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INTRODUCERE

Criza economicã globalã a afectat puternic piaþa muncii din toate

statele Uniunii Europene (UE), iar transformãrile suferite de econo-
miile acestor þãri au avut, la rândul lor, repercusiuni asupra migraþiei

forþei de muncã. Sectoarele de activitate predominant ocupate de

cãtre migranþi, cum ar fi construcþiile sau serviciile, au fost cele mai
lovite de criza economicã, cauzând pierderea locurilor de muncã ºi

ºomajul crescut în rândul lucrãtorilor migranþi.

Dinamica actualã a mobilitãþii internaþionale în contextul
recesiunii economice profunde, care se manifestã în acelaºi timp în

þãrile de origine ºi în þãrile de destinaþie pentru lucrãtorii migranþi,

demonstreazã o naturã complexã ºi multidimensionalã a fenome-
nului migraþiei forþei de muncã. Migraþia se intersecteazã cu o varie-

tate de probleme sociale ºi economice care devin cu atât mai acute,

cu cât au un impact cu atât mai deosebit asupra migranþilor ca ºi
categorie vulnerabilã afectatã, în primul rând, de crizã. Totodatã,

este important de remarcat tendinþa de negativizare a fenomenului

migraþionist, ce apare în condiþii de crizã economicã, în majoritatea
þãrilor de destinaþie. Pe fondul crizei se creeazã un spaþiu propice

pentru dezvoltarea ostilitãþii faþã de ceilalþi, xenofobiei ºi rasismului

ºi adoptãrii de politici de imigraþie restrictive, de mãsuri protecþio-
niste a propriei pieþe a muncii, situaþie ce caracterizeazã atât statele

cu o migraþie mai recentã, cât ºi þãrile tradiþional destinaþii pentru

lucrãtorii migranþi.
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Aceste evoluþii dobândesc valenþe specifice în cazul migraþiei
forþei de muncã din România, în condiþiile în care românii plecaþi la

muncã în strãinãtate ocupã primul loc în spaþiul comunitar ca numãr

de lucrãtori mobili, iar multe dintre statele membre încã pãstreazã
sau au reintrodus restricþii pe piaþa muncii pentru muncitorii români.

De asemenea, criza economicã ºi financiarã a avut consecinþe directe

pentru România ºi asupra migraþiei românilor. Exemple edificatoare
în acest sens ar fi aspectele nou apãrute în cadrul procesului ade-

rãrii þãrii noastre la spaþiul Schengen, precum ºi mãsurile la care au

recurs anumite state membre în vederea îndepãrtãrii de pe teritoriul
lor a unor cetãþeni români (de obicei de etnie romã).

Prin studiul de faþã ne-am propus sã evaluãm care este impactul

crizei economice asupra migraþiei forþei de muncã din România.
Studiul analizeazã care sunt efectele crizei asupra migranþilor români

aflaþi la muncã în afarã ºi asupra familiilor acestora. De asemenea,

studiul aduce date despre consecinþele pe care criza le-a produs
asupra migraþiei de revenire ºi oferã rãspunsuri referitoare la am-

ploarea fenomenului de revenire în regiunile studiate, precum ºi cu
privire la factorii la nivel macro ºi micro care determinã reîntoar-

cerea migranþilor români acasã.

Studiul se deschide cu o prezentare a contextului actual în care
criza economicã ºi financiarã influenþeazã fluxurile migratorii ºi

mobilitatea forþei de muncã în interiorul Uniunii Europene ºi partici-

parea migranþilor pe piaþa muncii în diferite þãri de destinaþie. În
acelaºi timp, aceastã primã parte cuprinde date statistice referitoare

la evoluþia remitenþelor pe timp de crizã ºi enumerã câteva dintre

mecanismele însuºite de migranþi sau mãsuri adoptate de state pentru
a face faþã crizei. De asemenea, acest capitol fundamenteazã demer-

sul ulterior al cercetãrii printr-o trecere în revistã succintã a situaþiei

migranþilor români în cele douã þãri principale de destinaþie – Spania
ºi Italia –, dar ºi a modului în care criza se resimte în România.

Partea cea mai amplã a studiului este dedicatã analizei datelor

obþinute în cadrul cercetãrii sociologice desfãºurate în perioada
august-noiembrie 2010: impactul crizei economice asupra migraþiei
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româneºti în scop de muncã. Capitolele urmãtoare sunt structurate
astfel încât sã evidenþieze rezultatele cercetãrii, abordând teme ca:

efectele crizei economice asupra fluxurilor migratorii, respectiv ple-

cãrile ºi revenirile românilor din strãinãtate; motivaþiile de reîntoar-
cere în þarã ºi un profil socio-demografic al migranþilor întorºi;

factorii care determinã propensiunea cãtre revenire ºi în ce mãsurã

nivelul de dezvoltare al comunitãþii de origine influenþeazã fenome-
nul revenirii; mãsura în care abilitãþile profesionale ºi calificarea

migranþilor sunt importante în adaptarea la crizã sau în decizia de

revenire; impactul crizei economice asupra transferurilor bãneºti ale
românilor din strãinãtate ºi asupra structurii cheltuielilor din gospo-

dãrii; consecinþele pozitive ºi cele negative generate de migraþie ºi

modalitãþile în care migraþia poate fi utilizatã ca instrument eficace
în combaterea sãrãciei ºi dezvoltarea României; gradul în care criza

economicã din România se constituie drept un catalizator al intenþiei

de migraþie determinând un posibil nou val de plecãri la muncã în
afara graniþelor; importanþa unor factori cum sunt reþelele sociale ºi

mobilitatea profesionalã în procesul de adaptare a migranþilor la
noile condiþii de pe piaþa muncii în þãrile de destinaþie, ca urmare a

crizei economice.

Sperãm cã studiul „Impactul crizei economice asupra migraþiei
româneºti în scop de muncã” va reprezenta, dincolo de o sursã de

informaþii pertinente ºi documentate asupra realitãþii manifestãrii

migraþiei românilor în contextul crizei, un instrument util ºi relevant
pentru decidenþii aflaþi la toate nivelurile, atât în vederea formulãrii

sau îmbunãtãþirii politicilor publice ºi strategiilor naþionale în dome-

niul migraþiei forþei de muncã, cât ºi ca punct de plecare în intervenþii
ºi proiecte concrete.





PARTEA I

CRIZA ECONOMICÃ

ªI MIGRAÞIA PENTRU MUNCÃ

LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE





Capitolul 1

CONTEXT GENERAL.
IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE

ASUPRA FENOMENULUI MIGRAÞIEI

1.1. Evoluþiile fluxurilor migratorii, accesului
ºi participãrii migranþilor pe piaþa muncii

Cercetãrile ºi studiile care au analizat modul în care situaþia eco-
nomicã determinã modificãri în evoluþia migraþiei forþei de muncã
ne aratã cã, în ultimele decenii, în þãrile membre ale Organizaþiei
pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã (OECD), relaþia migra-
þie–context economic nu este una liniarã ºi mecanicã, întrucât influ-
enþele perioadelor de crizã economicã asupra migraþiei sunt complexe
ºi dificil de previzionat.

În acest sens, rapoarte ale OECD
(2009) sau ale Organizaþiei Internaþionale
pentru Migraþie (e.g. Koehler et al., 2010)
demonstreazã cã recesiunile economice
anterioare, de la cea din 1973-’74, 1981-’82
ºi pânã la criza asiaticã din 1997, nu au împiedicat tendinþa în creºtere
a migraþiei pentru muncã, oamenii continuând sã migreze pentru
muncã în afara graniþelor þãrii lor ºi în aceste perioade. Potrivit
datelor OECD, este improbabil ca motivaþia de a migra sã disparã
din cauza crizei economice: distanþa dintre venitul pe cap de locuitor

... este improbabil ca
motivaþia migrãrii sã
disparã din cauza crizei
economice...



Partea I • Criza economicã ºi migraþia pentru muncã ...
18

între þãrile emergente ºi cele dezvoltate se va menþine la fel de mare
ca ºi înainte de crizã, iar o datã situaþia stabilizatã, cei care ºi-au

amânat decizia de munci în strãinãtate se vor alãtura maselor de

migranþi deja existente.
De asemenea, statisticile Organizaþiei Internaþionale pentru

Migraþie (OIM) ne indicã faptul cã, în ansamblu, de la instalarea

crizei economice în anul 2007, fluxurile migratorii nete au rãmas
pozitive la nivelul Uniunii Europene.

Pentru a ilustra aceste evoluþii, am inclus exemplele Spaniei ºi

Italiei, þãri cu un numãr mare de migranþi ºi, totodatã, principalele
þãri de destinaþie pentru lucrãtorii români. În Spania, datele OECD

(2009) aratã cã fluxurile migratorii în anul 2009 rãmãseserã la acelaºi

nivel ca în 2008. Cu toate astea, intrãrile în þarã au înregistrat un
declin. De asemenea, numãrul migranþilor care au venit în scop de

reunificare familialã a scãzut semnificativ în 2008 comparativ cu 2007

– mai puþin de 100.000 de cazuri în 2008 faþã de 128.200 în 2007.
Aceleaºi date (OECD, 2009) aratã cã, în Italia, contracþia economicã

a diminuat cererea pentru forþã de muncã: în 2008, aproximativ
10.000 de angajatori (5,6%) ºi-au retras cererile depuse în decem-

brie 2007.

Migranþii, alãturi de tineri ºi bãrbaþi, reprezintã categoriile cele
mai afectate de crizã în ceea ce priveºte participarea pe piaþa muncii.

Chiar dacã impactul asupra diferitelor categorii nu este uniform ºi

variazã de la þarã la þarã ºi de la sector la sector, este cert faptul cã
lucrãtorii migranþi au fost loviþi mai dur de deteriorarea situaþiei

economice decât angajaþii autohtoni. În plus, putem vorbi despre o

diferenþiere clarã între modul în care criza este resimþitã de lucrãtorii
din interiorul statelor membre UE ºi cei din afara UE. În timp ce rata

ºomajului printre migranþii originari din UE a crescut în medie cu

2,8% în perioada 2008-2009, pentru migranþii din afara UE ea a cres-
cut cu 5%. O posibilã explicaþie stã în propensiunea mai ridicatã a

migranþilor din statele membre UE de a se întoarce în þara de origine,

atunci când îºi pierd locul de muncã (Koehler et al., 2010).
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Creºterea ºomajului în rândul migranþilor este ºi rezultatul con-
centrãrii migranþilor în sectoare de activitate puternic dependente

de ciclurile economice sau de tip sezonier. Acest lucru este confirmat

de rata ºomajului în rândul lucrãtorilor migranþi comparativ cu rata
ºomajului pentru populaþia nativã, calculatã la nivelul anumitor þãri

(OECD, 2009). De asemenea, se pare cã cel mai puternic resimt im-

pactul crizei muncitorii imigranþi necalificaþi ºi cei care muncesc fãrã
acte. Muncitorii migranþi calificaþi sunt puºi la adãpost de pierderea

locurilor de muncã datoritã calificãrii ºi, adeseori, investiþiei pe care

a fãcut-o angajatorul în formarea ºi respectiv angajarea lor (Papade-
mitriou et al., 2010).

TABEL 1. Concentrarea migranþilor în sectoarele ce angajeazã munca
necalificatã

Studiile indicã faptul cã rata

ºomajului printre migranþi ar

fi fost mult mai înaltã la nive-
lul UE în eventualitatea în care

migraþia de revenire ar fi fost

mai scãzutã pentru anumite grupuri de migranþi, precum cei din
Europa Centralã ºi de Est.

S-a observat cã migranþii din UE, atunci când îºi pierd locul de

muncã, sunt mai înclinaþi sã se întoarcã în þãrile de origine. Aceastã
revenire are un caracter preponderent temporar, strategia migran-

þilor vizând reîntoarcerea în þara de destinaþie în cazul ivirii unor

oportunitãþi economice sau a unei redresãri a pieþei muncii. Pe de
altã parte, migranþii din afara statelor UE preferã sã rãmânã în þãrile

de destinaþie chiar dacã îºi pierd locurile de muncã.

Grecia  Spania  Portugalia  Italia  Austria  Franţa 

32,0%  21,0%  15,9%  14,8%  10,0%  10,1% 

Sursa: Date OECD, prelucrate de OIM (Koehler et al., 2010).

... migranþii din UE, atunci când
îºi pierd locul de muncã, sunt mai
înclinaþi sã se întoarcã în þãrile de ori-
gine... migranþii din afara statelor UE
preferã sã rãmânã în þãrile de destinaþie,
chiar dacã îºi pierd locurile de muncã...
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Aceastã decizie este determinatã de dificultãþile legate de obþi-
nerea vizei sau a permiselor de muncã, a barierelor administrative,
a costurilor ºi a lipsei alternativelor legate de reintrarea în þara-gazdã.
În plus, se adaugã de multe ori costurile de cãlãtorie ridicate, faptul
cã supravieþuirea familiei rãmase acasã depinde de banii trimiºi de
migrant sau lipsa totalã de orizont în þara de origine, unde criza
pune ºi mai multe probleme.

Dincolo de statisticile care atestã numãrul migranþilor reveniþi
în anumite state, nu existã studii specifice care sã descrie aprofundat
fenomenul. Nu se cunoaºte exact care este durata revenirii, dacã
aceasta este una temporarã sau definitivã ºi în ce mãsurã este ea
provocatã de crizã sau reprezintã o evoluþie fireascã a ciclurilor de
migraþie, care sunt doar accentuate de crizã. Se ºtie cã dupã o peri-
oadã petrecutã la muncã în strãinãtate, migranþii îºi ating total sau
parþial obiectivele migraþiei ºi atunci propensiunea cãtre revenire
este mai mare. Este foarte posibil ca, de fapt, sã nu avem de-a face
decât cu o revenire temporarã. De asemenea, ar trebui luatã în calcul
ipoteza potrivit cãreia criza poate fi mai suportabilã în þãrile de desti-
naþie decât în þãrile de origine.

Criza a avut consecinþe diferite asupra migraþiei bãrbaþilor ºi
femeilor ºi a situaþiei de pe piaþa muncii în þãrile de destinaþie. Pon-
derea migraþiei feminine a crescut pe perioada crizei, în mare parte
ca urmare a creºterii ºomajului în sectoarele economice unde forþa
de muncã era predominant masculinã (construcþii) ºi a menþinerii
cererii pentru forþã de muncã în sectoare precum munca la domi-
ciliu (curãþenie, îngrijire bãtrâni ºi copii) (OECD, 2009).

O modalitate de atenuare a impactului negativ al crizei econo-
mice este reprezentatã de mobilitatea profesionalã a lucrãtorilor
migranþi. Ne putem aºtepta, prin urmare, la o creºtere a mobilitãþii
intersectoriale dinspre sectoarele puternic afectate de crizã cãtre cele
mai puþin atinse. Spre exemplu, în Spania, se observã o creºtere cu
15% a numãrului de lucrãtori agricoli în 2009 faþã de 2008 (Koehler
et al., 2010).

Un alt mecanism la care migranþii ar putea recurge pentru a face
faþã crizei ar putea fi sã desfãºoare activitãþi independente ºi antre-
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prenoriatul. De aceea, evoluþia acestui indicator poate oferi infor-
maþii preþioase referitoare la consecinþele produse de contracþia eco-

nomicã asupra activitãþilor lucrative ale migranþilor. Statisticile relevã

cã angajarea pe cont propriu este mai ridicatã în rândul migranþilor
decât în rândul populaþiei native cu nivel de pregãtire similar.1

Cercetãrile empirice evidenþiazã însã cã relaþia dintre ciclurile

economice ºi rata angajãrilor pe cont propriu este instabilã: conform
unora, ea este mai degrabã negativã, conform altor studii corelaþia

este pozitivã. Constant ºi Zimmermann (2004) aratã în cercetãrile

lor derulate în Germania cã angajarea pe cont propriu este una dintre
principalele strategii de evitare a ºomajului pentru migranþi, confir-

mând ipoteza conform cãreia angajarea pe cont propriu este rãspun-

sul pe care îl dau migranþii dificultãþilor întâmpinate pe piaþa muncii.
Aceastã ipotezã este susþinutã ºi de cãtre directorul general al servi-

ciului pentru Imigrãri din Spania, Markus Gonzales Bleifuss (septem-

brie 2010). Acesta menþioneazã cã migranþii ar trebui sã se orienteze
spre dezvoltarea activitãþilor pe cont propriu întrucât astfel se pot

adapta mai bine la cerinþele ºi la schimbãrile de pe piaþa muncii.
În acest sens ºi în scopul combaterii muncii la negru, Spania ºi-a

propus simplificarea procedurii prin care migranþii pot trece de la

statutul de angajat la munca pe cont propriu.
Cu toate acestea, raportul OECD (2009) cu privire la impactul

crizei asupra migraþiei constatã cã existã puþine date care sã susþinã

cã acest tip de comportament este de success în perioadele de declin
economic. De asemenea, referindu-ne strict la cele douã state pe care

le-am luat drept exemplu, observãm douã situaþii aproape opuse:

în Spania, numãrul migranþilor, lucrãtori pe cont propriu a scãzut
în perioada iunie 2008 – februarie 2009 cu 24.000 (aproximativ 10%),

în timp ce în Italia, numãrul angajaþilor pe cont propriu originari

din statele din afara UE a crescut uºor în 2008 faþã de 2007 (cu 15.079)
(Koehler et al., 2010).

1  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
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CASETA 1. Migranþii români, prinºi între douã crize

Dâmboviþa este unul dintre judeþele cu cea mai înaltã ratã a migraþiei
cãtre Spania, dar destinaþiile precum Italia sau Germania sunt ºi ele
populare. Curioºi sã stãm de vorbã cu cineva care ºi-a pierdut locul de
muncã în strãinãtate, am dat o turã prin câteva comune din judeþ, în
încercarea de a-l descoperi pe migrantul revenit acasã. Primãriþa ºi
viceprimarul din Nucet s-au chinuit vreun sfert de orã pânã au putut sã
ne recomande un tânãr, Radu B., care, înainte de a rãmâne ºomer, lucrase
în Spania pe un ºantier de construcþii. Aparent, era singurul de acest gen
pe care îl cunoºteau. La adresa indicatã, ne-a întâmpinat o femeie îmbrãcatã
într-o salopetã stropitã ºi cu mâinile murdare de vopsea, care era mama
lui Radu: el plecase în Spania cu doar cinci zile în urmã. Sora lui, care
rãmãsese acolo, reuºise sã-i facã rost de un loc de muncã la abatorul unde
muncea ºi ea. Cu trei luni mai devreme, tânãrul venise pregãtit sã rãmânã
în satul lui ºi sã înceapã o nouã viaþã. Dupã ceva cãutãri, a reuºit sã-ºi
gãseascã un loc de muncã la o agenþie de pazã privatã din Bucureºti, unde
i s-a oferit un salariu de 900 lei, numai cã un drum dus-întors pânã în
capitalã costã 20 de lei pe zi. La sfârºitul lunii, constata cã jumãtate din
salariu se ducea pe transport. ªi atunci a decis cã, oricât de rea ar fi fost
criza în Spania, tot mai bine s-ar descurca acolo, chiar ºi cu salariul de la
abator. Din cele cinci comune pe care le-am strãbãtut în lung ºi-n lat, acest
tânãr, la care am ajuns prea târziu, era, pare-se, singurul migrant revenit
acasã din cauza crizei. O crizã ºi mai rea îl alungase de acasã înapoi în
Spania.

De fapt, migranþii români sunt puºi în situaþia de a alege între douã
rele, iar criza de acasã pare sã fie mai rea decât cea din strãinãtate. E ade-
vãrat cã în judeþul Dâmboviþa rata ºomajului a crescut cu douã puncte
procentuale, de la 5% (cât era în septembrie 2009), la 7%, în timp ce în
Spania ºomajul este în jur de 20%. Dar o analizã mai atentã a cifrelor ne
aratã cã situaþia este mult mai dramaticã decât pare la prima vedere  de
fapt, creºterea numãrului ºomerilor din judeþ de la 10.562 (în septembrie
2008) la 15.698 s-a produs din cauza intrãrii în sistem a unui nou val de
beneficiari ai indemnizaþiei de ºomaj, adicã persoane care ºi-au pierdut
recent locul de muncã.

Numãrul acestora a crescut de la 1.485 la 6.919, ceea ce înseamnã o
creºtere realã de patru ori a numãrului celor care au rãmas fãrã un loc de
muncã în decursul ultimului an. Situaþia nu e specificã numai judeþului
Dâmboviþa, se regãseºte în toatã þara. În acelaºi timp, oferta de locuri de
muncã s-a diminuat drastic. Dacã, înainte de crizã, la Agenþia de Ocupare
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a Forþei de Muncã din Târgoviºte erau scoase lunar la concurs aproximativ
800 de posturi, în 2009 numãrul lor s-a redus la 150. La nivel naþional,
locurile de muncã oferite anul trecut prin intermediul ANOFM au scãzut
cu aproape jumãtate faþã de 2008.

În acest context, deºi nu existã date statistice în sprijinul acestei
afirmaþii, decizia migranþilor de a rãmâne în þãrile de destinaþie nu mai
uimeºte pe nimeni ºi contrazice temerea intens exploatatã de mass-media
referitor la hoardele de migranþi care sunt gata sã se întoarcã acasã pentru
a îndesa rândurile ºomerilor, ºi aºa numeroºi. Din contrã, cei ce se întorc
par a fi destul de puþini ºi, de multe ori, revenirea lor e doar temporarã.
De exemplu, la aceeaºi agenþie de ocupare a locurilor de muncã din
Târgoviºte, au fost înregistrate în ultimele luni ale anului 2009 aproximativ
100 de cereri de eliberare a unor formulare necesare pentru primirea
dreptului la ºomaj în Spania, conform regulamentului 1408/71 privind
aplicarea regimurilor de securitate socialã în raport cu lucrãtorii salariaþi
ºi cu familiile acestora care se deplaseazã în cadrul UE. Aceasta înseamnã
cã românii, atunci când au posibilitatea, preferã sã trãiascã în Spania din
ajutorul de ºomaj spaniol, decât sã vinã înapoi acasã. În acelaºi timp, au
fost înregistrate numai trei cereri de transfer a indemnizaþiei de ºomaj din
Spania în România – conform regulamentului 1408/71, orice cetãþean
comunitar poate beneficia de exportul indemnizaþiei de ºomaj dobândite
într-un stat atunci când îºi cautã un loc de muncã într-un alt stat, pe o
perioadã de maximum trei luni. De obicei, majoritatea celor care opteazã
pentru aceastã soluþie sfârºesc prin a nu-ºi gãsi locul de muncã dorit ºi
atunci îºi îndreaptã speranþele, ca ºi anterior, cãtre Vestul Europei.

(fragment de articol, semnat de V. Stoiciu
ºi apãrut în Dilema Veche)

1.2. Evoluþia remitenþelor în timpul crizei economice

Conform datelor Bãncii Mondiale, remitenþele au intrat pe un

trend descendent începând cu a doua jumãtate a anului 2008, dupã
ce au crescut substanþial în perioada 2007-2008, depãºind însã esti-

mãrile Bãncii Mondiale ºi atingând cifra de 328 miliarde USD la nivel

global (cu 15% mai mult decât în 2007) (Ratha et al., 2009). Dupã
cum reiese din tabelul 2 remitenþele în anul 2009, la doi ani de la

instalarea crizei eonomice, erau totuºi mai mari decât în 2006, adicã

înainte de declanºarea crizei.
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TABEL 2. Evoluþia remitenþelor în intervalul 2006-2009
pe regiuni, milioane USD

Pe de altã parte, nivelul remitenþelor a rãmas relativ stabil în UE

cu variaþii semnificative de la þarã la þarã. În ceea ce priveºte Spania ºi

Italia – cele douã destinaþii preferate de migranþii români –, rapor-
tul OIM (Koehler at al., 2010) consemneazã o scãdere cu 9% în Spania

în perioada iunie-septembrie 2009, comparativ cu aceeaºi perioadã
a anului trecut, iar pentru Italia de 7,4% în primele trei luni ale anului

2009 faþã de aceeaºi perioadã a lui 2008.

Statisticile (figura 1) aratã un declin abrupt al remitenþelor tri-
mise de muncitorii din România (date BNR). Acestea au început sã

scadã în noiembrie 2008, iar în intervalul ianuarie-mai 2009 deja atin-

geau suma de 1,8 miliarde euro, cu 30,4% mai puþin decât în aceeaºi
perioadã a anului trecut.

Regiune/An  2006  2007  2008  2009 

Asia de Est şi Pacificul  57,598  71,309  86,115  84,785 

Europa şi Asia Centrală  37,341  50,777  57,801  49,279 

America Latină şi Caraibele  59,199  63,239  64,717  58,481 

Orientul Mijlociu şi Africa de Nord  26,112  31,364  34,696  32,212 

Asia de Sud  42,523  54,041  73,293  71,955 

Africa Sub‐Sahariană  12,629  18,646  21,139  20,525 

Sursa: Banca Mondialã, Remittances Data Watch, 2010.
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În pofida previziunilor optimiste, care anticipau o creºtere a

volumului remitenþelor cu 6% în 2010, respectiv 7% în 2011, acestea

au continuat sã scadã ºi în anii urmãtori. În 2010, românii au trimis
acasã de douã ori mai puþini bani decât în 2008, iar în primul tri-

mestru al lui 2011 suma trimisã în þarã de românii care muncesc în

strãinãtate a fost în scãdere cu 10% faþã de perioada similarã a lui
2010, cu 37% mai micã faþã de 2009 ºi cu aproximativ 50% faþã de

primul trimestru din 2008 ºi 2007.

Sumele trimise în þarã de românii aflaþi la muncã în strãinãtate
în primul trimestru din acest an (2011) au cumulat doar 758 milioane

euro, ceea ce reprezintã un minim al ultimilor ºase ani, în 2005 s-au

cifrat la 769 milioane euro, în condiþiile în care, atunci nu erau plecaþi
afarã atât de mulþi români.

Declinul este cauzat de situaþia dificilã de pe piaþa muncii din

statele de destinaþie, aºa cum este cazul Spaniei.2

2 Conform http://www.romanian-portal.com/stiri/Spania/se-
adanceste-criza-banilor-trimisi-acasa-de-romanii-care-lucreaza-afara.html.

FIGURA 1. Sumele trimise în þarã de lucrãtorii românii din strãinãtate

Sursa: BNR, prelucrare Capital
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1.3. Evoluþii pe piaþa muncii din România.
Cum devine migraþia un orizont de viaþã

Piaþa muncii din România
ultimilor 20 de ani a fost pu-

ternic influenþatã de transfor-

marea economicã, politicã ºi
socialã. Dupã opt ani de creº-

tere economicã ºi reducere impresionantã a sãrãciei, unda de ºoc a

crizei economice ºi financiare globale a scos în evidenþã dezechili-
brele ºi vulnerabilitatea economiei româneºti, caracterizatã printr-o

slabã gestionare economicã ºi de o lungã listã de reforme neterminate.

România a suferit o scãdere semnificativã a producþiei econo-
mice în timpul crizei. Recesiunea s-a instalat în al treilea trimestru

al anului 2008 ºi s-a accentuat acut în 2009. Cu toate cã economia a

dat semne de redresare în 2011, producþia economicã se aflã în conti-
nuare la o cotã scãzutã din cauza diminuãrii majore a PIB-ului faþã

de anul precedent, de ordinul a 7-9% (în 2009)3, mult mai mare decât
media celor 27 de state membre ale UE.

Comparativ cu cel de-al treilea trimestru al anului 2008, rata

totalã a ocupãrii forþei de muncã s-a redus cu 3,5% (în 2010), o valoare
relativ scãzutã în context european. Situaþia apare însã mai gravã

dacã ne concentrãm exclusiv asupra salariaþilor, care reprezintã majo-

ritatea forþei de muncã non-agricolã în România. Aºadar, numãrul
salariaþilor a scãzut cu 14,4%, cu alte cuvinte cu circa 700 de mii de

persoane, înaintea celui de-al patrulea trimestru al anului 2010. Prin

urmare, în România, scãderea ratei ocupãrii forþei de muncã în sec-
torul non-agricol (a salariaþilor) este mult mai accentuatã decât

declinul înregistrat de PIB. În plus, reducerea locurilor de muncã

... unda de ºoc a crizei economice
ºi financiare globale a scos în evidenþã
dezechilibrele ºi vulnerabilitatea econo-
miei româneºti...

3 Alte state membre aflate în aceeaºi situaþie: Slovenia, Ungaria,
Bulgaria, Finlanda ºi Irlanda. (Comisia Europeanã, Ocuparea forþei de muncã
în Europa 2010)
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non-agricole este mult mai accentuatã decât media celor 27 de state
membre ale UE (–2,5% din locurile de muncã non-agricole).4

Numãrul salariaþilor a scãzut continuu începând cu cel de-al

patrulea trimestru al anului 2008, de la o valoare maximã de 4,83 mili-
oane în septembrie 2008, la 4,1 milioane în decembrie 2010. Numãrul

acestora s-a diminuat considerabil în sectorul privat, cu peste o jumã-

tate de milion, mai ales în industriile producãtoare, în construcþii,
comerþul cu amãnuntul ºi transport. La nivelul sectorului public,

numãrul salariaþilor a avut un parcurs diferit: a crescut pânã în ianua-

rie 2009 ºi a început sã scadã doar din februarie 2009 (Voinea, 2010).
În 2009, criza economicã a afectat ºi în România mai mult bãrbaþii

decât femeile, ºomajul în rândul bãrbaþilor ajungând de la 4,5% în

decembrie 2008 la 8,3% în decembrie 2009, în timp ce în cazul femei-
lor a crescut de la 4,4% la 7,1%. Aceastã situaþie a fost influenþatã de

faptul cã au fost afectate de crizã sectoarele productive (construcþii

ºi metal-mecanic) în care erau angajaþi preponderent bãrbaþi (Mon-
tagnana, 2010).

În cazul tinerilor (15-24 ani), piaþa forþei de muncã continuã sã
ofere puþine posibilitãþi ºi aratã evoluþii îngrijorãtoare în România,

ca ºi în majoritatea statelor europene: ºomajul tinerilor a crescut de

la 18,6% în 2008 la 22,9% în al treilea trimestru al lui 2010 (BIM, 2011).
Criza locurilor de muncã a lovit din plin tinerii (inclusiv absol-

venþii de facultate) ºi persoanele de peste 45 de ani. În special în

zonele rurale ºi în oraºele mai mici, oportunitãþile de angajare pentru
aceste douã categorii de vârstã sunt foarte limitate. În multe cazuri,

singurele slujbe disponibile sunt în sectorul informal. Barometrul de

incluziune socialã (Observatorul Social, UB, 2010) a arãtat faptul cã
în 2010 tinerii ºi persoanele de peste 40 de ani întâmpinau cele mai

mari greutãþi în gãsirea unui loc de muncã. Aceste greutãþi diferã

între femei ºi bãrbaþi. Bãrbaþii sub 25 de ani sau peste 40 de ani

4 Dintre toate statele membre, Spania a cunoscut cel mai mare declin
al ratei de ocupare, cu 9,2% între al doilea trimestru al anului 2008 ºi mijlocul
lui 2010. (Comisia Europeanã Ocuparea forþei de muncã în Europa 2010)
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prezintã un risc semnificativ mai crescut de a nu obþine un loc de

muncã decât bãrbaþii din categoria de vârstã 26-39 de ani. În cazul

femeilor, refuzul angajatorilor este motivat de vârsta de peste 40 de

ani, de faptul cã au copii minori, de cererea de a face naveta sau de

simplul fapt cã sunt femei.

În acest context, ideea de a pleca în strãinãtate pentru muncã a

devenit tot mai atractivã pentru tot mai mulþi români. Locurile oferite

de piaþa internã se dovedesc insuficiente pentru a satisface cererea,

de asemenea salariile sunt mult mai mici decât în anii precedenþi,

prin urmare, plecarea în þãri unde salariile rãmân satisfãcãtoare ºi

suficiente pentru a menþine un nivel de trai decent reprezintã o soluþie.

Criza economicã trans-

formã emigrarea din România

într-un orizont de viaþã. Nu

doar cei care au rude în strãi-

nãtate vor sã migreze, ci oameni din aproape orice generaþie, cu

ascendenþe etnice, profesionale ºi vârste foarte diferite, cu atât mai

mult cu cât emigrarea nu este determinatã doar de venituri, ci ºi

de neîncrederea în sistemul instituþional ºi în decidenþi (e.g. Sandu,

2010).

Pe fondul crizei, sprijinirea lucrãtorilor români aflaþi la muncã

în strãinãtate alãturi de medierea pe piaþa muncii în spaþiul comu-

nitar pentru românii care doresc sã lucreze pe teritoriul altui stat

european de cãtre ANOFM (serviciile EURES) a devenit o cale din

ce în ce mai folositã de români pentru a migra în scop de muncã.

EURES reprezintã reþeaua de cooperare între serviciile publice

de ocupare europene ºi alþi parteneri implicaþi pe piaþa muncii (sin-

dicate ºi organizaþii patronale), fiind coordonatã de Comisia Euro-

peanã ºi având drept scop facilitarea liberei circulaþii a lucrãtorilor

în cadrul Spaþiului Economic European (SEE) ºi Elveþia. Consilierii

EURES constituie componenta umanã a reþelei, iar portalul european

EURES al locurilor de muncã vacante reprezintã componenta teh-

nicã. Ambele componente vizeazã asigurarea transparenþei infor-

... emigrarea nu este determinatã
doar de venituri, ci ºi de neîncrederea în
sistemul instituþional ºi în decidenþi...
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maþiilor referitoare la locurile de muncã vacante, precum ºi la condiþiile
de muncã ºi de viaþã din statele SEE.

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM),

în calitate de serviciu public de ocupare, este membru al reþelei
EURES din anul 2007, fiind instituþia cu atribuþii în recrutarea ºi

plasarea cetãþenilor români în strãinãtate, oferind servicii de infor-

mare, orientare ºi repartizare, atât pentru angajatori, cât ºi pentru soli-
citanþii de locuri de muncã interesaþi de piaþa europeanã a muncii.5

În ceea ce priveºte locurile de muncã vacante primite ºi

promovate de ANOFM prin intermediul reþelei EURES, se observã
o tendinþã crescãtoare de la an la an, chiar ºi în condiþiile crizei eco-

nomice ºi financiare. Potrivit datelor ANOFM, în 2009 au fost înre-

gistrate 2.122 de locuri de muncã vacante, cu 35,5% mai mult decât
cele oferite în anul 2008 de cãtre angajatorii europeni (1.566 de locuri),

iar în 2010 s-a atins cifra de 3.038 de locuri de muncã vacante, cu

43,2% mai mult decât cele disponibile în anul 2009.
Dupã cum reiese din rapoartele de activitate ale ANOFM din

2009 ºi 2010, interesul cetãþenilor români cu privire la gãsirea unui
loc de muncã în diverse state ale Uniunii Europene sau SEE prin

intermediul serviciilor EURES se menþine la un nivel ridicat. Pe

parcursul anului 2009, 10.008 persoane s-au adresat consilierilor
EURES (direct, prin e-mail sau telefonic) în legãturã cu locuri de

muncã vacante în state europene, prin comparaþie cu 9.825 persoane

în anul 2008. Interesul românilor faþã de serviciile EURES, atunci
când se aflã în cãutarea unui loc de muncã, s-a intensificat pe fondul

acutizãrii crizei economice. În 2010, numãrul românilor care au

apelat la serviciile EURES aproape cã s-a dublat, crescând la 17.441
persoane.

Printre þãrile de destinaþie preferate de români atât în 2009, cât

ºi în 2010, se numãrã: Spania, Italia, Germania, Danemarca, Marea
Britanie ºi Austria. Majoritatea cererilor de loc de muncã în statele

5 Mai multe detalii pe www.anofm.ro.
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europene au vizat sectoare ca: agriculturã, construcþii, industria pre-
lucrãtoare, industria hotelierã, industria alimentarã. Totuºi, nu tre-

buie neglijate solicitãrile românilor pentru profesii înalt calificate

precum: ingineri, IT, doctori, profesori.
Ponderea cea mai mare în ceea ce îi priveºte pe românii care

doresc o slujbã în strãinãtate o deþin cei cu pregãtire primarã,

gimnazialã ºi profesionalã (44,6% în 2008, 50,1% în 2009, respectiv
47,4% în 2010), fiind urmaþi de cei cu studii liceale ºi postliceale

(38,5% în 2009, respectiv 39,2% în 2010), iar mai apoi cei cu nivel de

instruire universitar (11,4% în 2009, respectiv 13,4% în 2010).
Statisticile ANOFM relevã astfel noile tendinþe migraþioniste legate

de migraþia persoanelor înalt calificate, fenomen ce se accentueazã

în contextul crizei economice.
Românii care vor sã plece

din þarã pentru a munci în alte

state europene prin interme-
diul serviciilor EURES provin

în principal din pãrþile sudice
ale þãrii (sud-est ºi sud-vest).

În 2009, Brãila (981 persoane),

Ialomiþa (897 persoane) ºi Dolj (706 persoane) au înregistrat cele
mai multe cereri de a lucra în afara graniþelor, iar judeþele Harghita

(51 persoane), Neamþ (53 persoane) ºi Ilfov (62 persoane) cele mai

puþine. La nivelul anului 2010, situaþia nu a suferit schimbãri majore,
Dolj (1.377 persoane), Olt (1.214 persoane) ºi Ialomiþa (1.100 per-

soane) situându-se printre judeþele cu cele mai multe solicitãri de

muncã în strãinãtate, iar Covasna (22 persoane), Harghita (39 per-
soane) ºi Ilfov (48 persoane) printre judeþele cu cele mai puþine cereri

(date ANOFM).

Atât pe parcursul anului 2009, cât ºi în 2010, au avut loc o serie
de burse ale locurilor de muncã în diverse oraºe ale României:

Slobozia, Slatina, Alba-Iulia, Olteniþa, Bucureºti, Ploieºti, Cãlãraºi.

Chiar ºi în condiþiile crizei economice, se pãstreazã aceleaºi caracte-
ristici ale migraþiei forþei de muncã româneºti care a beneficiat de

...ponderea cea mai mare în ceea ce
îi priveºte pe românii care doresc o
slujbã în strãinãtate o deþin cei cu
pregãtire primarã, gimnazialã ºi
profesionalã... provin în principal din
pãrþile sudice ale þãrii...
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servicii de mediere pe piaþa muncii din partea EURES. Astfel, angaja-
torii europeni au oferit locuri de muncã în agriculturã ºi zootehnie,

domeniul forestier, domeniul turistic-hotelier, pentru lucrãtori necali-

ficaþi sau meseriaºi ºi personal curãþenie. Pe lângã þãrile tradiþional
interesate de lucrãtorii români, reprezentate de Spania ºi Italia, þãrile

nordice se consolideazã ca noi destinaþii pentru forþa de muncã din

România vizând în special munci sezoniere. Danemarca se remarcã
în acest sens.

Conform rapoartelor ANOFM (2009, 2010), principalele obsta-

cole în calea mobilitãþii lucrãtorilor români în spaþiul european sunt:
(1) necunoaºterea limbii strãine de circulaþie europeanã solicitatã

de angajator ºi (2) insuficienta informare a persoanelor în cãutarea

unui loc de muncã în altã þarã europeanã asupra condiþiilor de muncã
ºi de viaþã din statul respectiv. Constatãm, încã o datã, cât de impor-

tante sunt competenþele ºi informaþia în obþinerea unui loc de muncã

în strãinãtate, în context de crizã. Astfel: „Dacã în cazul ofertelor de
muncã pentru sectorul agricol din Spania nu se solicitã cunoºtinþe

de limba spaniolã, ci doar experienþã de muncã în domeniu ºi astfel
gradul de ocupare este mai ridicat, în cazul ofertelor de muncã în

Danemarca ºi Italia, cu standarde de calitate uºor mai ridicate, necu-

noaºterea la nivel mediu a limbii engleze, respectiv a limbii italiene,
a influenþat rezultatul selecþiilor.” (ANOFM, 2010)
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1.4. Italia ºi Spania, principalele destinaþii
pentru migranþii români plecaþi la muncã

România rãmâne principalul furnizor de forþã de muncã

migrantã la nivelul spaþiului european. Datele oferite de Eurostat

confirmã cã, în 2010, numãrul românilor rezidenþi pe teritoriul
Uniunii Europene era de peste 2 milioane de persoane. Estimãrile

indicã, totuºi, cã numãrul real al românilor în UE ar fi mai mare,

românii fiind comunitatea de migranþi cea mai numeroasã dupã cea
a imigranþilor originari din Turcia (figura 2).

FIGURA 2. Cetãþenia migranþilor UE ºi non-UE,
rezidenþi ai þãrilor EU-27 în 2010

Sursa: Eurostat., Population and Social Condition. Statistics in focus, 2011.
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Peste 70% dintre românii care lucreazã în afara graniþelor au
ales fie Spania, fie Italia. Prin urmare, modul în care criza influen-

þeazã piaþa muncii din aceste þãri capãtã o importanþã deosebitã

pentru analiza impactului crizei asupra migraþiei româneºti în scop
de muncã.

1.4.1. Cazul Spaniei

În 2009, românii reprezentau cel mai numeros grup de migranþi

din Spania (758.823 sau 13,4% din total migranþi), urmaþi de marocani
(11,1%) ºi ecuadorieni (7,2%). Creºterea numãrului românilor în

Spania a fost spectaculoasã, populaþia româneascã ajungând de la

3,4% în 2002 la 14,5% în 2010. De la intrarea þãrii noastre în UE (2007),
numãrul românilor rezidenþi legal în Spania aproape cã s-a dublat.6

Criza economicã nu pare sã fi afectat numãrul strãinilor rezidenþi

în Spania, însã numãrul permiselor de ºedere acordate strãinilor a

înregistrat o creºtere mai micã decât în anii precedenþi 2008 ºi 2009.

6 Conform unor estimãri neoficiale, numãrul românilor care muncesc
în Spania s-a mãrit de patru ori în aceastã perioadã.

FIGURA 3. Evoluþia numãrului de români rezidenþi legal în Spania

Sursa: Instituto Nacional de Estadística (INE), Spania, http://www.ine.es.
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Astfel, numãrul permiselor de ºedere a crescut cu doar 7% între 2008-
2009, faþã de 13% în anii anteriori (Koehler et al., 2010). În mod

similar, chiar dacã numãrul românilor din Spania a crescut mai încet

în anii 2008-2010, per total, între 2007 ºi 2010 numãrul permiselor
de ºedere a crescut cu aproximativ 300.000 (figura 3).

Impactul crizei asupra economiei spaniole a fost printre cele

mai dure din Europa. În consecinþã, criza s-a resimþit extrem de tare
la nivelul migranþilor. Astfel, numãrul de locuri de muncã pierdute

s-a ridicat la un milion în 2009, iar rata ºomajului printre lucrãtorii

migranþi se ridica la 21,26% faþã de 12,52% printre spanioli (INE,
2010). La mijlocul anului 2009 aceste cifre au crescut la 16% pentru

spanioli, respectiv 28% pentru strãini. Dintre toþi imigranþii, românii,

ecuadorienii ºi marocanii par sã înregistreze cele mai înalte cifre în
ceea ce priveºte ºomajul (López-Sala ºi Ferrero-Turrión, 2009).

Ascensiunea cea mai bruscã s-a produs în intervalul 2007-2008,

când rata ºomajului printre muncitorii români s-a dublat, la fel ca ºi
în cazul altor grupuri de migranþi. Ulterior, ºomajul a continuat sã

creascã, dar ritmul de creºtere a fost mai lent.

Sursa: INE, prelucrare Pajares (2010, p. 46). T4 – Trimestrul al IV-lea.

  T4, 2007  T4, 2008  T4, 2009 

Total   407.708  779.442  1.076.228 

Români   60.826  114.683  137.756 

Marocani   82.262  151.027  209.351 

Ecuadorieni  42.713  101.714  148.903 

Columbieni   33.735  71.170  84.760 

TABEL 3. Numãrul ºomerilor în rândul strãinilor în Spania
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7 Între 2007 ºi 2009, numãrul ºomerilor a crescut în sectorul: construcþii
– de la 69.400 la 228.300; agriculturã – de la 34.200 la 57.000; servicii – de la
156.500 la 361.300 (Pajares, 2009).

8  Spre exemplu, numãrul marocanilor ocupaþi în agriculturã a crescut
de la 73.576 la 74.734, iar cel al ecuadorienilor de la 25.360 la 25.427 (Pajaros,
2010).

Cea mai spectaculoasã creºtere a ºomajului a avut loc în sectoa-
rele în care lucrãtorii migranþi abundã, adicã în construcþii, agricul-

turã ºi servicii.7

Cel puþin la nivelul lucrãtorilor români, creºterea numãrului de
ºomeri a fost însoþitã de scãderea numãrului de persoane ocupate

doar începând cu anul 2009, când însã a înregistrat o scãdere mai

accentuatã decât la alte grupuri.

Una dintre strategiile de adaptare ale migranþilor la crizã a fost

mobilitatea intersectorialã sau teritorialã. În ceea ce priveºte mobi-
litatea intersectorialã, cifrele pentru anii 2008 ºi 2009 ne aratã o

puternicã creºtere a numãrului muncitorilor români afiliaþi la

securitatea socialã ocupaþi în agriculturã – numãrul acestora a crescut
de la 37.750 în 2008 la 81.974 în 2009. Niciun alt grup de muncitori

strãini nu a înregistrat o creºtere atât de spectaculoasã.8

TABEL 4. Variaþia populaþiei migrante ocupate

Sursa: INE, prelucrare Pajares (2010, p. 64). T4 – Trimestrul al IV-lea.

  T4, 2007  T4, 2008 
Variaţie 

2008 
T4, 2009  Variaţie 2009 

  (A)  (B)  (B‐A)  (C)  (C‐B)  C%B 

Total   2.887.043  2.886.489  –554  2.547.249  –339.240  –11,8 

Români   429.427  455.500  26.073  391.281  –64.219  –14,1 

Marocani   333.122  280.567  –52.555  232.116  –48.451  –17,3 

Ecuadorieni   443.805  418.657  –25.148  314.665  –103.992  –24,8 

Columbieni  235.530  232.415  –3.115  212.259  –20.156  –8,7 
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În schimb, mobilitatea teritorialã a românilor a fost mult mai
joasã decât în cadrul altor comunitãþi migrante ºi mult mai scãzutã

chiar decât în anii anteriori crizei economice. Astfel, dacã în anul

2007, mobilitatea românilor din Spania a fost de 13,7%, ea a scãzut
la 6,7% în 2008, fiind, alãturi de bulgari (6,9%), cea mai scãzutã din

rândul comunitãþilor de migranþi.9

Una dintre cauzele principale ale mobilitãþii teritoriale scãzute
este preponderenþa creditelor. Circa 90% dintre românii din Spania

au rate la bancã pentru case sau/ºi maºini acolo. Pe majoritatea,

criza i-a prins dupã doar cinci-ºase ani de platã a împrumutului. În
general, rata plãtitã de un român pentru un apartament în Spania

este de 700-1.500 euro pe lunã, iar pentru o maºinã, de 400-500 de

euro pe lunã. Din cauza creditelor, mulþi migranþi români nu mai
reuºesc sã facã faþã cheltuielilor, pentru cã angajatorii nu mai permit

munca pentru ore suplimentare, nu mai oferã bonusuri ºi nici al

13-lea salariu (Voiculescu, 2011).
Ca urmare a cererii din partea autoritãþilor spaniole din data de

28 iulie 2011, prin decizia din 11 august 2011, Comisia Europeanã a
autorizat Spania sã instituie restricþii temporare privind accesul

lucrãtorilor români la piaþa muncii spaniole pânã la 31 decembrie 2012.

Aceste restricþii se vor aplica activitãþilor din toate sectoarele ºi regiu-
nile. Cu toate acestea, restricþiile nu-i afecteazã pe cetãþenii români

care sunt deja activi pe piaþa forþei de muncã în Spania. Existã voci

care susþin cã, de fapt, restricþiile vor afecta mult mai mulþi români
decât pe cei nou veniþi la muncã în Spania. De exemplu, Federaþia

Asociaþiilor de Români din Europa (FADERE) afirmã cã toþi românii

din Spania care nu sunt înscriºi în registrele de muncã vor fi afectaþi
de restricþiile introduse de guvernul de la Madrid, care reprezintã

mai mult de 50% dintre românii care erau în Spania înainte de

22 iulie 2011.

9 Mobilitatea altor comunitãþi de imigranþi a fost mult mai înaltã: de
exemplu 13% în cazul peruanilor, 14,2% în rândul columbienilor ºi 21,1%
în rândul chinezilor.
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„Toþi românii din Spania care au avut un loc de muncã ºi
l-au pierdut ºi care nu s-au prezentat în timp de 15 zile la Oficiul

de muncã pentru a spune cã sunt în cãutarea unui loc de muncã,

cât ºi cei care nu au revenit la fiecare trei luni pentru a reînnoi
aceastã situaþie, au pierdut total dreptul de muncã în Spania.

Reamintim cã înscrierea în registrele de muncã este opþionalã,

nu este obligatorie, însã pierzi acest drept automat dacã nu revii
la un interval de trei luni [...]. Aceastã noutate schimbã total

mesajul de fond al acestor restricþii, ele aplicându-se nu doar celor

care au venit dupã 22 iulie 2011, ci ºi multor români care în
aceste momente nu lucreazã sau lucreazã la negru ºi intenþioneazã

sã gãseascã un loc de muncã, însã nu sunt înscriºi ca fiind cãutã-

tori de muncã. Aceastã mãsurã îi va afecta ºi pe toþi copiii români-
lor din Spania care sunt studenþi sau elevi ºi care urmeazã sã

termine ºi sã se angajeze.”

(FADERE, 2011, comunicat remis Ziare.com)
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CASETA 2. Circ identitar ºi invizibila comunitate româneascã

din afarã

Întâiul lucru pe care îl fac românii în strãinãtate – cel puþin în Spania
ºi Italia, unde reprezintã prima comunitate de strãini ca mãrime – este sã
se evite între ei. Sã nu vrei sã ai de-a face cu românii este cel mai facil mod
de disimulare a propriei identitãþi în ochii celuilalt. Rezultatul este cã, în
pofida numãrului copleºitor, nu existã o comunitate româneascã agregatã.
Alte grupuri de imigranþi, cum ar fi latino-americanii, au localurile lor,
unde se întâlnesc pentru a socializa la sfârºitul sãptãmânii, unde se
distreazã împreunã ºi cunosc noi membri ai comunitãþii. Românii nu fac
aºa ceva. Am stat de vorbã cu patronul unui restaurant românesc din
Barcelona, situat fix în faþa închisorii din oraº ºi purtând numele de Dracula,
care ne spunea cã 75% dintre clienþi sunt spanioli. Românii, atunci când
vin la restaurant, îºi înfulecã ciorba de burtã ºi sarmalele, apoi pleacã, fãrã
a se uita împrejur ºi fãrã a schimba o vorbã cu conaþionalii lor. Mi-am
amintit de o scenã din filmul „Mar Nero” de Federico Bondi, în care grupuri
mari de români din Italia organizau picnicuri la iarbã verde, ascultau
muzicã româneascã ºi se împrieteneau unii cu alþii. Ei bine, cu puþine excep-
þii, nu prea existã aºa ceva. Dacã merge la „iarbã verde”, românul o face doar
împreunã cu familia sau colegul de apartament. ªi dacã vreodatã se întâm-
plã sã se întâlneascã cu alþi membri ai comunitãþii este doar atunci când
vreo asociaþie româneascã organizeazã o „fiesta”, oferind sarmale gratis
sau când vine în concert vreun cântãreþ din România – preferabil de manele.

Consecinþa lipsei de coeziune e o semi-absenþã politicã, deºi, teoretic,
românii ar putea avea un cuvânt de spus în alegerile locale, unde au drept
de vot. „Românii nu sunt structuraþi politic, ei trãiesc într-o bulã de sãpun
sau un fel de închisoare, izolaþi de Spania” – constatã Miguel Fonda, pre-
ºedintele Fedrom.

Nu susþin cã ceea ce eu numesc mecanismul de „camuflare identitarã”
este singura cauzã a invizibilitãþii comunitãþii româneºti. Dar cum spunea
Miguel Pajares, antropolog la Universitatea din Barcelona ºi specialist pe
migraþia româneascã, aceasta este una dintre principalele cauze ale feno-
menului. „Desigur, un rol important îl joacã ºi lipsa de capital social,
moºtenitã probabil din perioada comunistã. În plus, românii sunt europeni,
iar europenii sunt individualiºti, societãþile europene sunt prin definiþie
atomizate. Însã stereotipurile despre români ºi dorinþa de a se disocia de
aceste prejudecãþi sunt, cu siguranþã, printre principalii factori”, îmi spune
Miguel. Am întrebat dacã celelalte comunitãþi nu au aceeaºi reacþie la
imaginea negativã, dar mi s-a spus cã imaginea bolivienilor sau a maroca-
nilor nu e, totuºi, atât de rea. De exemplu, o recentã campanie a Partidului
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Popular din Spania, condus de fostul premier Aznar, nu i-a vizat pe maro-
cani sau pe bolivieni, ci strict pe români. „No querremos rumanos” sunau
sloganele unor afiºe electorale lipite pe toate zidurile în oraºul Badalona,
aflat în apropierea Barcelonei. În mod similar, controversata melodie a
cântãreþului El Chivi nu îi înjurã pe sud-americani, ci pe români, „acel
flagel în creºtere... care lucreazã ºi în zilele de sãrbãtoare (...), fii de curvã,
sã le tãiem mâinile (...), proxeneþi ºi angajaþi în restaurante, mã cac pe
neamul lor, pe morþii lor ºi pe toatã þara lor...” La ilustrarea tezei lui Miguel
Pajares – cum cã imaginea negativã ºi disimularea propriei identitãþi stau
la baza fracturãrii comunitãþii româneºti – am asistat cu altã ocazie, de
data aceasta în Franþa. Mã aflam la o terasã din Strasbourg împreunã cu
un grup de tineri, majoritatea angajaþi ai unor instituþii publice. La un
moment dat, un cerºetor s-a apropiat de noi, þinând în mâna întinsã un
pahar de plastic, pe fundul cãruia zãngãneau câteva monede, ºi suspinând
jalnico-teatral: „Papa, papa!”. L-am abordat pe româneºte ºi s-a dovedit
cã era, într-adevãr, din Timiºoara. Împreunã cu cineva din grup, care lucra
ca asistent social, am început, dintr-un defect profesional, sã îi punem tot
soiul de întrebãri despre viaþa sa, despre cât câºtigã, cum e cu ajutoarele
sociale. Dupã vreo cinci minute de conversaþie, restul grupului a început
sã se revolte: „Dã-o încolo de treabã, chiar trebuie sã ne vadã toþi cã suntem
români! Ce avem noi în comun cu «ãsta»?!”.

Exact aceastã logicã a disocierii de conaþionali am remarcat-o ºi la
românii ce munceau în Spania sau Italia. Românii sunt, dupã spusele
acestora, „figlio de putta” – cum îmi mãrturisea un tânãr de 25 de ani cu
care am stat de vorbã în gara Tiburtina din Roma: „Îþi iau pielea de pe tine
dacã le ceri ajutorul”, sunt „egoiºti, secretoºi sau hoþi”. Ultimul aspect, cel
cu hoþia, îl auzi din gura oricãrui migrant român. Aºa cum colegii cu care
cãlãtoream la Strasbourg încercau sã se distanþeze de imaginea românului
cerºetor, tot aºa românii din Italia încearcã sã se autodiferenþieze de românii
hoþi ºi de þigani, care sunt de vinã, în viziunea lor, pentru imaginea proastã
a tuturor românilor. Dar cu cât discuþia se încinge ºi autocenzura slãbeºte,
cu atât descoperi cã, de fapt, puþini sunt cei strãini de viciile blamate, fie
cã e vorba de perceperea unei taxe pentru intermedierea angajãrii, fie cã e
vorba de hoþie. „Aº fura ºi eu, însã mi-e teamã”, mi-a mãrturisit bãiatul
care îi considera pe români „figlio de putta”. Altul, care avea o firmã de
construcþii în regiunea Calabria, mi-a spus foarte senin: „Pãi, am muncit
un an ºi m-am prins cã nu te îmbogãþeºti din muncã, aºa cã m-am apucat
de furat”. „Ce furai?”, l-am întrebat. „Cum ce? De toate! Camioane, exca-
vatoare... ce gãseam. Dar nici din furat nu m-am îmbogãþit, ºtii cum e, ce
vine uºor pleacã uºor, aºa cã acum mi-am fãcut o ditta (întreprindere)!”.
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Dar nimeni nu poate trãi într-un dispreþ de sine permanent. Dupã ce
se evitã între ei, dupã ce îºi fac autocritica propriei colectivitãþi, dar se
disociazã individual de aceasta, românii recurg la un mecanism de
revalorizare prin pozitivarea atributelor negative ºi prin minimizarea
„adversarului”. „Un spaniol m-a întrebat dacã noi avem în România
televizoare. M-am uitat la el crucit ºi i-am spus nu, nu avem aºa ceva,
pentru cã noi avem «supermerþane» care au instalate la bord ecrane... Nu
mai avem nevoie ºi de televizoare, sunt o tehnicã învechitã” – îmi spunea
proprietarul unui magazin de produse româneºti din Castelldefels. Aceiaºi
oameni care se plâng cã românii au înnebunit ºi merg toþi cu Mercedes-ul
la muncã pe ºantier se laudã, doar o jumãtate de orã mai târziu, cã în
Spania nu vezi maºini precum în România.

Aceiaºi români care deplâng sãrãcia de acasã se declarã dispreþuitori
atunci când trecem prin preajma unui hotel de o stea, numit Hotel Colmar,
cã de fapt e o greºealã ºi numele hotelului trebuia sã fie Hotel de Coºmar
ºi cã la noi în România nici nu s-a pomenit aºa „mizerie” de hotel.

Spaniolii sunt „grei de cap”, „norocul lor e cã sunt bogaþi”; femeile
italience sunt „putta”; occidentalii sunt cam „tonþi” pentru cã trec numai
pe verde strada, noi o trecem pe roºu ºi totuºi supravieþuim, deci suntem
mai isteþi. Iatã doar câteva cliºee oarecum puerile, dar probabil eficace, de
redresare a orgoliului naþional.

(fragment de articol, semnat de V. Stoiciu
ºi apãrut în Dilema Veche)

1.4.2. Cazul Italiei
Pentru prima datã în ultimii 20 de ani, numãrul românilor din

Italia a înregistrat o scãdere uºoarã, stabilindu-se puþin sub 900.000.
Mai precis, ultimele date statistice din 2010 menþionau cã în Italia
trãiesc oficial 887.763 de români. Estimãri neoficiale ale „numãrului
real” de români aflaþi pe teritoriul italian se situeazã în jurul cifrei
de 1 milion de persoane. Oricum, românii se menþin pe primul loc
în clasamentul comunitãþilor de strãini prezente în Italia, urmaþi la
mare distanþã de albanezi ºi marocani, care numãrã împreunã,
aproximativ 450.000 de reprezentanþi (Pittau et al., 2010).

Dinamica imigraþiei în Italia a rãmas relativ neafectatã de criza
economicã. Deºi rata netã a migraþiei a scãzut cu 21% în primele
nouã luni ale anului 2009, comparativ cu aceeaºi perioadã a anului
precedent, numãrul cetãþenilor strãini în Italia a crescut pe perioada
recesiunii (Koehler et al., 2010).
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TABEL 5. Evoluþia numãrului de strãini în Italia în perioada 2007-2009

  2007  2008  2009 

Români   625.278  796.477  887.763 

Total cetăţeni din alte ţări UE  934.435  1.131.767  1.241.348 

Total străini  3.432.651  3.891.295  4.235.059 

Sursa: Institutul Naþional de Statisticã, Italia.

Transformãrile înregistrate de piaþa muncii au fost însã destul

de profunde. Decalajul dintre rata ºomajului printre muncitorii nativi
ºi respectiv lucrãtorii strãini a crescut din a doua jumãtate a anului

2008 pânã în 2009. În prima jumãtate a anului 2009, rata ºomajului

printre muncitorii migranþi atinsese pragul istoric de 10%. La fel ca
în cazul Spaniei, femeile migrante au fost mai puþin afectate de ºomaj

decât bãrbaþii, ceea ce reprezintã o consecinþã a concentrãrii femeilor

în sectoare economice mai puþin sensibile la fluctuaþiile economice.
Totuºi, rata de ºomaj a lucrãtorilor migranþi a rãmas în Italia

considerabil mai redusã decât în alte state europene. O posibilã expli-

caþie este datã de concentraþia mai scãzutã a migranþilor în sectoare
de activitate ce angajeazã forþã de muncã necalificatã (Koehler et

al., 2010).10

10 Aºa cum aratã tabelul 1, proporþia muncitorilor migranþi în sectoarele
care angajeazã muncã necalificatã variazã între 32% în  Grecia, 21% în Spania
ºi sub 15% în Italia.

    2005  2006  2007  2008 

Angajaţi  Români  245.559  263.210  556.554  674.026 

  Total străini  2.217.696  2.194.271  2.704.450  2.998.462 

Nou angajaţi  Români  33.616  34.117  293.154  174.531 

  Total străini  200.454  235.096  599.566  444.941 

 

TABEL 6. Numãrul românilor angajaþi ºi nou angajaþi în Italia

Sursa: Pittau et al. (2010).
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Deºi rata ºomajului a crescut, numãrul românilor angajaþi în
Italia a crescut semnificativ pe perioada crizei economice, chiar mai

mult decât în anii anteriori crizei, explodând practic în 2007, aºa

cum reiese în tabelul 6. Jumãtate dintre ei au fost angajaþi în sectorul
terþiar (asistenþã familialã, hoteluri ºi restaurante), o treime în con-

strucþii ºi o cincime în agriculturã. Aºa cum menþionam mai sus, e

posibil ca numãrul mare de angajaþi în sectorul terþiar, mai puþin
lovit de crizã, sã fie responsabil pentru ratele mai scãzute de ºomaj

în Italia faþã de alte state.

O altã posibilã explicaþie pentru efectele mai puþin dure ale crizei
ar putea consta în numãrul mare de companii înregistrate de cãtre

migranþi inclusiv în perioada crizei. Astfel, în 2009 au fost înregistrate

cu 15% mai multe întreprinderi ale cetãþenilor români faþã de anul
precedent, ajungând la un total de 32.452.11

11 Spre comparaþie, în anul 2003 erau înregistrate doar 2.909 de între-
prinderi ale cetãþenilor români în Italia. În 2007, când România a aderat la
UE, numãrul întreprinderilor crescuse deja la 15.942, adicã de peste cinci
ori mai mare decât în 2003 (Pittau et al., 2010).
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CASETA 3. De ce e mai bine vânzãtor în Cipru decât patron în România

Mioara [...] lucreazã în Cipru de 8 ani ºi, deºi acum, din cauza crizei,
îi merge mai prost, niciun moment nu s-ar gândi sã se întoarcã acasã, în
Constanþa. E adevãrat cã a venit în România ca sã-ºi termine de construit
casa, dar acum, când aceasta e gata – o vilã de 250 mp lângã Aeroportul
Kogãlniceanu – vrea sã o vândã ºi sã îºi ia un apartament în Cipru. Mioara
lucreazã la acelaºi restaurant din Agya Napa la care s-a angajat acum
8 ani de zile, numai cã, la început, nevorbind o boabã de englezã, a trebuit
sã lucreze la bucãtãrie, sã „spele WC-urile”, cum spune ea, pânã când
patronul, Nicolas, a cãpãtat încredere în ea. Acum, Mioara are întreg
restaurantul pe mânã: face aprovizionãrile, comenzile, chiar ºi angajãrile.
„Când plec acasã în Constanþa, Nicolas mã sunã de 3 ori pe zi sã mã întrebe
de unde se cumpãrã aia, de unde se comandã ailaltã. Altfel, mi-e ca un
frate, mi-a dat 20.000 împrumut ca sã îmi termin casa acum câþiva ani.”
Sora Mioarei, Sorina, e ºi ea în Cipru, unde s-a cãsãtorit cu un cipriot ºi are
o fetiþã de 3 ani, care „înþelege româneºte, dar nu vorbeºte”. Este clar cã,
oricât de grea ar fi criza, nici Sorina, nici Mioara nu se vor întoarce vreodatã
în România. Pentru ele, Ciprul este noua patrie. „Nu e adevãrat cã ciprioþii
sunt rasiºti, noi nu am avut aici probleme cum au avut românii în Italia.
Dar noi, cei de aici, ne-am þinut de muncã, cine ºtie ce o fi acum, cãci deja
au început sã vinã unii cu cerºitul, cu cântatul, nu ºtiu cât o mai þine, criza
asta aduce încoace oameni noi ºi de tot felul”, ne spune Mioara.

Numãrul românilor din Cipru a crescut oficial de la 3.000 în 2006 la
30.000 în 2009, ceea ce înseamnã aproximativ 4,4% din populaþie. Ei
reprezintã a treia comunitate ca mãrime dupã greci ºi ruºi.

În Cipru sunt 5 ºcoli româneºti: în Nicosia, Limassol, Paphos, Larnaca
ºi Deli. Ultimele 3 au fost deschise în toamna anului 2009.

Comunitatea româneascã din Cipru beneficiazã de serviciile reprezen-
tantului Patriarhiei Române, pãrintele Petre Matei, care slujeºte permanent
la Biserica „Sfântul Pavel” („Ayios Pavlos”) din Nicosia.

Din 2007, la chioºcurile de ziare din Cipru poate fi gãsitã publicaþia
lunarã RO_Mania, adresatã comunitãþii românilor de acolo.

Salariul mediu al unui român în Cipru este de 800-1.000 de euro, dar
un muncitor calificat poate atinge ºi 2.200 de euro.

În 2008, compania Blue Air a inaugurat rutele Bucureºti-Larnaca ºi
Bucureºti-Paphos. Numãrul cãlãtorilor pe aceste rute a fost de aproximativ
100.000 în 2008, reprezentând, cel mai probabil, majoritatea migranþilor ºi
familiilor de migranþi, întrucât numãrul turiºtilor români în Cipru în anul
respectiv a fost de 8-9.000.
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În noiembrie 2009, autoritãþile cipriote au eliberat 110 români din
„sclavia modernã”, dupã cum a declarat ministrul cipriot al Muncii,
Sotiroulla Charalambous. Cei 110 români au fost aduºi în Cipru cu pro-
misiunea unor contracte de muncã, dar au ajuns în tabere insalubre unde
au fost puºi sã munceascã pentru 20 de euro pe sãptãmânã.

(fragment de articol, semnat de V. Stoiciu
ºi apãrut în România Liberã)
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CE ADUCE NOU CERCETAREA

Cercetãrile privind migraþia forþei de muncã din România

formeazã un corp de literaturã bogat în contribuþii care descriu ºi
analizeazã în profunzime evoluþiile acestui fenomen dupã 1990. Dacã

la începutul anilor 2000, cercetarea migraþiei se concentra mai ales

pe întrebãrile de tipul „cine?”, „unde?”, „cum?” ºi „câþi?”, dupã
2007, interesul a fost reorientat tot mai mult spre studiul efectelor

migraþiei. Astfel, au fost pe larg analizate: ascensiunea migraþiei

pentru muncã ca principal tip de deplasare externã, în special dupã
2002 (Sandu, 2005; 2007), evoluþia remitenþelor trimise de românii

din strãinãtate (Dãianu, coord., 2002; Roman ºi Ileanu, 2011), locuirea

temporarã în strãinãtate 1990-2006 (Sandu, coord., 2006), problema
copiilor rãmaºi acasã (Toth et al., 2007), efectele migraþiei

internaþionale asupra pieþei forþei de muncã (ªerban ºi Toth, 2007),

integrarea lucrãtorilor români pe piaþa muncii din þãrile de destinaþie
înainte de criza financiarã globalã (Brãdãþan ºi Sandu, 2012, privind

cazul Spaniei), problemele integrãrii migranþilor românilor în

societãþile de destinaþie (Metro Media, 2007, privind cazul Italiei;
Sandu, coord., 2009, privind cazul Spaniei), migraþia din perspectiva

modelelor de gândire, de acþiune ºi de afirmare identitarã (sau a

„lumilor sociale”), efectele asupra celor rãmaºi sau întorºi acasã,
precum ºi asupra politicilor de migraþie (Sandu, 2010).

Cercetarea prezentatã aici aduce în discuþie o temã nouã ºi de

maximã actualitate – impactul crizei economice globale asupra
lucrãtorilor români din strãinãtate. Dincolo de date proaspete,

studiul analizeazã percepþiile ºi aºteptãrile migranþilor români

asupra crizei, dar ºi principalele lor strategii de rãspuns, cu precãdere
revenirea în þarã ºi planurile de viitor.



Capitolul 2

DATE ªI METODÃ

Cercetarea „Impactul crizei economice asupra migraþiei forþei

de muncã din România” a fost iniþiatã ºi finanþatã de Fundaþia

Friedrich Ebert România (FES). Cercetarea s-a desfãºurat în anul
2010 ºi a inclus o componentã cantitativã ºi una calitativã. Datele ºi

metoda sunt prezentate în continuare.

2.1. Datele

2.1.1. Cercetarea cantitativã

Culegerea datelor pe bazã de sondaj a fost desfãºuratã în august

2010 de Compania de Cercetare Sociologicã ºi Branding (CCSB).

Populaþia de 18 ani ºi peste, neinstituþionalizatã, din judeþele
Braºov, Cãlãraºi, Dolj, Maramureº, Neamþ ºi Vaslui reprezintã univer-

sul cercetãrii. Selecþia celor ºase judeþe a fost realizatã în baza estimã-

rilor CCSB privind ratele de revenire în þarã, dar ºi a unor conside-
rente practice ºi financiare. Astfel, au fost selectate atât judeþe care,

conform estimãrilor CCSB, au rate de revenire ridicate (Braºov, Dolj,
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Neamþ ºi Maramureº), cât ºi cu rate medii de revenire (Cãlãraºi ºi
Vaslui).12

Eºantionul studiat include 2.970 de cazuri, care au fost selectate

din 71 de comune ºi 30 de municipii/oraºe. Eºantionul a fost stratifi-
cat în funcþie de judeþ ºi mãrimea localitãþii13 (6 x 6 straturi teoretice).

Metoda de culegere a datelor a fost interviul faþã în faþã la

domiciliul subiecþilor. Cercetarea a avut în vedere urmãtoarele cate-
gorii de populaþie:

(A) Gospodãrii fãrã persoane plecate la muncã în strãinãtate

în august 2010
(B1) Gospodãrii cu persoane plecate la muncã în strãinãtate

în august 2010

(B2) Gospodãrii cu persoane plecate la muncã în strãinãtate
aflate în vacanþã în România, în august 2010

(C) Gospodãrii cu persoane revenite de la muncã din strãinãtate

(nu în vacanþã) în ultimele 12 luni (septembrie 2009  august 2010),
care au de gând sã stea în þarã mai mult de 3 luni de zile (indiferent

dacã în viitorul mai îndepãrtat vor mai pleca la muncã în strãinãtate
sau nu).

În acest scop, au fost elaborate trei chestionare A (aplicat catego-

riei A), B (aplicat categoriilor B1 ºi B2) ºi C (aplicat categoriei C).
Cele trei chestionare au secþiuni comune ce cuprind percepþii ºi opinii

(privind criza economicã ºi efectele acesteia, emigraþia pentru muncã

ºi efectele acesteia, intenþia de migraþie pentru muncã în strãinãtate).

12 Conform estimãrilor iniþiale: 14% din populaþia de 18 ani ºi peste
(aproximativ 2,5 milioane de persoane) este plecatã la muncã în strãinãtate,
din care în jur de 20% a revenit în þarã din cauza crizei economice. Estimãrile
CCSB au la bazã  o serie de cercetãri periodice (în total, peste 4.000 de
cazuri) care permit identificarea structurii migranþilor pentru muncã în
strãinãtate.

13 În funcþie de mãrimea localitãþii, au fost folosite urmãtoarele straturi:
urban foarte mare (peste 250 mii locuitori), urban mare (80-249 mii locuitori),
urban mediu (30-79 mii), urban mic (15-29 mii), urban cvasi-comune (sub
15 mii locuitori) ºi rural.
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Chestionarele de tip B ºi C includ o secþiune comunã de informaþii
privind persoanele plecate la muncã în strãinãtate (fie acestea în

strãinãtate, în vacanþã în þarã sau revenite). În plus, chestionarul B

include o secþiune specificã privind remitenþele, iar chestionarul C
include o secþiune extinsã referitoare la experienþa de zi cu zi a

migranþilor pentru muncã. Chestionarele sunt prezentate în anexã.

Adresele au fost selectate prin metoda drumului aleator, care
asigurã reprezentativitate la nivelul gospodãriilor din cele ºase judeþe.

În interiorul gospodãriei, respondentul a fost ales prin metoda

„ultimei aniversãri”, în cazul categoriilor A ºi B1. În gospodãriile
din categoriile B2 ºi C, a fost intervievatã persoana aflatã în vacanþã

sau revenitã în þarã. Prin urmare, respondenþii A ºi B1 formeazã un

eºantion reprezentativ la nivelul populaþiei de 18 ani ºi peste din
cele ºase judeþe, în timp ce respondenþii B2 ºi C reprezintã loturi

nereprezentative. În plus, respondenþii din categoriile B1 ºi B2 au

oferit date ºi privind celelalte persoane din gospodãrie aflate la mun-
cã în strãinãtate (migranþii), care formeazã un al treilea lot nere-

prezentativ.

* Marja de eroare de +/–1.8% (+/–4.5% per judeþ), calculatã de CCSB, nivel de încredere
de 95%.

Categorii de populaţie  A  B1  B2  C 

Chestionar  A  B  B  C 

Reprezentativitate:* 
A+B1: Populaţia de 18+ ani 

   

‐ la nivel de populaţie  din cele 6 judeţe    C: Lot reveniţi 

‐ la nivelul migranţilor 
  B2: Lot migranţi în vacanţă 

B1+B2: Lot migranţi 

 

‐ la nivel de gospodărie  A+B1+B2+C: Gospodăriile din cele 6 judeţe 

Informaţii privind:  Respondentul  Respondentul 

+ Migranţi 

Respondentul 

= Migrant 

aflat în 

vacanţă 

+ Migranţi 

Respondentul 

= Migrant 

revenit 

în ţară 
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Pe baza metodologiei descrise mai sus, cercetarea cantitativã
conþine date privind14:

• A+B1+B2+C: 2.974 gospodãrii (eºantion reprezentativ

la nivelul gospodãriilor)
• A+B1: 2.733 persoane – populaþie stabilã (eºantion repre-

zentativ la nivelul populaþiei)

• B2: Lot de 107 migranþi aflaþi în vacanþã în þarã, în august
2010

• C: Lot de 134 persoane revenite de la muncã din strãinãtate

• B1+B2: Persoanele aflate în strãinãtate pentru muncã (N = 908)
din gospodãriile de tipul B1+B2 plus migranþii aflaþi în va-

canþã (B2) formeazã un eºantion de migranþi rãmaºi la

muncã în strãinãtate (N = 1.015) corespunzãtor unui eºan-
tion reprezentativ de gospodãrii.

O remarcã este însã necesarã, informaþiile privind migranþii nu

includ relaþiile de rudenie între aceºtia. Din acest motiv, datele nu
permit o analizã a migraþiei familiale (cuplu cu sau fãrã copii), ci

doar o analizã a populaþiei de migranþi consideraþi individual.
Eºantionul reprezentativ la nivel de populaþie (A+B1) a fost

validat pe baza datelor privind populaþia stabilã din cele ºase judeþe,

pentru anul 2009, furnizate de Institutul Naþional pentru Statisticã
(vezi tabelele 2.1 ºi 2.2).

14 Datele din text sunt ponderate. Datele neponderate sunt: 2.970 de
gospodãrii (A+B1+B2+C), 2.729 persoane  populaþie stabilã (A+B1), 105
migranþi (B2), 136 de reveniþi de la muncã din strãinãtate (C) ºi 1.016
migranþi la muncã în strãinãtate din gospodãriile B1+B2.
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Aºa cum aratã tabelul 2.1, eºantionul cercetãrii (A+B1) are o

structurã în funcþie de gen ºi vârstã foarte asemãnãtoare cu populaþia

generalã, cu o uºoarã suprareprezentare a persoanelor de 60 ani ºi
peste.

TABEL 2.1. Distribuþia populaþiei în funcþie de judeþ,
gen ºi categorii de vârstã (%)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate A+B1 (N = 2.733 persoane). Note:
BV – Braºov; CL – Cãlãraºi; Dj – Dolj; MM – Maramureº; NT – Neamþ; VS – Vaslui.

  BV  CL  DJ  MM  NT  VS  Total 

M 18‐29 ani  2,5  1,1  2,7  2,1  2,0  1,7  12,2 

M 30‐44 ani  2,5  1,4  3,1  2,3  2,3  1,9  13,5 

M 45‐59 ani  2,4  1,2  2,8  1,9  1,9  1,5  11,7 

M 60+ ani  1,7  1,3  2,9  1,5  2,0  1,6  11,0 

F 18‐29 ani  2,4  1,1  2,7  1,9  1,9  1,6  11,5 

F 30‐44 ani  2,7  1,3  3,0  2,2  2,3  1,8  13,4 

F 45‐59 ani  2,5  1,2  2,9  2,0  2,1  1,6  12,4 

F 60+ ani  2,3  1,7  3,8  1,9  2,6  2,0  14,3 

POPULAȚIA  

GENERALĂ 
19,0  10,2  23,9  15,8  17,2  13,7  100 

M 18‐29 ani  2,0  1,1  1,6  1,8  1,2  1,7  9,3 

M 30‐44 ani  2,6  1,0  2,3  2,2  1,9  1,5  11,4 

M 45‐59 ani  2,0  0,8  3,0  2,5  1,5  1,1  11,0 

M 60+ ani  3,0  1,6  4,5  1,7  2,6  1,9  15,2 

F 18‐29 ani  2,3  1,0  2,1  1,4  2,1  1,1  10,0 

F 30‐44 ani  2,1  1,3  2,3  2,3  2,3  1,9  12,2 

F 45‐59 ani  2,8  1,1  3,0  2,2  2,3  1,9  13,3 

F 60+ ani  3,9  2,0  4,2  1,8  3,4  2,4  17,7 

EȘANTION 

(A+B1) 
20,7  9,9  22,9  15,9  17,2  13,4  100 
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TABEL 2.2. Distribuþia populaþiei în funcþie de judeþ
ºi mãrimea localitãþii (%)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate A+B1 (N = 2.733 persoane).

Strat eşantionare  BV  CL  DJ  MM  NT  VS  Total 

Urban peste 250 mii loc.  9,7  0,0  9,9  0,0  0,0  0,0  19,5 

Urban 80 ‐249 mii loc.  0,0  0,0  0,0  4,3  3,4  0,0  7,7 

Urban 30‐79 mii loc.  1,1  2,2  0,0  1,3  2,1  4,3  11,0 

Urban 15‐29 mii loc.  2,5  0,9  1,8  1,3  0,6  0,9  8,0 

Urban cvasi‐comune (sub 15 mii)  1,3  0,7  0,8  2,3  0,5  0,5  6,2 

Rural  4,5  6,5  11,4  6,6  10,6  8,1  47,6 

POPULAȚIA  

GENERALĂ 
19,0  10,2  23,9  15,8  17,2  13,7  100 

Urban peste 250 mii loc.  10,2  0,0  10,1  0,0  0,0  0,0  20,2 

Urban 80 ‐249 mii loc.  0,0  0,0  0,0  4,4  3,1  0,0  7,5 

Urban 30‐79 mii loc.  1,4  2,3  0,0  1,4  2,3  4,5  11,8 

Urban 15‐29 mii loc.  2,9  0,7  2,6  2,3  1,2  0,5  10,2 

Urban cvasi‐comune (sub 15 mii)  1,2  0,8  0,0  1,4  0,0  1,1  4,5 

Rural  5,0  6,0  10,2  6,5  10,6  7,3  45,6 

EȘANTION  

(A+B1) 
20,7  9,9  22,9  15,9  17,2  13,4  100 

Pentru corectarea probabilitãþilor inegale de selecþie ºi pentru

ajustarea ratelor uniforme de non-rãspuns, a fost construitã o pon-
dere (proporþional iterativã) pe criteriile: judeþ ºi mãrimea localitãþii.

Pe lângã erorile de eºantionare, aspecte precum modul de

formulare al întrebãrilor, erori ale operatorilor de teren, dificultãþi
practice de culegere a datelor sau mecanisme psihologice de apãrare

a respondenþilor pot induce erori suplimentare care nu pot fi conto-

rizate în marja statisticã de eroare.
Analizele prezentate în acest raport au la bazã datele ponderate.

De aceea, suma procentelor poate uneori sã difere cu +/– 1 punct

procentual faþã de 100%.
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2.1.2. Cercetarea calitativã

Cercetarea a conþinut ºi o componentã calitativã, care a constat
în realizarea de interviuri în profunzime cu urmãtoarele categorii

de respondenþi:

• migranþi români reveniþi din strãinãtate;
• rude ºi membri de familie ai românilor aflaþi la muncã în

strãinãtate;

• români care lucreazã în strãinãtate în prezent;
• reprezentanþi ai autoritãþilor din localitãþile din România

caracterizate de o largã concentrare de români care muncesc

în afara þãrii;
• reprezentanþi ai autoritãþilor locale din strãinãtate (Roma,

Italia ºi Madrid, Barcelona, Spania) în care existã comunitãþi

mari de români;
• reprezentanþi ai diasporei româneºti, membri ai organi-

zaþiilor ºi asociaþiilor românilor din oraºele în care s-au rea-
lizat interviurile.

În total s-au realizat 74 de interviuri în România ºi în strãinãtate.

Localitãþile din România au inclus comune ºi oraºe din judeþul
Cãlãraºi, Braºov ºi Piatra Neamþ. În strãinãtate interviurile au fost

realizate în Italia – în oraºul Roma ºi în Spania – în regiunea oraºe-

lor Barcelona ºi Madrid.
Cercetarea calitativã s-a desfãºurat în perioada august-noiem-

brie 2010.

Interviurile în profunzime au urmat structura ghidului de inter-
viu (vezi Anexa) ºi au abordat efectele crizei asupra lucrãtorilor

migranþi vizând diferenþele resimþite de cei din Spania, respectiv

Italia ºi mecanismele la care aceºtia apeleazã pentru a face faþã crizei,
pentru a rãmâne activi pe piaþa muncii ºi a câºtiga îndeajuns pentru

ei ºi pentru familiile rãmase acasã. De asemenea, întrebãrile s-au

focalizat ºi pe intenþia de revenire a migranþilor români ca rãspuns
la crizã, istoricul de migraþie, legãtura cu þara, reþelele de suport,

scopul ºi motivele deciziei acestora de a lucra în strãinãtate, remi-

tenþe, percepþia subiecþilor despre cum au fost afectate diferite
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sectoare economice în þãrile de destinaþie ºi impactul crizei asupra
lucrãtorilor femei ºi bãrbaþi.

2.2. Metoda

2.2.1. Cercetarea cantitativã

Rezultatele prezentate în continuare au la bazã analize de aso-
ciere (crosstaburi cu test de asociere Chi-pãtrat semnificativ ºi valori

reziduale ajustate care în valoare absolutã sunt egale sau mai mari

decât 2), analize de varianþã unidimensionalã (One-Way Anova) ºi
analize de regresie liniarã sau logisticã.

Ca metodã, urmãtorul set multinivel de variabile independente

(predictori) a fost testat sistematic, din care raportul prezintã doar
rezultatele semnificative pentru p ≤ 0.05.

Variabile independente la nivel de individ

• sex;

• vârstã;

• ultima ºcoalã absolvitã;
• statut ocupaþional în august 2010;

• forma de proprietate (stat/privat) a unitãþilor în care lucrea-

zã persoanele ocupate;
• etnie;

• religie;

• tipul de experienþã (cunoaºtere) privind migraþia pentru
muncã în strãinãtate: directã (a muncit sau trãit în strãinã-

tate), indirectã (are pe cineva apropiat care lucreazã în strãi-

nãtate), nicio experienþã;
• venitul lunar al persoanei.

Variabile independente la nivel de gospodãrie

• dimensiunea (numãr membri) ºi compoziþia (numãrul de

copii 0-14 ani) gospodãriei;



55
2. Date ºi metodã

• venitul lunar monetar per capita;
• aprecierea subiectivã a condiþiilor de trai;

• capitalul material – indice construit ca scor factorial a trei

indicatori: numãrul de telefoane mobile, de automobile ºi
de computere existente în gospodãrie.

Variabile independente la nivel de comunitate localã

• judeþul (Braºov, Cãlãraºi, Dolj, Maramureº, Neamþ ºi Vaslui)
• mediul de rezidenþã (urban/rural);

• tipul localitãþii: oraºele în funcþie de mãrime ºi comune;

• nivelul de dezvoltare al comunei, stabilit pe baza indicelui
de dezvoltare comunitarã (IDC);15

• rata de sãrãcie, profunzimea sãrãciei ºi severitatea sãrãciei

la nivelul comunei;16

• date privind problemele sociale la nivel de localitate (esti-

mãri oferite de primãrii pentru 31.07.2009):17 (1) rata

15 Indice elaborat de Sandu, Voineagu ºi Panduru în 2009. Metodologie
ºi date disponibile la adresa: http://sites.google.com/site/dumitrusandu.
IDC este calculat ca scor factorial a patru indici parþiali privind: infrastruc-
tura de locuire (date INS, 2007-2008), resursele financiare publice la nivel
de buget local, raportate la populaþia stabilã a comunei (date MAI, 2007),
capitalul economic individual-familial (autoturisme la 1.000 locuitori, date
MAI, 2007) ºi capitalul uman comunitar – mortalitate infantilã (INS, 2005-
2008), vârsta medie a locuitorilor de +15 ani (INS, 2008), speranþa de viaþã
la naºtere (INS, 2006-2008).

16 Valori publicate de MADR, www.madr.ro. Aceºti indici sunt calculaþi
de INS (pe date 2004) ºi au fost luaþi în considerare la determinarea punc-
tajului pentru proiectele depuse spre finanþare la Mãsura 322-FEADR,
pentru cã gradul de sãrãcie este un criteriu de eligibilitate pentru aceastã
linie de finanþare.

17 Conform cercetãrii  Accesul Autoritãþilor Locale la Fondurile Europene,
Fundaþia Soros România, decembrie 2009. Datele au fost culese de CERME,
CNPS ºi ICCV. Studiul este disponibil la http://www.soros.ro/ro/
publicatii.php?pag=5#.
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ºomerilor;18 (2) ponderea persoanelor plecate la muncã în
strãinãtate; (3) ponderea gospodãriilor care la data culegerii

datelor ocupau locuinþe improvizate, pãrãsite sau insalubre;

(4) ponderea persoanelor beneficiare de ajutor social, în baza
Legii Venitului Minim Garantat. În acelaºi timp este folosit

un indice19 al intensitãþii problemelor sociale în comunitate;

• resursele disponibile la nivelul localitãþii – veniturile proprii
pe locuitor, conform execuþiilor bugetare pentru anul 2008,

de la Ministerul Finanþelor Publice.20 Alternativ, este utilizat

ºi indicatorul – ponderea veniturilor proprii în veniturile
totale la bugetul local;

• efortul autoritãþilor locale de a atrage fonduri la bugetul

local: (1) numãrul de proiecte depuse spre finanþare din fon-
duri europene în 2007-2009; (2) numãrul de proiecte apro-

bate spre finanþare din fonduri europene în 2007-2009.21

18 Primãriile au estimat cu aproximaþie care era ponderea ºomerilor în
totalul populaþiei localitãþii, la 31.07.2009, unde prin ºomer se înþelege orice
persoanã de vârstã activã care nu are loc de muncã ºi care se aflã în cãutarea
unei slujbe. Deci, datele oferite de primãrii diferã de indicatorii standard –
rata ºomerilor înregistraþi ºi rata ºomerilor BIM.

19 Indicele intensitãþii problemelor sociale, construit pe baza estimãrilor
primãriilor privind ponderea ºomerilor, ponderea beneficiarilor de ajutor
social ºi ponderea gospodãriilor care locuiesc în locuinþe improprii în
comunã/oraº (Stãnculescu, 2010 pe date Soros, 2009).

20 Resursele disponibile la nivelul localitãþii sunt mãsurate prin veni-
turile proprii per locuitor (care includ cotele defalcate din impozitul pe
venit), pentru cã acest indicator reflectã foarte bine nivelul de dezvoltare al
economiei locale. O localitate cu venituri proprii mici este o localitate cu
economie subdezvoltatã, fãrã întreprinderi sau firme, altele decât baruri ºi
mici magazine. Spre deosebire, o localitate cu o economie dezvoltatã ºi
diversificatã are venituri proprii pe locuitor relativ mari.

21 Date publicate în cadrul studiului Soros (2009), Accesul Autoritãþilor
Locale la Fondurile Europene, disponibil la http://www.soros.ro/ro/
publicatii.php?pag=5#.
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Profilul socio-demografic al respondenþilor din eºantionul repre-
zentativ la nivelul populaþiei este prezentat în tabelul 2.3.

La nivelul respondenþilor din gospodãrii fãrã migranþi (A) sunt

statistic suprareprezentate persoanele de 30-44 de ani, cu educaþie
superioarã, bine poziþionate pe piaþa muncii, cu venituri relativ mari,

din oraºe mai bine dezvoltate, mai ales din judeþele Braºov, Cãlãraºi

ºi Dolj. În contrast, printre respondenþii din gospodãriile cu migranþi
la muncã în strãinãtate (B1) sunt suprareprezentate persoanele de

45-64 de ani, cu educaþie mediu-scãzutã, elevi/studenþi ºi agricultori,

cu venituri relativ scãzute, din oraºe mici, mai ales din judeþele
Neamþ ºi Maramureº.

    Persoane 

din 

gospodării 

fără 

migranţi 

(A) 

Persoane 

din 

gospodării 

cu 

migranţi 

(B1) 

Total 

eşantion 

(A+B1) 

  TOTAL – N  2.062  671  2.733 

  TOTAL ‐ %  75,4%  24,6%  100% 

Gen  ‐ femei  73,9%  26,1%  100% 

  ‐ bărbaţi  76,8%  23,2%  100% 

Vârstă  ‐ 18‐29 ani  72,6%  27,4%  100% 

  ‐ 30‐44 ani  81,1%  18,9%  100% 

  ‐ 45‐64 ani  72,6%  27,4%  100% 

  ‐ 65 ani şi peste  76,1%  23,9%  100% 

Etnie  ‐ români  75,6%  24,4%  100% 

  ‐ maghiari  77,6%  22,4%  100% 

  ‐ romi  71,4%  28,6%  100% 

Nivel de   ‐ cel mult 8 clase  73,2%  26,8%  100% 

educaţie  ‐ ucenici, treapta I, profesională  71,3%  28,7%  100% 

  ‐ liceu  76,0%  24,0%  100% 

  ‐ postliceală, colegiu  76,7%  23,3%  100% 

  ‐ facultate, postuniversitare  84,0%  16,0%  100% 

TABEL 2.3. Profilul respondenþilor din eºantionul reprezentativ
la nivelul populaþiei, 2010 (%)
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Ocupaţie  ‐ pensionari  74,7%  25,3%  100% 

  ‐ casnice  72,2%  27,8%  100% 

  ‐ şomeri  77,0%  23,0%  100% 

  ‐ elevi/studenţi  67,9%  32,1%  100% 

  ‐ agricultori  68,3%  31,7%  100% 

  ‐ muncitori  76,5%  23,5%  100% 

  ‐ „gulere gri”  77,7%  22,3%  100% 

  ‐ „gulere albe”  84,0%  16,0%  100% 

  ‐ patroni, manageri  86,5%  13,5%  100% 

Venitul  ‐ Q1 (150 lei/lună/persoană în medie)  73,3%  26,7%  100% 

bănesc  ‐ Q2 (300 lei/lună/persoană în medie)  70,1%  29,9%  100% 

lunar al  ‐ Q3 (500 lei/lună/persoană în medie)  78,8%  21,2%  100% 

gospodăriei  ‐ Q4 (700 lei/lună/persoană în medie)  73,0%  27,0%  100% 

per capita  ‐ Q5 (1.300 lei/lună/persoană, medie)  78,9%  21,1%  100% 

(Quintile)  Nu răspunde  76,1%  23,9%  100% 

Venitul  ‐ Q1 (fără venituri)  71,6%  28,4%  100% 

bănesc  ‐ Q2 (300 lei/lună în medie)  75,2%  24,8%  100% 

lunar al  ‐ Q3 (600 lei/lună în medie)  74,7%  25,3%  100% 

persoanei  ‐ Q4 (800 lei/lună în medie)  75,3%  24,7%  100% 

(Quintile)  ‐ Q5 (1.500 lei/lună în medie)  79,0%  21,0%  100% 

  Nu răspunde  76,9%  23,1%  100% 

Mediu  ‐ urban  76,8%  23,2%  100% 

rezidenţă  ‐ rural  73,8%  26,2%  100% 

Tip   ‐ comună săracă  75,3%  24,7%  100% 

localitate  ‐ comună mediu dezvoltată  72,3%  27,7%  100% 

  ‐ comună dezvoltată  72,8%  27,2%  100% 

  ‐ oraşe sub 20 mii locuitori  69,7%  30,3%  100% 

  ‐ oraşe cu 20 mii locuitori şi peste  78,3%  21,7%  100% 

Judeţ  ‐ Braşov  81,8%  18,2%  100% 

  ‐ Călăraşi  84,0%  16,0%  100% 

  ‐ Dolj  79,8%  20,2%  100% 

  ‐ Maramureş  67,2%  32,8%  100% 

  ‐ Neamţ  64,8%  35,2%  100% 

  ‐ Vaslui  75,1%  24,9%  100% 

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Celulele marcate indicã valori
semnificativ mai mari. Note: „Gulerele albe” se referã aici doar la specialiºti cu ocupaþii
intelectuale ºi ºtiinþifice, fãrã funcþii de conducere. „Gulerele gri” se referã la tehnicieni,
maiºtri, asistenþi ºi asimilaþi, funcþionari, precum ºi la ocupaþii non-manuale în sectorul
serviciilor.

(continuare TABEL 2.3)
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2.2.2. Cercetarea calitativã

Analiza datelor de tip calitativ completeazã ºi oferã o înþelegere
mai bunã a aspectelor relevate în cadrul componentei cantitative,

propunând totodatã explicaþii ºi perspective de abordare noi în

cunoaºterea impactului crizei asupra migraþiei româneºti a forþei
de muncã.

Analiza interviurilor a luat în considerare posibilele tendinþe

ale migraþiei româneºti pentru muncã ºi/sau ale mobilitãþii lucrãto-
rilor români în spaþiul comunitar în context de crizã economicã ºi

financiarã prelungitã, asumându-ne, desigur, limitele de rigoare.

O parte dintre rezultatele studiului au fost deja confirmate de
evoluþiile recente ale fenomenului migraþionist, aºa cum reies din

datele statistice furnizate de ANOFM. Existã totuºi o serie de efecte

ale crizei asupra migraþiei româneºti a cãror amploare nu a putut fi
anticipatã  de exemplu, reintroducerea restricþiilor pe piaþa muncii

pentru lucrãtorii români în Spania.
În analizã au fost incluse toate cele 74 interviuri realizate.

Categoriile intervievate  România  Italia  Spania 

– Migranţi români reveniţi din străinătate  10  –  – 

– Rude şi membri de familie ai românilor 

aflaţi la muncă în străinătate 
11  –  – 

– Români care lucrează în străinătate în 

prezent 
7  13  19 

– Reprezentanţi ai autorităţilor din locali‐

tăţile din România cu o largă concentrare 

de migranţi care muncesc în afara ţării 

6  –  – 

– Reprezentanţi ai autorităţilor locale din 

străinătate în care există comunităţi mari 

de români 

–  –  2 

– Reprezentanţi ai diasporei româneşti, 

membri ai organizaţiilor şi asociaţiilor 

românilor din oraşele în care s‐au realizat 

interviurile. 

–  2  4 

 





Capitolul 3

CRIZA ECONOMICÃ ªI MIGRAÞIA

3.1. Percepþii privind criza economicã ºi efectele acesteia

Tema crizei economice ºi a efectelor acesteia este inclusã în
secþiunea de întrebãri comune adresate tuturor tipurilor de respon-

denþi. Existã un consens aproape generalizat la nivelul populaþiei

din cele ºase judeþe studiate cã actuala crizã economicã a afectat
România „foarte mult” (71%) sau „destul de mult” (24%).

Majoritatea considerã, de asemenea, cã ei/ele ºi familiile lor au

fost „foarte mult” (54%) sau „destul de mult” (30%) afectate. Se de-
clarã mai mult afectaþi de criza economicã, în semnificativ mai mare

mãsurã, femeile decât bãrbaþii, persoanele de 45-59 de ani, romii,

persoanele fãrã ºcoalã sau cele cu cel mult 10 clase, persoanele casnice
ºi ºomerii, persoanele din gospodãrii cu venituri bãneºti foarte

reduse22, care nu dispun de automobil, telefon mobil sau computer.

Cu alte cuvinte, persoanele „lipsite de posibilitãþi” (marginalizate
pe piaþa muncii, cu capital uman ºi capital material reduse ºi venituri

mici) se percep a fi cele mai afectate de crizã.

22 Cele 20% gospodãrii cu veniturile lunare per capita cele mai mici
dintre toate gospodãriile din cele ºase judeþe.
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La nivelul comunitãþilor, se declarã semnificativ mai afectaþi de

crizã locuitorii din oraºele mici (sub 30 mii locuitori) ºi din comunele
sãrace23, cu venituri proprii la bugetul local deosebit de mici24 ºi

care nici nu reuºesc sã atragã fonduri europene25, în special din

judeþele Cãlãraºi, Vaslui ºi Dolj.

23 Comunele din cele ºase judeþe care prin comparaþie cu celelalte
comune ale þãrii au valori relativ mici ale IDC (Sandu et al., 2009) ºi rate
relativ mari de sãrãcie (date MADR pentru 2004).

24 Veniturile proprii per locuitor ºi ponderea veniturilor proprii în veni-
turi totale la bugetul local au fost în 2008 relativ mici prin comparaþie cu
celelalte oraºe/comune din þarã (Soros, 2009).

25 Numãr mic de proiecte depuse spre finanþare, precum ºi numãr mic
de proiecte aprobate spre finanþare din fonduri europene în 2007-2009
(Soros, 2009).
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Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate (A+B1 = 2.733 persoane). Procente
din total categorie. Diferenþele pânã la 100% pe fiecare categorie ºi întrebare sunt
rãspunsuri de „destul de puþin”, „foarte puþin” sau non-rãspunsuri.

FIGURA 2.1. Criza economicã a afectat „foarte mult”
sau „destul de mult” þara ºi populaþia (%)
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Interviurile realizate cu autoritãþile locale au confirmat aceastã
percepþie: efectele crizei sunt mai profund resimþite, se propagã în
valuri ºi tind sã fie pe termen lung în special în oraºele (mici) ºi comu-
nele care concentreazã mulþi migranþi:

„De când cu criza, comuna nu mai înfloreºte, tinerii cãsãtoriþi
pleacã afarã, se duc pe trei luni, unii vin ºi înapoi, oricum, nici ei nu
mai sunt mulþumiþi pe unde se duc, nu vin chiar aºa mulþi bani.
Încearcã cu bãnuþii pe care îi strâng sã-ºi facã o cãsuþã cu câteva
camere. Criza i-a lovit ºi pe angajaþii Primãriei, au fost daþi afarã
18 salariaþi, vã daþi seama cât este de greu... Ne confruntãm cu niºte
probleme grave la nivel de Consiliu Local... nu avem bani.”

(Reprezentant autoritãþi locale, România)

Opinia dominantã privind impactul negativ al crizei economice
este împãrtãºitã ºi de migranþii pentru muncã în strãinãtate reveniþi

sau aflaþi în þarã în vacanþã (figura 2.2).

Populaþia stabilã ºi migranþii (reveniþi sau în vacanþã) susþin

la unison cã atât veniturile, cât ºi economiile familiei s-au redus

ca urmare a crizei. În consecinþã, în jur de douã treimi din gospodãrii

nu îºi mai permit în august 2010 ceea ce îºi permiteau înainte de
crizã, iar 39% dintre gospodãrii au greutãþi în plata ratelor la bãnci.

Este de remarcat cã 71% dintre migranþii aflaþi în vacanþã în

august 2010 (B2) au declarat cã veniturile familiei s-au redus din
cauza crizei economice. Acest procent reprezintã majoritatea, dar

este semnificativ mai mic decât 79-83% din celelalte categorii de

populaþie. Similar, 65% dintre migranþii în vacanþã (B2) raporteazã
diminuarea economiilor familiei faþã de peste 75% din total

gospodãrii ºi, mai ales, faþã de 86% dintre persoanele revenite în

þarã (C).
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FIGURA 2.2. Efectele crizei economice asupra veniturilor (%)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate (N = 2.974 gospodãrii). Procente
din total categorie ale rãspunsurilor „da”. Diferenþele pânã la 100% pe fiecare categorie
ºi întrebare sunt rãspunsuri de „nu” sau non-rãspunsuri. Note: (A) Gospodãrii fãrã
migranþi; (B1) Gospodãrii cu migranþi; (C) Gospodãrii cu persoane REVENITE de la
muncã din strãinãtate; (B2) Gospodãrii cu migranþi la muncã ÎN VACANÞÃ în þarã.
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Efectele crizei asupra locului de muncã nu diferã semnificativ

între categoriile de populaþie în funcþie de migraþia pentru muncã

în strãinãtate. În timp ce 28% din populaþie (A+B1) are pe cineva în
familie care a pierdut locul de muncã, procentul creºte la 33% dintre

migranþii aflaþi în þarã în vacanþã ºi la 40% dintre persoanele revenite

în þarã de la muncã din strãinãtate. Totuºi, aceastã diferenþã este
doar aparentã. Dacã ne raportãm doar la persoanelor active econo-

mic (ocupate ºi ºomere), atunci ponderea celor care au pe cineva în

familie care a pierdut locul de muncã ca efect al crizei variazã între
29% ºi 39%, fãrã diferenþe semnificative între categoriile de populaþie.

De asemenea, procentul persoanelor active care muncesc peste

program pentru cã se tem sã nu îºi piardã locul de muncã variazã
între 34% ºi 41%, însã fãrã diferenþe semnificative între persoanele

din gospodãrii fãrã migranþi, cele din gospodãrii cu migranþi, mi-

granþii reveniþi ºi cei aflaþi în vacanþã în þarã.
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Scãderea veniturilor, diminuarea economiilor ºi pierderea locu-

rilor de muncã au dus la înrãutãþirea condiþiilor de trai (tabel 2.4).

Astfel, în jur de 66% din gospodãriile din cele ºase judeþe susþin cã,

în ultimele ºase luni, condiþiile lor de trai au devenit foarte rele (insu-
ficiente chiar ºi pentru strictul necesar) sau rele (suficiente doar

pentru strictul necesar). Ponderi mai reduse, dar totuºi mari, se

înregistreazã în rândul gospodãriilor cu reveniþi în þarã (45%) ºi a
celor cu migranþi în vacanþã (51%).

Corelat, consumul gospodãriilor a fost afectat. Peste jumãtate

din gospodãrii cheltuie mai mult pe alimente (54% din gospodãrii),
sãnãtate (56%) ºi pentru întreþinerea locuinþei ºi utilitãþi (51%), în

august 2010, prin comparaþie cu august 2009.

Cheltuielile pentru educaþie sunt specifice gospodãriilor cu copii.
Dintre toate gospodãriile cu copii, în jur de un sfert au redus cheltuielile

TABEL 2.4. Cum s-au schimbat condiþiile de trai în ultimele 6 luni
(februarie-august 2010)? (%)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate (N = 2.974 gospodãrii). Procente
din total categorie. Note: (A) Gospodãrii fãrã migranþi; (B1) Gospodãrii cu migranþi;
(C) Gospodãrii cu persoane REVENITE de la muncã din strãinãtate; (B2) Gospodãrii cu
migranþi la muncã ÎN VACANÞÃ în þarã. (A+B1) Eºantion reprezentativ la nivelul popu-
laþiei. Celulele marcate indicã valori semnificativ mai mari.

Condiţiile de trai ...  (A)  (B1)  (C)  (B2)  (A+B1) 

Au devenit foarte rele (nu acoperă strictul necesar)  18  18  9  15  18 

S‐au înrăutăţit (doar pentru strictul necesar)  49  46  36  36  48 

Au devenit satisfăcătoare (un trai decent)  26  30  38  25  27 

Au devenit bune (ne permite şi bunuri scumpe)  5  3  10  14  4 

Au devenit foarte bune (ne permitem orice dorim)  0  1  4  6  1 

Non‐răspuns  2  1  4  5  2 

Total  100  100  100  100  100 
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cu educaþia în 2010, un alt sfert cheltuie la fel, iar 40% declarã cã au
crescut investiþiile pentru educaþia copiilor (în aceastã ultimã

categorie sunt suprareprezentate gospodãriile cu migranþi în

concediu B2).26

Cheltuielile cu vacanþa au fost reduse în vara 2010 de peste 40%

din gospodãrii ºi pãstrate la fel de circa 16%, în condiþiile în care o

treime din totalul gospodãriilor nu rãspunde la aceastã întrebare.
Doar gospodãriile cu migranþi reveniþi sau cu migranþi în concediu

declarã în ponderi ceva mai mari creºterea cheltuielilor cu vacanþele:

18%, respectiv 23% din gospodãrii.

Aºteptãrile pentru 2011 sunt pesimiste. Peste trei sferturi din

populaþia studiatã (indiferent de categorie) cred cã în urmãtorul an,
situaþia economicã a României „se va înrãutaþi” („semnificativ” sau

„puþin”) ºi doar 8-12% se aºteaptã sã „rãmânã la fel” sau „sã se

îmbunãtãþeascã”.

3.2. Evoluþia ºi efectele migraþiei pentru muncã în strãinãtate

Pe lângã efectele negative asupra veniturilor, economiilor,

consumului ºi locului de muncã, din cauza crizei economice

„membrii familiei plecaþi peste hotare au fost nevoiþi sã se întoarcã
acasã”, iar remitenþele s-au diminuat. Incidenþa acestor douã feno-

mene pentru fiecare categorie în funcþie de migraþie este prezentatã

mai jos.

26 10% nu rãspund.

... în concluzie, cel puþin la nivelul percepþiei, criza economicã a dus la
reducerea veniturilor, diminuarea economiilor, pierderea locurilor de muncã,
distorsionarea consumului ºi înrãutãþirea condiþiilor generale de trai... În plus,
în aºteptãrile populaþiei, economia þãrii va continua cãderea ºi în 2011.
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FIGURA 2.3. Efectele crizei (%)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate (A+B1 = 2.733 persoane). Procente
din total categorie ale rãspunsurilor „da”. Diferenþele pânã la 100% pe fiecare categorie
ºi întrebare sunt rãspunsuri de „nu” sau non-rãspunsuri. Note: (A) Gospodãrii fãrã
migranþi; (B1) Gospodãrii cu migranþi; (C) Gospodãrii cu persoane REVENITE de la
muncã din strãinãtate; (B2) Gospodãrii cu migranþi la muncã ÎN VACANÞÃ în þarã;
(A+B1) Eºantion reprezentativ la nivelul populaþiei.
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Majoritatea populaþiei crede cã, prin comparaþie cu 2009, în

2010 migraþia pentru muncã a crescut. Doar migranþii reveniþi în
þarã considerã în semnificativ mai mare mãsurã (26%) cã, datoritã

crizei economice, migraþia este în scãdere (faþã de 15% la nivelul

eºantionului reprezentativ).
Persoanele care cred cã migraþia pentru muncã în strãinãtate a

crescut în 2010, indiferent de categoria de populaþie din care fac

parte, considerã cã acest fenomen este cauzat de înrãutãþirea situaþiei
din România în perioada de crizã ºi de dezamãgirea faþã de viaþa ºi

oportunitãþile din þarã. Mai precis, aproape toate aceste persoane

împãrtãºesc opinia cã oamenii sunt forþaþi sã plece la muncã în
strãinãtate pentru cã ºi-au pierdut locurile de muncã ºi/sau li s-au

diminuat semnificativ veniturile, iar ºanse reale sunt doar peste hota-

re, România fiind „sãracã”, „mizerã”, „coruptã”, „prost condusã”
ºi „lipsitã de oportunitãþi”.

Pe de altã parte, persoanele care cred cã migraþia a scãzut se

referã tot la pierderea locurilor de muncã ºi la diminuarea veniturilor,
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dar nu în România, ci în þãrile în care migranþii muncesc. Doar foarte
puþine dintre aceste persoane (sub 15%) considerã cã migraþia a

scãzut ºi din alte considerente: oamenii au gãsit un loc de muncã în

România, dorul de familie, motive de sãnãtate. Migranþii reveniþi în
þarã fac notã aparte în sensul cã menþioneazã mai frecvent „înde-

plinirea obiectivelor”27 drept motiv al reducerii migraþiei.

Interviurile purtate cu liderii locali vin sã reliefeze aceleaºi
aspecte identificate în cadrul cercetãrii cantitative. Astfel, situaþia
manifestatã în plan local ºi/sau regional prezintã în linii mari aceleaºi
caracteristici cu cele aplicabile la nivel general ºi naþional. Totuºi, în
condiþiile crizei economice prelungite ºi ale impactului pe care ecuaþia
crizã-migraþie îl are asupra comunitãþii, atât plecãrile celor din
localitate la muncã în strãinãtate, cât ºi migraþia de revenire, precum
ºi sumele trimise de români celor rãmaºi acasã constituie factori ce se
resimt puternic în plan local ºi care devin semnificativi pentru
dezvoltarea sau supravieþuirea unei comunitãþi. Evaluând care este
tendinþa migraþiei în comuna sa, unul dintre liderii locali declarã:
„De când a venit criza, de doi ani, sunt mai mulþi cei care pleacã...,
faþã de acum trei sau patru ani. Sigur, foarte mulþi, a crescut numãrul
de plecãri.” La întrebarea: „De ce pleacã oamenii? ºi-au pierdut
locurile de muncã sau le-au fost tãiate salariile?”, intervievatul conti-
nuã: „Nu ºi-au pierdut locurile de muncã. Nici nu aveau. Nu cred
cã avem în raza comunei în total 150 de salariaþi, angajaþi. ªi pleacã,
cã e altã viaþã, altã civilizaþie, da..., au oportunitãþi acolo... Aici?
Din ce trãieºte lumea? Din ce câºtigã în gospodãrie ºi alocaþiile ºi
pensiile de stat ale pãrinþilor. Astea sunt sursele.”

(Reprezentant autoritãþi locale, România)

Privind efectele percepute ale migraþiei pentru muncã în

strãinãtate, pãrerile sunt împãrþite. În timp ce persoanele din gospo-

dãriile fãrã migranþi tind sã accentueze efectele negative, persoanele

din gospodãriile cu migranþi ºi persoanele revenite în þarã sunt egal

27 Au câºtigat banii de care aveau nevoie, au construit/cumpãrat/
renovat locuinþa etc.
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împãrþite între efecte negative ºi efecte pozitive, în timp ce migranþii
aflaþi în þarã în vacanþã tind sã punã accentul pe efectele pozitive.

Controversele între persoanele din gospodãriile fãrã migranþi (A) ºi

migranþii care îºi petrec concediul în þarã (B2) sunt statistic semnifi-
cative doar cu privire la trei dintre efectele migraþiei menþionate

explicit în chestionar. „Migraþia contribuie la dezvoltarea þãrii” susþin

62% dintre migranþii în concediu faþã de 50% dintre persoanele din
gospodãrii fãrã migranþi.28 Migraþia este singura soluþie pentru a

câºtiga „un ban decent” considerã 78% dintre migranþii aflaþi în

vacanþã, prin comparaþie cu 68% dintre persoanele din gospodãriile
fãrã migranþi.29 În fine, „migraþia destramã familiile” cred 84% dintre

persoanele din gospodãrii fãrã migranþi, faþã 73% dintre migranþii

în concediu.30

28 Non-rãspuns: 6% din B2 ºi 10% din A;  Sunt (parþial sau total) de
acord cu afirmaþia ºi 56% (ºi non-rãspuns 8%) dintre persoanele din gospo-
dãriile cu migranþi (B1) ºi 62% (cu non-rãspuns de 2%) dintre persoanele
revenite în þarã (C). Diferenþele pânã la 100% din fiecare categorie reprezintã
persoane care sunt (parþial sau total) împotriva afirmaþiei.

29 Non-rãspuns: 10% din B2 ºi 11% din A. Sunt (parþial sau total) de
acord cu afirmaþia ºi 71% din categoriile B1 ºi C (cu non-rãspuns 9% din B1
ºi 5% din C). Diferenþele pânã la 100% din fiecare categorie reprezintã
persoane care sunt (parþial sau total) împotriva afirmaþiei.

30 Non-rãspuns: 6% din B2 ºi 8% din A. Sunt (parþial sau total) de acord
cu afirmaþia ºi 84% (cu 5% non-rãspuns) din B1, precum ºi 80% (cu 3%
non-rãspuns) din categoria C (reveniþi în þarã).

… deºi existã diferenþe semnificative de atitudine faþã de
migraþie, toate categoriile de populaþie împãrtãºesc aceeaºi opinie
dominantã: migraþia mai degrabã „contribuie la dezvoltarea Româ-
niei” ºi „ajutã persoanele care pleacã sã vadã cum se trãieºte în alte
þãri”, dar în acelaºi timp, „migraþia destramã familiile”, „face ca
oamenii sã fie interesaþi doar de bani” ºi accentueazã inegalitãþile
sociale între sãraci ºi bogaþi… La nivel individual, migraþia este
perceputã ca fiind „singura ºansã pentru cineva sã câºtige un ban
decent”.





Capitolul 4

PLECÃRILE ªI REVENIRILE DE LA MUNCÃ

4.1. Rata plecãrilor ºi rata revenirilor în þarã

Dat fiind designul cercetãrii, rata revenirilor de la muncã din

strãinãtate poate fi determinatã doar la nivelul gospodãriilor, nu ºi

al populaþiei. Cercetarea a avut la bazã un eºantion reprezentativ
de gospodãrii (A+B1+B2+C) (vezi secþiunea 2.1.1).

Rata revenirilor de la muncã din strãinãtate este determinatã

ca pondere a gospodãriilor cu persoane revenite (C) în totalul
gospodãriilor (A+B1+B2+C).

Rata plecãrilor la muncã în strãinãtate poate fi calculatã ca

pondere a gospodãriilor cu migranþi (B1+B2) din totalul gospodã-
riilor. Rata plecãrilor este însã uºor subestimatã dat fiind faptul cã, în

conformitate cu metodologia cercetãrii, în gospodãriile cu persoane

revenite nu au fost înregistrate datele privind eventualii migranþi care
nu s-au întors încã în þarã. Aºadar, datele existente nu permit determi-

narea ratei plecãrilor ºi la nivelul gospodãriilor cu persoane revenite.

La nivelul celor ºase judeþe studiate, mai mult de 26% din totalul
gospodãriilor au cel puþin o persoanã plecatã la muncã în strãinãtate

ºi 4,5% dintre gospodãrii au cel puþin o persoanã întoarsã din cauza

crizei, în perioada septembrie 2009 – august 2010.
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Rate de plecare semnificativ mai mari sunt înregistrate în Mara-
mureº ºi Neamþ (peste 35% din gospodãriile din judeþ), în mediul

rural, cu precãdere în comunele cu nivel de dezvoltare comunitarã

mediu sau peste medie, precum ºi în oraºele mici, sub 30 mii locuitori
(circa 30% dintre gospodãrii).

Rate de revenire semnificativ mai mari decât în celelalte judeþe

studiate sunt înregistrate în judeþele din Moldova (Neamþ ºi Vaslui).
Ratele din aceste judeþe, de circa 7% sunt de mai mult de trei ori mai

mari decât rata de revenire de doar 1,7% dintre gospodãriile din

judeþul Braºov.

TABEL 2.5. Rata revenirilor ºi rata plecãrilor la muncã în strãinãtate
(% gospodãrii)

  Tipul gospodăriei      Rata de 

plecări 

Rata de 

reveniri   (A)  (B1)  (B2)  (C)  Total   

Total  ‐ N  2.062  671  107  134  2.974    (=B1+B2)  (=C) 

  ‐ %  69,3  22,6  3,6  4,5  100    26,2  4,5 

Judeţ                 

Braşov  79,7  17,7  0,9  1,7  100    18,6  1,7 

Călăraşi  77,7  14,8  3,1  4,5  100    17,9  4,5 

Dolj  72,4  18,3  4,4  4,9  100    22,6  4,9 

Maramureş  61,5  30,0  5,6  2,9  100    35,6  2,9 

Neamţ  57,8  31,4  3,8  7,0  100    35,2  7,0 

Vaslui  67,4  22,3  3,7  6,6  100    26,0  6,6 

Mediu rezidenţă                 

Urban  71,4  21,6  2,8  4,3  100    24,4  4,3 

Rural  67,0  23,8  4,4  4,8  100    28,2  4,8 

Tip de localitate                 

Comună săracă   68,0  22,3  4,3  5,4  100    26,7  5,4 

Comună mediu dezvoltată  65,8  25,2  4,4  4,7  100    29,6  4,7 

Comună dezvoltată  67,0  25,0  4,7  3,3  100    29,7  3,3 

Oraş sub 30 mii locuitori  65,5  27,0  3,3  4,2  100    30,3  4,2 

Oraş 30‐99 mii locuitori  73,3  21,0  1,4  4,4  100    22,3  4,4 

Oraş 100‐199 mii locuitori  66,1  21,2  6,4  6,4  100    27,5  6,4 

Oraş 200 mii locuitori şi peste  77,0  17,9  2,0  3,2  100    19,9  3,2 

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Celulele marcate indicã valori
semnificativ mai mari. Rata de plecãri trebuie privitã cu oarecare precauþie date fiind
limitele cercetãrii (vezi textul de mai sus ºi textul aferent figurii 2.4).
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Rata de reveniri nu variazã semnificativ în funcþie de nivelul de
dezvoltare comunitarã ºi nici în funcþie de rata de sãrãcie sau de

intensitatea problemelor sociale de la nivelul localitãþii.31

Rata de reveniri în þarã este însã cu atât mai mare cu cât rata32 de

plecare din localitate este mai mare ºi cu cât economia localã este mai
puþin dezvoltatã, adicã veniturile proprii pe locuitor, precum ºi venitu-

rile proprii ca procent din total venituri la bugetul local sunt mai mici.

Studiul nostru a pornit de la ipoteza conform cãreia migraþia
de revenire (temporarã sau permanentã) ar fi cu atât mai ridicatã cu

cât localitatea/regiunea de origine ar oferi mai multe oportunitãþi
de a gãsi un loc de muncã sau de a deschide o afacere. Cu alte cuvinte,

ne aºteptam ca ratele de revenire sã fie semnificativ mai mari în

oraºele/comunele cu un potenþial economic mai ridicat sau care ar
fi plasate mai aproape de un centru economic mai dezvoltat. Analiza

prezentatã anterior infirmã aceastã ipotezã.33 Oportunitãþile eco-

... cu alte cuvinte, rata de reveniri de la muncã din strãinãtate
este aproximativ aceeaºi în comune ºi oraºe, dezvoltate sau sãrace,
cu probleme sociale serioase sau doar marginale. O pondere semni-
ficativ mai mare a gospodãriilor cu persoane care se întorc de la muncã
din strãinãtate gãsim în localitãþile (oraºe ºi comune) în care emigraþia
a fost mai extinsã ºi în care economia localã nu oferã oportunitãþi
reale localnicilor...

31 Nivelul de dezvoltare comunitarã mãsurat cu IDC (Sandu et al.,
2009). Rate de sãrãcie MADR (date 2004). Indicele intensitãþii problemor
sociale (Stãnculescu, 2010 pe date Soros, 2009). Pentru mai multe detalii
vezi notele de subsol de la secþiunea 2.2.1.

32 Ne referim atât la ratele de plecare la muncã în strãinãtate rezultate
din sondajul FES ºi CCSB (august 2010) la nivelul gospodãriilor, cât ºi la
ratele estimate de autoritãþile locale (Soros, 2009).

33 Complementar, am realizat o analizã agregatã la nivelul celor 101
localitãþi selectate în eºantion. Rata plecãrilor am calculat-o cu formula:
(B1+B2+C)*100/total, iar pentru rata revenirilor am folosit formula: C*100/total.
Rezultatele sunt similare celor de la nivelul gospodãriilor, prezentate în
text.
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nomice din localitatea de origine joacã un rol determinant, însã în
sensul opus celui aºteptat. Cel puþin în judeþele studiate, atât

plecãrile, cât ºi revenirile de la muncã în strãinãtate sunt mai ridicate

în localitãþile cu economie mai puþin dezvoltatã. Cu cât economia
localã este mai dezvoltatã ºi diversificatã cu atât ratele de revenire

sunt mai mici.

4.2. Tipuri de migranþi

Cercetarea FES-CCSB a avut în vedere persoanele care, în august

2010, erau „aflate în þarã, în concediu, sã îºi viziteze rudele” (B2) ºi
persoanele „întoarse recent, adicã în ultimele 12 luni” (C). Pentru

aceste tipuri de persoane, precum ºi pentru toate persoanele (din

gospodãriile selectate în eºantion) aflate la muncã în strãinãtate în
august 2010, a fost completatã o Fiºã a Migrantului. Pentru persoanele

care au trãit sau muncit în strãinãtate, dar s-au întors înainte de
august 2009, nu trebuia completatã Fiºa Migrantului.34

Dintre cele 908 gospodãrii cu migranþi incluse în eºantion, cele

mai multe au completat o singurã Fiºã de Migrant. Însã 18% dintre
gospodãriile cu migranþi au mai mulþi membri plecaþi la muncã în

strãinãtate ºi, în consecinþã, au completat între douã ºi cinci fiºe.

Astfel, în total, intrã în analizã 1.149 de fiºe de migrant, distribuite
astfel:

34 Nu le includem în analizã pentru cã nu sunt culese sistematic, ci din
erori de completare a operatorilor de teren.
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Migranþii reveniþi în þarã ºi cei aflaþi în concediu au rãspuns
personal la Fiºa Migrantului. Pentru migranþii plecaþi în strãinãtate

au rãspuns rudele aflate în þarã. Gradul de rudenie între respondenþi

ºi migranþi este prezentat în figura de mai jos.35

35 Informaþiile privind migranþii nu includ relaþiile de rudenie între
aceºtia. Din acest motiv, datele nu permit o analizã a migraþiei familiale
(cuplu cu sau fãrã copii), ci doar o analizã a populaþiei de migranþi con-
sideraþi individual.

Număr 

cazuri 

  Tipurile de migranţi  

134    Lotul de migranţi reveniţi în ţară: 

134  (C)  –  persoane  revenite  de  la  muncă  din  străinătate  în 

ultimele  12  luni  (septembrie  2009  –  august  2010),  care 

nu au venit în vacanţă ci au de gând să stea în ţară mai 

mult de 3 luni de zile. 

1.015    Eşantionul de migranţi rămaşi în străinătate, din care: 

107  (B2)  – veniţi în vacanţă în ţară, în august 2010 

908  (B1+B2)  – aflaţi în străinătate, în august 2010 

1.149  Total   

FIGURA 2.4. Relaþia de rudenie între respondenþi ºi migranþii
aflaþi în strãinãtate (% migranþii aflaþi în strãinãtate)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. N = 908 migranþi (B1+B2).
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De remarcat, pentru 8% dintre migranþii aflaþi în strãinãtate au
rãspuns nepoþii (de unchi/mãtuºã), verii, cumnaþii ºi alte persoane

cu grad de rudenie doi sau mai mare. Ponderea este destul de mare

pentru a aduce o oarecare îndoialã cu privire la faptul cã aceºti mi-
granþi sunt membri ai gospodãriei. Credem cã mãcar o parte din

aceºti migranþi fac parte din familia respondentului, dar nu ºi din

gospodãria acestuia, ceea ce înseamnã cã rata de plecãri (pondere
gospodãriilor cu migranþi) este uºor supraestimatã de datele cerce-

tãrii FES-CCSB. Prin urmare, rata de plecãri discutatã în secþiu-

nea 4.1 trebuie privitã cu precauþie, fiind afectatã atât de sub-, cât ºi
de supraestimare.

Cele trei tipuri de migranþi nu diferã cu privire la gen ºi vârstã.

În schimb, migranþii diferã semnificativ faþã de populaþia stabilã
din judeþele de origine: sunt bãrbaþi ºi femei în egalã mãsurã, dar

considerabil mai tineri decât populaþia generalã.

FIGURA 2.5. Distribuþia pe categorii de vârstã  – comparaþie
între migranþi ºi populaþia stabilã (%)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Populaþia stabilã (eºantion
reprezentativ la nivelul populaþiei: A+B1 = 2.733 persoane). Migranþii la muncã în
strãinãtate din toate trei tipurile (N = 1.149). Suma per categorie este 100%.

35 45 17 0 219 24 34 23 0

18‐29 ani 30‐44 ani 45‐64 ani 65 ani  şi  peste Non‐răspuns

Migranți  l a  muncă  în s tră inătate  (inclus iv reveniți )

Populația  din județele  de  origine
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4.3. Istoricul plecãrilor ºi destinaþiile preferate

Migranþii au plecat din þarã la vârste diferite, care variazã între

3 ºi 62 ani, la prima plecare. Totuºi, toate tipurile de migranþi au

plecat prima datã la muncã în strãinãtate la aceeaºi vârstã medie
de 29 ani.

Diferenþa semnificativã este datã nu de vârsta la care au plecat,

ci de momentul la care au plecat prima datã la muncã în strãinãtate.
Persoanele revenite din cauza crizei au plecat mai recent decât ceilalþi

migranþi, deci au avut mai puþin timp sã câºtige experienþã, sã

cunoascã persoane relevante ºi sã dezvolte abilitãþi pentru a face
faþã crizei de pe piaþa muncii din þãrile de destinaþie.

FIGURA 2.6. Distribuþia tipurilor de migranþi în funcþie de anul
în care au plecat prima datã (%)
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Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Migranþii rãmaºi în strãinãtate,
inclusiv cei aflaþi în concediu în þarã (N = 1.015), persoane revenite (N = 134).



78
Partea a II-a • Cercetarea sociologicã

Curba din figura 2.6 indicã o reducere dramaticã a plecãrilor
pentru muncã din judeþele studiate, în 2010. Totuºi, datele acoperã

doar opt luni din anul 2010 ºi, mai ales, se referã doar la plecarea

„pentru prima datã”, deci nu reflectã situaþiile tipice migraþiei tem-
porare de alternare a perioadelor petrecute în strãinãtate cu perioade

petrecute în þarã. Aceste date par sã contrazicã opinia dominantã a

populaþiei, conform cãreia migraþia pentru muncã în strãinãtate ar
fi crescut (secþiunea 3.2). Chiar dacã a scãzut numãrul plecãrilor

pentru prima datã, existã posibilitatea ca persoane care au fost în

strãinãtate dupã 2000 ºi s-au întors în þarã înainte de crizã sã se fi
întors la muncã în strãinãtate în 2009-2010. Datele cercetãrii nu per-

mit testarea acestei ipoteze.

Distribuþia în funcþie de þara de destinaþie (sau þara de unde
s-au întors) este foarte asemãnãtoare între cele trei tipuri de migranþi

ºi reconfirmã rezultatele studiilor existente (e.g. Sandu, coord., 2006).

Italia este pe departe þara preferatã ºi tot din Italia se întorc cei mai
mulþi migranþi. Spania ocupã locul doi în ierarhia preferinþelor ºi în

acelaºi timp Spania este statistic suprareprezentatã la nivelul migran-
þilor reveniþi în þarã. În Canada sunt suprareprezentaþi migranþii care

nu se întorc (nici în concediu ºi nici pe o perioadã mai lungã), iar

Franþa ºi Grecia sunt suprareprezentate la nivelul migranþilor aflaþi
în þarã în concediu.

FIGURA 2.7. Distribuþia tipurilor de migranþi în funcþie
de þara de destinaþie/de unde s-au întors (%)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Migranþii la muncã în strãinãtate
(N = 908), migranþi în concediu în þarã (N = 107), persoane revenite (N = 134). Alte 15 þãri
au ponderi mai mici.
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Cu privire la regiunile unde lucreazã migranþii din judeþele
studiate, ponderea non-rãspunsurilor se ridicã la aproximativ o

treime, iar în jur de 35% sunt regiuni/localitãþi diverse, rãspândite

în toatã lumea. Cel mai frecvent menþionate sunt regiunile Roma,
Madrid, Milano, Paris ºi Londra. În regiunea Roma sunt 11% dintre

migranþii aflaþi în strãinãtate, iar probabilitatea de revenire în

România în 2010 este disproporþionat mai mare tot din Roma (21%
dintre persoanele revenite). În Madrid ºi Milano sunt circa 4% dintre

migranþii aflaþi în strãinãtate, iar în Paris ºi Londra sunt în jur de

3%. Probabilitate semnificativ mai mare de a veni în România în
concediul din vara 2010 au migranþii din Paris ºi cei din Madrid,

care reprezintã câte 9% dintre migranþii în vacanþã.

Indiferent dacã au rãmas în strãinãtate sau au revenit în þarã,
63% dintre migranþi au plecat la muncã o singurã datã ºi 37% de

douã sau mai multe ori. Aproape 90% dintre ei au lucrat într-o sin-

gurã þarã ºi doar circa 10% au fost în douã sau mai multe þãri.
Indiferent dacã au plecat la muncã o singurã datã sau de mai

multe ori, majoritatea migranþilor (50%) s-au îndreptat în primul
rând spre Italia sau spre Spania (circa 20% dintre migranþi), ceilalþi

„încercându-ºi norocul” în alte câteva zeci de þãri. Dacã se iau în

considerare toate þãrile în care au lucrat vreodatã, ierarhia rãmâne
neschimbatã: Italia (peste 50%) ºi Spania (în jur de 20%), urmate la

mare distanþã de Franþa, Germania ºi Anglia (cu 5-8% fiecare).

... în consecinþã, datele nu susþin ipoteza conform cãreia persoanele
revenite ar avea o mobilitate (geograficã) mai redusã decât migranþii rãmaºi
la muncã în strãinãtate. Migranþii reveniþi în þarã au încercat tot de atâtea
ori ºi tot în aceleaºi destinaþii ca ºi migranþii rãmaºi în strãinãtate, doar cã
au intrat în joc mai târziu...
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CASETA 4. Mobilitatea teritorialã – cea mai bunã soluþie de crizã
pentru migranþii din România

Interviurile realizate cu migranþii români aflaþi la muncã în Italia
(Roma) ºi Spania (Barcelona, Madrid) scot în evidenþã o mobilitate crescutã
a forþei de muncã româneºti în spaþiul comunitar. Aceasta reprezenta ºi
înainte de crizã o strategie utilizatã în general pentru maximizarea
câºtigurilor ºi reducerea riscurilor în procesul de migraþie. Dar, odatã cu
instalarea crizei, mobilitatea teritorialã pare sã se intensifice ca soluþie la
lipsa de locuri de muncã din þãrile de destinaþie.

Cercetarea calitativã aratã cã migranþii români preferã sã pãstreze
sectorul ocupaþional ºi sã schimbe þara de destinaþie, unde practicã cam
aceeaºi ocupaþie sau ceva similar. Desigur, în majoritatea cazurilor, noile
destinaþii au deja comunitãþi considerabile de români, facilitându-se în
acest mod migraþia în scop de muncã în sistemul reþelelor de cunoºtinþe,
rude ºi prieteni.

Migranþii români intervievaþi declarã cã deplasarea din Spania sau
Italia în altã þarã (þãrile nordice, Franþa, Belgia, Germania ºi în special
Marea Britanie), pentru cã acolo ºi-au gãsit un loc de muncã, reprezintã
cel mai profitabil mod de a acþiona în faþa crizei, dintre foarte puþinele
variante disponibile.

Pe lângã scãderea dramaticã a numãrului locurilor de muncã ºi
înrãutãþirea condiþiilor de muncã, alãturi de reducerea salariilor, migranþii
români care lucrau în Spania ºi Italia au menþionat cã: (a) recesiunea a
afectat mai ales domeniile în care munceau predominant migranþii ºi (b)
creºterea concurenþei pentru locurile de muncã rãmase, atât cu populaþia
majoritarã, dar ºi cu celelalte grupuri de migranþi. În acest context, mobi-
litatea ocupaþionalã sau schimbarea sectorului de activitate a devenit o
opþiune dificilã, cu costuri prea ridicate faþã de mobilitatea în altã þarã UE.

„Momentan lucrez în agriculturã, lângã Napoli, de 2 ani. Înainte am lucrat
în Germania într-un restaurant, am plecat acolo în 2007. În Germania s-a redus
personalul din cauza crizei. Am venit în Italia, în 2008, aveam o vecinã aici. Dar
nu prea e de muncã nici în Italia. Acum plec în Belgia, sã vedem ce-o fi ºi acolo. Ce
sã fac, trebuie sã îmi întreþin copiii.”

(Femeie, 44 ani, migrantã în Italia)
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4.4. De ce pleacã migranþii în strãinãtate?

Pentru bani, de aceea pleacã oamenii la muncã în strãinãtate,
pentru cã „aici nu poþi câºtiga un ban decent” ºi „nu-þi poþi face un

viitor”. Pentru bani, indiferent de vârstã, gen, nivel de educaþie, ocu-

paþie, migranþi rãmaºi în strãinãtate sau migranþi reveniþi, chiar ºi
indiferent de venitul gospodãriei sau venitul personal. Deci, pentru

bani.

Mulþi migranþi români pe care i-am intervievat susþin cã
migraþia a constituit ºi reprezintã în continuare singura variantã

posibilã de supravieþuire ºi de depãºire a propriei condiþii, cam

singurul rãspuns în faþa unui viitor lipsã într-o Românie cu pro-
bleme:

„Ce sã fac în România, sã mor de foame? Ce viitor au tinerii

acolo? Ce ne oferã þara asta? Lucrezi pentru alþii dacã la tine în
þarã nu se poate... Deci, plecaþi fraþilor afarã, munciþi pentru alþii

cã ai noºtri nu ne vor, asta e! Aici nimãnui nu-i pasã de noi da’

mãcar mai câºtigi un ban ºi le trimiþi ºi celor de acasã.”

(Bãrbat, 35 ani, Spania, originar din Braºov)

FIGURA 2.8. Ce v-a determinat sã plecaþi în strãinãtate la muncã? (%)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide:
migranþii rãmaºi în strãinãtate, inclusiv cei aflaþi în concediu în þarã (N = 779), persoane
revenite (N = 132). Alte motive, menþionate de un numãr mic de respondenþi, includ:
terminarea, construirea sau renovarea locuinþei, experienþe noi, aventurã, terminarea
sau completarea studiilor, cariera, împreunã cu prietenii, imitaþie ºi altele.
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CASETA 5. Migraþia ca poveste de viaþã

Pe Cristian ºi Valeria i-am întâlnit într-o amiazã cãlduroasã, în partea
turceascã a Nicosiei, capitala Ciprului, þara în care românii au devenit, se
pare, a treia cea mai numeroasã minoritate. „Mâncãm la turci, cãci e mai
ieftin”, spune Cristian zâmbind. Sunt logodiþi ºi ambii au plecat în Spania
la muncã acum 5 ani, unde Cristian ºi-a gãsit un loc de muncã în construcþii,
iar Valeria la o discotecã. Câºtigau foarte bine ºi susþin cã spaniolii îi iubeau
pe români la început, dar mai târziu „treaba s-a stricat”, cum spune Cristian.
„Eu îi înþeleg pe spanioli, pãi, dacã 10% dintre imigranþi lucrau ºi restul
de 90% furau, cerºeau, omorau, cum sã te mai priveascã cu ochi buni?!”
În 2008, criza a lovit Spania din plin, iar construcþiile au fost cele mai
afectate. Cristian ºi-a pierdut locul de muncã, Valeria câºtiga ºi ea mai
puþin ºi au fost nevoiþi sã plece din Spania. S-au gândit sã se întoarcã în
România, numai cã nici acasã nu era mai bine.

Aºa cã au plecat în Irlanda, unde aveau niºte cunoºtinþe ºi au reuºit
sã se angajeze rapid, Cristian în construcþii ºi Valeria la un bar. Dupã un
an însã, nu au mai rezistat. „Ne intrase frigul în oase, nu mai puteam!”
S-au întors în Bucureºti, unde cu banii adunaþi peste hotare au deschis un
mic magazin ce comercializa uºi metalice. „Aveam uºi cu modele de toate
felurile, foarte frumoase, dar magazinul nu a mers.” Era în 2009 ºi criza
tocmai lovea puternic România. Au închis magazinul ºi au plecat iarãºi,
de data aceasta în Scoþia. Acolo au muncit aproape un an, dar povestea cu
gerurile irlandeze s-a repetat ºi aici, aºa cã s-au îndreptat spre Cipru, unde
aveau niºte prieteni. Într-o sãptãmânã, Valeria ºi-a gãsit de lucru ca bar-
maniþã într-un club de noapte, iar Cristian s-a angajat ºi el, „la negru”, ca
vânzãtor într-un magazin. Valeria câºtigã 35 de euro pe zi, plus bacºiºul
care îi dubleazã venitul lunar. Sunt mândri cã tocmai ºi-au închiriat un
apartament cu douã camere într-o zonã bunã, lângã „ambasada Franþei”,
ºi îi costã doar 450 de euro lunar.

(fragment de articol, semnat de V. Stoiciu
ºi apãrut în România Liberã)
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4.5. Migranþii din România ºi piaþa muncii

Migranþii la muncã în strãinãtate sunt considerabil mai tineri

decât populaþia generalã din cele ºase judeþe, aºa cum am arãtat în

figura 2.5 Acest fapt se reflectã ºi la nivelul structurii ocupaþio-
nale (tabel 2.6).

Decizia de a pleca la muncã în strãinãtate nu o iau pensionarii,

ci elevii ºi studenþii care nu au intrat încã pe piaþa muncii din
România, persoanele ocupate (mai ales cele de 35-44 ani) afectate

de restructurãrile economice ºi ºomerii cu poziþii marginale pe piaþa

muncii din þarã. Astfel, tabelul 2.6 aratã cã, înainte de prima plecare
din þarã la muncã în strãinãtate, elevii ºi studenþii reprezentau 17-18%

dintre migranþi faþã de doar 6% din populaþia generalã. Muncitorii

meseriaºi (cel mai probabil, afectaþi de restructurãrile din economia
româneascã) reprezentau 16-21% dintre migranþi, faþã de doar 9%

din populaþia generalã, iar ºomerii erau 10-14% dintre migranþi, prin
comparaþie cu 6% din populaþia generalã.

Între migranþii rãmaºi în strãinãtate ºi cei întorºi în þarã în

perioada crizei economice existã câteva diferenþe semnificative care
indicã faptul cã migranþii rãmaºi erau încã de la prima plecare din

þarã mai bine calificaþi, deci mai bine pregãtiþi pentru a se adapta

la cerinþele pieþei muncii din strãinãtate. La momentul primei
plecãrii, 40% dintre migranþii rãmaºi în strãinãtate erau calificaþi36,

fiind lucrãtori în servicii (13%), muncitori meseriaºi (21%) sau opera-

tori pe maºini, echipamente sau instalaþii (6%). Spre deosebire, din
migranþii reveniþi în þarã doar 25% se încadrau în aceste categorii

ocupaþionale. În schimb, aproape 11% dintre migranþii reveniþi (faþã

de 6% dintre migranþii rãmaºi ºi, mai ales, 2% din populaþia gene-
ralã), chiar dacã reuºiserã sã intre pe piaþa muncii, lucrau ca munci-

tori necalificaþi.

36 Grupele ocupaþionale cele mai bine calificate sunt în egalã mãsurã
reprezentate (13-16%) în cele douã categorii de migranþi  rãmaºi în strãi-
nãtate ºi reveniþi în þarã.
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Migranþii rãmaºi în strãinãtate au reuºit în proporþie semni-

ficativ mai mare decât migranþii reveniþi sã intre pe piaþa muncii

din România înainte de prima plecare. Aproape jumãtate (48%)

dintre persoanele revenite (faþã de 38% dintre migranþii rãmaºi) au
plecat din România fãrã sã încerce sau fãrã sã reuºeascã sã intre pe

piaþa muncii din þarã. Majoritatea au gãsit de lucru în strãinãtate,

dar datã fiind lipsa de experienþã ºi calificarea mai slabã, în condiþiile
unor pieþe ale muncii în contracþie, au intrat pe poziþii mai vulne-

rabile.

Din declaraþiile migranþilor intervievaþi reiese cã cei care au

o specializare sau o calificare ºi experienþã pe piaþa muncii din

þara de destinaþie îºi gãsesc mai uºor de muncã ºi întâmpinã mai
puþine dificultãþi la angajare:

„Spaniolii sunt respectuoºi, dar te ard la bani. Plãtesc mai

puþin de când cu criza. Aº vrea sã îmi schimb jobul, dar nu am
experienþã ºi se cautã.”

(Bãrbat, 21 de ani, migrant în Spania)

„Trebuie sã fii polivalent aici ca sã îþi meargã. Trebuie sã te

recalifici.”
(Femeie, 47 ani, migrantã în Spania)

În strãinãtate, migranþii rãmaºi ºi migranþii reveniþi au ocupaþii

foarte asemãnãtoare. Majoritatea (aproape trei sferturi) sunt lucrã-

tori în servicii, muncitori meseriaºi sau muncitori necalificaþi. Singura

diferenþã semnificativã este datã de suprareprezentarea agriculto-
rilor printre persoanele revenite în þarã. Cu alte cuvinte, „cãpºunarii”

(adicã lucrãtorii români în agriculturã, cu precãdere din Spania)

au probabilitate mai mare de a reveni în þarã decât celelalte

categorii ocupaþionale, cu atât mai mult cu cât munca în fermele

vestice este primul loc de muncã, iar persoana nu are alte calificãri

care sã-i permitã gãsirea rapidã a unui alt loc de muncã. Este posibil
ca o parte dintre persoanele plecate la muncã în agriculturã sã fi
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plecat pe bazã de contract de muncã oficial. În cazul acestora,
strategia de migraþie dominantã este una de muncã sezonierã, ceea

ce face întoarcerea lor în þarã în proporþie mai mare sã fie de aºteptat:

se întorc în þarã, trãiesc din banii strânºi în lunile de muncã ºi aºteaptã
urmãtorul sezon agricol pentru a pleca din nou la muncã în strãi-

nãtate.

CASETA 6. Migraþia ciclicã a muncitorilor în agriculturã

Interviurile aratã cã migranþii care muncesc în agriculturã practicã,
drept regulã generalã, migraþia sezonierã. În majoritatea cazurilor, contrac-
tele sunt pe perioadã determinatã, la expirarea lor migrantul revenind în
România. Însã de cele mai multe ori reîntoarcerea este temporarã, pânã la
obþinerea unui nou contract.

În majoritatea cazurilor, intenþia de remigrare este clar enunþatã, dar
planurile concrete în acest sens sunt mai puþin conturate, posibilitatea reve-
nirii fiind asociatã cu o oarecare dozã de incertitudine.

„M-am întors în iulie, mi s-a terminat contractul. Voi pleca când mi-oi gãsi
un nou contract, cine ºtie...”

(Bãrbat, 46 de ani, migrant în Spania)

„Mã streseazã când sunt în România, mereu mã gândesc la ziua de mâine,
ce o fi, cu ce bani o sã trãiesc... Când sunt acolo (în Spania), e bine, am de muncã,
ºtiu cã banii vin. E multã muncã, dar dupã program nu te sâcâie nimic.”

(Femeie, 33 ani, migrantã în Spania)

Existã ºi cazuri în care aºa-numita muncã sezonierã devine semi-
permanentã ºi contractele sunt predictibile.

„Nouã luni muncesc la cultivat ciuperci ºi 3 luni, când nu e sezon, sunt în
ºomaj. ªomajul e 970 de euro, aºa cã putem trãi din el.”

 (Femeie, 27 ani, migrantã în Spania)
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Structura ocupaþiilor pe care le au migranþii români pe pieþele
muncii din strãinãtate aratã cã migranþii pentru muncã din România

se constituie în interiorul pieþelor muncii din þãrile dezvoltate ca un

segment aparte ce are o structurã ocupaþionalã foarte asemãnãtoare
cu cea a pieþei muncii din þarã (figura 2.9.). Deºi în economiile capi-

taliste dezvoltate predominã ocupaþiile non-manuale, mai ales cele

specializate37, migranþii români se concentreazã pe ocupaþiile mediu
ºi slab calificate, pe ocupaþiile manuale ºi, în mare parte, pe ocupaþii

necalificate, deci pe poziþii inferioare ºi vulnerabile, dupã un model

foarte asemãnãtor cu cel al pieþei muncii din România.
Luând în calcul punctul de pornire (ocupaþia iniþialã, în Româ-

nia, înainte de prima plecare) ºi punctul de sosire (ocupaþia cea mai
recentã din strãinãtate, în august 2010 sau înainte de întoarcere) se
poate reconstitui schematic mobilitatea ocupaþionalã a migranþilor.

37 Conducãtorii ºi funcþionarii superiori, specialiºtii cu ocupaþii intelec-
tuale ºi ºtiinþifice, tehnicienii, maiºtrii ºi asimilaþii.

FIGURA 2.9. Populaþia ocupatã în vârstã de 15 ani ºi peste
pe grupe de ocupaþii (%)

Sursa: Anuarul Statistic, pentru 1977 ºi 1992; Forþa de muncã în România. Ocupare ºi ºomaj,
pentru 2000 ºi 2007 (INS); Eurostat, pentru UE-27; Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date
ponderate. Procente din cazuri valide: migranþii rãmaºi în strãinãtate, inclusiv cei aflaþi
în concediu în þarã (N = 921 persoane ocupate în augut 2010).
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FIGURA 2.10. Mobilitatea ocupaþionalã a migranþilor rãmaºi
în strãinãtate

Mobilitate 

descendentă

; 23%

Şomaj sau 

între slujbe; 

5%

Mobilitate 

orizontală; 

22% Mobilitate 

ascendentă; 
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pe piața  
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Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide:
migranþii rãmaºi în strãinãtate, inclusiv cei aflaþi în concediu în þarã (N = 830). Mobilitatea
ocupaþionalã este determinatã în funcþie de ocupaþia înainte de prima plecare ºi ocupaþia
în august 2010.

Peste o treime (36%) dintre migranþii rãmaºi în strãinãtate sunt
nou-intraþi pe piaþa muncii. Adicã nu au încercat sau nu au reuºit sã

gãseascã un loc de muncã în þarã, ci dupã ce terminã ºcoala ºi/sau

dupã o eventualã perioadã de ºomaj sau de „casnic” (stat acasã)
decid sã plece în strãinãtate unde îºi gãsesc primul lor loc de muncã.

• Circa 14% dintre migranþi au mobilitate ascendentã, adicã

gãsesc de lucru în strãinãtate pe o poziþie sau o ocupaþie
mai bunã decât cea din þarã, fie pentru cã între timp urmeazã

o ºcoalã/cursuri de calificare, fie pentru cã aveau cunoºtinþe

ºi abilitãþi pe care reuºesc sã le foloseascã în contextul unor
economii dezvoltate. Spre exemplu, tineri care în România

lucrau ca muncitor necalificat, dar în strãinãtate gãsesc de
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lucru ca ºofer. Sau muncitori restructuraþi din industrie care
ajung sã lucreze în servicii hoteliere ºi restaurante sau ca

funcþionari.

• 22% dintre migranþi au mobilitate orizontalã, îºi gãsesc un
loc de muncã similar celui pe care l-au avut în þarã. Cel mai

frecvent, aceºti migranþi sunt fie muncitori calificaþi în con-

strucþii, fie lucrãtori în servicii (ospãtar, barman, cosme-
ticianã).

• 23% au mobilitate descendentã. Cele mai multe astfel de

cazuri sunt fie de la agricultor/muncitor calificat la „sala-
hor” sau „unde se gãseºte” (muncitor necalificat), fie de la

asistentã, gestionar, contabilã, educatoare, funcþionar,

secretarã, vânzãtoare la menajerã sau îngrijitoare.
• În jur de 5% dintre migranþii rãmaºi în strãinãtate, în august

2010, erau în ºomaj sau între slujbe.38 Peste jumãtate dintre

aceºtia au fost muncitori necalificaþi în construcþii, înainte
de a intra în ºomaj. Ceilalþi au fost muncitori meseriaºi,

lucrãtori în comerþ sau în servicii cãtre gospodãrii.
Spre deosebire, migranþii reveniþi în þarã au o pondere ceva mai

ridicatã a nou-intraþilor pe piaþa muncii (43%), ceea ce este firesc

þinând cont de faptul cã mai mulþi dintre aceºtia nu au reuºit/încercat
sã intre pe piaþa muncii din România înainte de prima plecare în

strãinãtate. Asociat, au ºi o pondere semnificativ mai micã a persoa-

nelor cu mobilitate orizontalã (doar 14%), datã fiind subreprezen-
tarea lucrãtorilor în servicii ºi a muncitorilor meseriaºi.

Românii aflaþi la muncã în strãinãtate tind sã se autocarac-
terizeze ca având „mobilitate crescutã”, prin comparaþie cu alte

grupuri de lucrãtori migranþi, pentru cã românii sunt „descurcã-

reþi” ºi „adaptabili”:

38 Ponderea ºomerilor care au primit indemnizaþie de ºomaj nu se poate
estima, dat fiind numãrul prea mic de rãspunsuri valide.
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„Românul învaþã ºi poate sã-þi munceascã aproape orice.
Dacã nu ºtie, învaþã, se adapteazã, se descurcã, mã înþelegi, învaþã

ºi limba ºi obiceiurile. Românul îþi ºtie dacã e nevoie ºi italianã,

ºi spaniolã, ºi francezã, englezã, ºi dacã-ºi pune ambiþia pe toate
la un loc (râde)... tre’ sã se descurce, cã tre’ sã munceascã ºi sã-ºi

câºtige pâinea printre strãini. ªi dacã mâine-i bine în Germania,

pleacã ºi munceºte acolo. Acum e în Italia, da’ mâine poþi sã-l
gãseºti în Spania sau Franþa, sau mai ºtiu eu pe unde-s bani de

câºtigat ºi pâine albã de mâncat.”

(Bãrbat, 30 ani, Italia, originar din Tulcea)

Doar în jur de 5% dintre toþi migranþii au propria afacere sau
lucreazã pe cont propriu39, indiferent dacã ne raportãm la migranþii

rãmaºi în strãinãtate sau la cei reveniþi. Ceilalþi sunt angajaþi de cãtre

altcineva. De asemenea, doar 6-7% sunt membri de sindicat în þara
unde lucreazã.

Atât migranþii rãmaºi în strãinãtate, cât ºi migranþii reveniþi în

proporþie de 78% au avut în strãinãtate „tot timpul aceeaºi ocupaþie”.
Ceilalþi 22% dintre migranþi au avut douã sau mai multe ocupaþii.

Deosebit de mobili sunt specialiºtii. Peste 55% dintre ei au avut

diverse ocupaþii (tot non-manuale, specializate) de-a lungul timpului
petrecut în strãinãtate. Totuºi, majoritatea celor care au avut mai

multe ocupaþii nu sunt specialiºti, ci muncitori meseriaºi (30%), lucrã-

tori în servicii (25%), muncitori necalificaþi (19%) sau agricultori
(14%). De remarcat, agricultorii ºi muncitorii meseriaºi deºi au avut

mai multe ocupaþii au pãstrat grupa de ocupaþii, ceea ce înseamnã

în fapt mobilitate orizontalã. Spre exemplu, un tâmplar a lucrat ºi
ca dulgher, faianþar sau zidar. În schimb, în cazul lucrãtorilor în ser-

vicii ºi a muncitorilor necalificaþi care au avut mai multe ocupaþii,

situaþia cea mai frecventã este alternanþa între ospãtar/barman/

39 Acest procent acoperã de la patron de firmã propriu-zisã pânã la
specialiºti care lucreazã pe cont propriu, dar ºi zilieri sau persoane care se
ocupã cu „adunat fier” pe cont propriu.
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FIGURA 2.11. Ani de muncã în România ºi în strãinãtate
pe tipuri de migranþi (%)
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Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide:
migranþii rãmaºi în strãinãtate, inclusiv cei aflaþi în concediu în þarã (N = 994), persoane
revenite (N = 131).

bucãtar ºi menajerã/îngrijitoare, eventual cu perioade de „casnicã/
stat pe barã”.

Pentru migranþii care înainte de a pleca prima datã la muncã în
strãinãtate au reuºit sã intre pe piaþa muncii, atât migranþii rãmaºi

în strãinãtate, cât ºi migranþii reveniþi în þarã au cumulat aceeaºi

vechime în muncã în România: în medie, 9-10 ani lucraþi, din care
8,5 ani înregistraþi pe cartea de muncã.

Spre deosebire de migranþii rãmaºi în strãinãtate, persoanele

revenite în þarã au plecat mai târziu ºi aveau (la momentul plecãrii)
o proporþie mai mare a celor care nu reuºiserã/încercaserã sã intre

pe piaþa muncii. Prin urmare, au reuºit sã cumuleze mai puþini ani

de muncã în strãinãtate. În medie, migranþii rãmaºi au 5,6 ani de
muncã în strãinãtate, în timp ce migranþii reveniþi au cu aproape un

an mai puþin (4,7 ani de muncã).

Dacã din punctul de vedere al structurii ocupaþionale migranþii
români replicã în interiorul economiilor dezvoltate modelul distor-

sionat al pieþei muncii din România, din punctul de vedere al sec-

toarelor de activitate nu urmeazã nici structura economiilor de desti-
naþie ºi nici a economiei naþionale.
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40 Migranþii reveniþi în þarã care aveau un loc de muncã în strãinãtate
înainte de întoarcere se distribuiau pe sectoare economice în mod
asemãnãtor. Singura diferenþã statistic semnificativã este datã de supra-
reprezentarea lucrãtorilor în agriculturã: 15% dintre reveniþi faþã de 8%
dintre migranþii rãmaºi în strãinãtate. Acest fapt reîntãreºte concluzia cã,
dintre toþi migranþii, probabilitate semnificativ mai mare de a reveni în
þarã au doar cei care au lucrat în agriculturã.

Înainte de prima plecare, lucrau în România în industrie, servicii

(sãnãtate, educaþie, administraþie publicã, IT), construcþii sau comerþ.
Industria a fost restructuratã, întreprinderile închise, reforme succe-

sive au dus la o lipsã tot mai pronunþatã a locurilor de muncã ºi, în

ciuda creºterii economice constante de dupã 2000, la venituri din
muncã mici sau, în tot cazul, insuficiente pentru a asigura o „viaþã

decentã”. Prin urmare, au decis sã plece sã strãinãtate. Aici, au gãsit

de lucru, dar nu în sectoarele competitive, ci în construcþii, în servicii
slab sau necalificate furnizate gospodãriilor, în hoteluri sau res-

taurante.

FIGURA 2.12. Sectorul economic în care lucrau/lucreazã migranþii, în
România înainte de prima plecare ºi în strãinãtate în august 2010 (%)40

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide:
migranþii rãmaºi în strãinãtate, inclusiv cei aflaþi în concediu în þarã (N = 518 persoane
ocupate înainte de prima plecare; N = 921 persoane ocupate în august 2010). Suma per
tip de migranþi este 100%.
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Nu doar cã majoritatea migranþilor români intrã pe pieþele

muncii din þãrile dezvoltate în ocupaþii ºi sectoare de activitate

slab competitive ºi puþin atractive, dar opereazã în mare parte în

sectorul „gri”, în economia informalã. Doar circa 58% dintre mi-

granþi (indiferent dacã sunt rãmaºi în strãinãtate sau reveniþi) au
lucrat „oficial, doar cu acte”. Aºa cum aratã toate cercetãrile asupra

economiei informale41, regula generalã este de a subdeclara partici-

parea la economia informalã (fie „gri”, fie „neagrã”) ºi a supradeclara
activitãþile din economia formalã. Aºadar, cel mai probabil, procentul

de 58% este supradeclarat42, iar ponderile celor 37% dintre migranþi
care declarã cã „au lucrat doar la negru, fãrã acte” (13%), „au lucrat

mai mult la negru, fãrã acte, dar au avut ºi unele perioade în care au

lucrat oficial, cu acte” (7%), „am lucrat mai mult oficial, dar am avut
perioade în care am lucrat la negru” (17%) sunt subdeclarate.

4.6. Diferenþe de gen ºi vârstã

Aºa cum am arãtat, nu existã nicio diferenþã semnificativã între

migranþii rãmaºi în strãinãtate ºi migranþii reveniþi în þarã cu privire

la gen, vârstã sau gen-vârstã.

... majoritatea migranþilor români în strãinãtate (cel puþin a celor
din judeþele studiate) construiesc, încarcã ºi descarcã, curãþã, îngrijesc
copii ºi persoane cu nevoi speciale, culeg legume ºi fructe, pãzesc firmele,
clãdirile, ºantierele sau pun ºi strâng mesele...

41 Spre exemplu, pentru cazul României, Neef ºi Stãnculescu (coord.,
2002), Neef ºi Adair (coord., 2004),  Stãnculescu, Marin ºi Hommes (2009).

42 5% nu au rãspuns la întrebare.
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TABEL 2.7. Profilul tipurilor de migranþi pe grupe de gen ºi vârstã (%)

  Migranţii rămaşi în străinătate  Persoane revenite 

  Bărbaţi  Femei  Total  Bărbaţi  Femei  Total 

18‐29 ani  18,7  17,1  35,8  21,1  15,0  36,1 

30‐44 ani  23,0  23,4  46,4  23,3  21,8  45,1 

45‐64 ani  8,1  9,4  17,6  9,8  8,3  18,0 

65 ani şi peste  0,1  0,1  0,2    0,8  0,8 

Total  49,9  50,1  100  54,1  45,9  100 

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide pe
total categorie: migranþii rãmaºi în strãinãtate, inclusiv cei aflaþi în concediu în þarã
(N = 995); persoane revenite (N = 133).

Migranþii femei ºi migranþii bãrbaþi, migranþii tineri ºi migranþii
adulþi au totuºi experienþe de muncã în strãinãtate considerabil

diferite.

Cei mai mulþi migranþi pleacã pentru prima datã la muncã în
strãinãtate între 21 ºi 27 de ani (figura 2.13). Apoi, propensiunea

migraþiei scade, pentru ca sã creascã uºor la 35-37 ani. Dupã 44 de

ani pleacã mult mai puþine persoane, femeile în semnificativ mai
mare mãsurã decât bãrbaþii. De aceea, vârsta medie la care pleacã

prima datã la muncã în strãinãtate femeile este cu aproape doi ani

mai mare decât cea a bãrbaþilor, 30 de ani faþã de 28 de ani.
Înainte de a pleca prima datã la muncã în strãinãtate, 15% dintre

femei erau casnice (faþã de sub 6% dintre bãrbaþi), deci nu au încercat

sã intre pe piaþa muncii din România. Femeile care au încercat, au ºi
reuºit sã gãseascã loc de muncã în þarã într-o pondere comparabilã

cu a bãrbaþilor (59% dintre femei faþã de 64% dintre bãrbaþi). Ele

erau muncitori meseriaºi în industrie, lucrãtori în comerþ sau lucrau
în alte servicii, cel mai frecvent în sãnãtate ºi educaþie.
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FIGURA 2.13. Vârsta la care pleacã prima datã la muncã în strãinãtate
femeile ºi bãrbaþii (%)
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Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide:
migranþii rãmaºi în strãinãtate, inclusiv cei aflaþi în concediu în þarã (N = 979).

În strãinãtate, au reuºit sã gãseascã de lucru, dar majoritatea a
trebuit sã-ºi schimbe profesia ºi sectorul de activitate. Astfel, în pon-

deri semnificativ mai mari decât bãrbaþii au gãsit poziþii de tehni-
cieni/maiºtri sau de funcþionari, s-au angajat în comerþ, hoteluri

sau restaurante dar, mai ales, au devenit muncitori necalificaþi în

servicii de curãþenie ºi de îngrijire de persoane (tabel 2.8). Tocmai
de aceea, femeilor le este specificã mobilitatea ocupaþionalã descen-

dentã.

Bãrbaþii, înainte de prima plecare la muncã în strãinãtate, erau
în semnificativ mai mare mãsurã decât femeile, ºomeri care eºuaserã

în a gãsi un loc de muncã în þarã, muncitori calificaþi sau necalificaþi

în special în construcþii ºi transporturi sau agricultori. Ajunºi în strãi-
nãtate, cei mai mulþi ºi-au gãsit acelaºi tip de ocupaþii, cu precãdere

muncitori calificaþi, în aceleaºi sectoare de activitate. Prin urmare,

bãrbaþilor plecaþi la muncã în strãinãtate le este specificã mobilitatea
ocupaþionalã ascendentã (de la muncitor necalificat la muncitor

calificat) sau orizontalã.

În egalã mãsurã femeile ºi bãrbaþii muncesc în economia infor-
malã sau alterneazã perioadele de „muncã cu acte” cu cele în care

lucreazã „la negru”.
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Din punctul de vedere al vechimii în muncã, femeile au cumulat
acelaºi numãr mediu de ani de muncã în þarã (9-10 ani, pentru

persoanele ocupate înainte de prima plecare), însã mai puþini ani de

muncã în strãinãtate (în medie, 5 ani femeile în comparaþie cu aproa-
pe 6 ani bãrbaþii).

Diferenþele majore între categoriile de vârstã sunt date de mi-

granþii tineri (18-29 ani). Majoritatea, înainte de a pleca prima datã,
erau elevi/studenþi, ºomeri sau persoane casnice. În strãinãtate,

TABEL 2.8. Statutul ocupaþional al migranþilor rãmaºi în strãinãtate,
în România înainte de prima plecare ºi în strãinãtate în august 2010,

în funcþie de gen (%)

 
În România, înainte 

de prima plecare 

În străinătate, 

în august 2010 

  Bărbaţi  Femei  Total  Bărbaţi  Femei  Total 

  (1a)  (1b)  (1)  (2a)  (2b)  (2) 

Total  ‐ N  420  424  844  479  485  964 

  ‐ %, din care:  100  100  100  100  100  100 

Persoane ocupate             

Manageri, patroni, înalţi funcţionari  *  1,9  1,3  2,1  *  1,5 

Specialişti  5,2  3,8  4,6  5,2  4,7  5,0 

Tehnicieni, maiştri  2,9  4,0  3,4  2,3  5,8  4,1 

Funcţionari  *  5,9  3,2  *  2,5  1,6 

Lucrători, operatori în servicii  7,6  19,1  13,4  9,0  29,7  19,3 

Agricultori  4,5  1,4  3,0  8,8  5,4  7,1 

Muncitori meseriaşi  21,4  20,3  20,8  50,9  9,1  29,9 

Operatori pe maşini şi instalaţii  11,0  *  5,9  9,0  1,4  5,2 

Muncitori necalificaţi  9,8  1,9  5,8  8,4  35,7  22,1 

Cadre militare  *    *      0,0 

Șomeri/persoane fără ocupaţie  12,4  8,3  10,3  3,3  4,3  3,8 

Inactivi             

Elevi/studenţi  17,9  16,7  17,3      0,0 

Persoane casnice  5,7  15,1  10,4    *  * 

Pensionari  *  *  *  *    * 

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide.
Note: * Celule cu numãr prea mic de cazuri. Celulele marcate indicã valori semnificativ
mai mari. Categoria „ºomeri” este stabilitã prin autodeclarare ºi nu neapãrat corespunde
conceptelor standard de „ºomer înregistrat” sau „ºomer BIM”.
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semnificativ mai mulþi dintre ei (femei ºi bãrbaþi) au gãsit de lucru
în comerþ, hoteluri ºi restaurante, unde vârsta este un avantaj compa-

rativ. Însã, sub 6% dintre ei (faþã de 12% dintre toþi migranþii) au

reuºit sã gãseascã poziþii cu calificãri superioare (management, spe-
cialiºti, tehnicieni, maiºtri, tehnicieni sau funcþionari).

CASETA 7. Migraþia familialã

Am precizat deja cã datele de sondaj nu permit analiza migraþiei
familiale. Interviurile aduc însã informaþii privind strategiile de supravie-
þuire folosite de cuplurile de migranþi.

Aºa cum o demonstreazã ºi datele cantitative, bãrbaþii au fost mai
afectaþi de criza economicã decât femeile, mai ales datoritã concentrãrii în
sectoarele de activitate asupra cãrora criza a acþionat mai puternic, cum ar
fi construcþiile. Astfel, în cazul cuplurilor ºi al familiilor, faptul cã femeile
au reuºit sã îºi pãstreze locurile de muncã ºi sã fie mai puþin afectate de
recesiune a avut un impact asupra deciziei de revenire în þarã: salariul
soþiei fiind folosit pentru întreþinerea întregii familii. De multe ori, acest
lucru a dus ºi la renunþarea la (consumul din) economiile bãneºti sau redu-
cerea substanþialã a sumelor de bani trimiºi acasã rudelor. Totuºi, conform
intervievaþilor, per ansamblu, salariul soþiei este de regulã considerabil
mai mare chiar decât douã potenþiale salarii câºtigate în România. În plus,
adeseori, veniturile din salariul soþiei sunt suplimentate de veniturile
ocazionale ale soþului, obþinute din munci temporare ºi de scurtã duratã,
de obicei la negru.

„Construcþiile au suferit ºi mai mult ºi mai degrabã bãrbaþii. Acum soþiile
sunt cele care întreþin familia.”

(Femeie, 27 ani, migrantã în Spania)

„În Castellon, în sud, sunt foarte mulþi români, majoritatea sunt cãsãtoriþi
ºi sunt ºomeri – asta dacã nu au lucrat la negru ºi trãiesc din ce câºtigã soþia.”

(Femeie, 28 ani, migrantã în Spania)

„Pãi, au nevestele de lucru, uite, noi aºa stãm aici în parc toatã ziua, poate-
poate vine vreun angajator ºi picã ceva. E bine cã soþia nu ºi-a pierdut locul de
muncã, salariul ei ne ajunge pânã una-alta.”

(Bãrbat, 52 ani, migrant în Spania)
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4.7. Efectele crizei asupra migranþilor în strãinãtate

Migranþii reveniþi, cei aflaþi în concediu în þarã ºi membrii

gospodãriilor cu migranþi în strãinãtate cad de acord asupra princi-

palelor efecte ale crizei. Indiferent de sexul, vârsta, ocupaþia migran-
þilor sau de þara unde sunt aceºtia: „mulþi migranþi au început sã-ºi

piardã locul de muncã”, „a crescut costul vieþii” ºi „salariile multor

migranþi a fost redus”. Doar o micã parte din persoanele intervie-
vate cred cã „atitudinea localnicilor a devenit mai rezervatã/nega-

tivã” sau cã „autoritãþile din þara-gazdã au devenit mai stricte”.

Atunci când se trece de la enunþuri generale la întrebãri despre

propria persoanã, 63% dintre migranþii reveniþi în þarã în ultimul an
susþin cã, în ultimele ºase luni petrecute în strãinãtate, venitul lor a

rãmas neschimbat. Doar 17% declarã cã veniturile le-ar fi scãzut ºi

20% spun cã, în ciuda crizei, veniturile le-au crescut. Nu existã nicio
diferenþã semnificativã între femei ºi bãrbaþi sau tineri ºi adulþi.

Muncitorii meseriaºi (indiferent de sectorul de activitate) tind (în

proporþie de 30%) sã spunã cã veniturile le-au scãzut, în timp ce

FIGURA 2.14. Efectele percepute ale crizei asupra migranþilor (%)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Ponderea rãspunsurilor „da”
din rãspunsuri valide: migranþii rãmaºi în strãinãtate, inclusiv cei aflaþi în concediu în
þarã (N = 603); persoane revenite (N = 123). Diferenþele pânã la 100% pe fiecare categorie
ºi întrebare sunt rãspunsuri de „nu”. Singura diferenþã statistic semnificativã este pon-
derea mai mare a persoanelor revenite care considerã cã „mulþi migranþi au început
sã-ºi piardã locurile de muncã” (77% faþã de 67% dintre migranþii rãmaºi în strãinãtate)
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... deci nu pierderea sau scãderea veniturilor reprezintã principala
motivaþie pentru întoarcerea migranþilor români din strãinãtate, ci ...
vezi secþiunea 4.11...

CASETA 8. Înrãutãþirea situaþiei pe piaþa muncii

În acord cu datele de sondaj, majoritatea celor intervievaþi au raportat
o înrãutãþire a situaþiei ca urmare a crizei: pierderea locului de muncã,
reducerea programului, a salariilor ºi precaritatea locurilor de muncã, ceea
ce nu a determinat însã neapãrat revenirea în þarã.

„Acum 4 ani aveam de muncã ce nu avea niciun italian, dar s-a stricat.
Înainte luam 55-57 euro pe zi, anul trecut a scãzut la 49, acum la 47, dar nu sunt
zile suficiente ca sã câºtigi. Marocanii muncesc mai ieftin – 25 de euro pe zi ºi ne
stricã preþurile.”

(Bãrbat, 25 ani, migrant în Italia)

„Înainte lucram ca menajerã 7 ore pe zi ºi luam 1000 de euro. Acum am
program scãzut, muncesc 4 ore ºi iau 500 de euro. Peste mulþi ani, când nu vom
mai putea munci, ne vom întoarce în România, deocamdatã ne chinuim aici.”

(Femeie, 49 ani, migrantã în Italia)

„Foarte afectaþi sunt mai ales cei cu credite sau casã luatã de la bancã. Aºa
e românul, face credite pentru Mercedes, el nu poate merge pe ºantier cu Renault-ul.
O parte dintre români însã rãmân aici ºi încearcã sã se descurce. Dar a scãzut
preþul pentru ziua de muncã chiar ºi pe piaþa neagrã. Oferta de forþã de muncã e
foarte mare. Sud-americanii ne fac concurenþã, sunt mai ieftini.”

(Femeie, 46 ani, migrantã în Spania)

Unii dintre migranþi raporteazã o înrãutãþire a atitudinii angajatorilor
sau chiar a populaþiei, care a apãrut odatã cu instalarea crizei.

(38%) din agricultori spun cã au „câºtigat mai mult decât în mod
obiºnuit”. Þara în care munceau face de asemenea diferenþã. Peste

73% dintre migranþii din Italia spun cã „au câºtigat la fel”, în timp

ce în Spania procentul corespunzãtor scade la 43% (ceilalþi au suferit
fie mãriri, fie reduceri ale veniturilor).
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„Lor (spaniolilor, n.a.), le e ciudã cã noi muncim ºi ei stau în ºomaj ºi stau
acasã. Dar noi muncim pe bani puþini ºi nouã nu ne plãtesc „seguro” (asigurãrile)
sau nu ne fac actele. De când cu criza vor sã plecãm cu toþii în þãrile noastre, dar
când aveau nevoie de noi, în construcþii, am lucrat, am construit ºi am ajutat.
Nu-s extranjerii de vinã cã a venit criza.”

(Bãrbat, 24 ani, migrant în Spania)

„Atitudinea acum e mai durã, în special muncitor-patron. În Italia, patronii
profitã de crizã pentru a plãti mai puþin sau pentru a amâna plata. Dar, totuºi,
euro ne-a afectat mai mult decât criza.”

(Bãrbat, 44 ani, migrant în Italia)

„(Cerºitul, n.a.) Merge mai rãu de când cu criza, au bãgat poliþia peste tot,
oamenii îs mai suspicioºi.”

(Femeie, 46 ani, migrantã în Spania)

„Problema e cã sunt 4 milioane de «pârâþi» (ºomeri, n.a.). Spaniolii încep sã
dea vina pe noi, zic «aþi venit aici sã ne luaþi locurile de muncã!» [...] Acum, cu
criza, au devenit ºi mai reci spaniolii. Sunt fãþarnici. Ei zic cã au legi pentru
extranjeros, pentru multiculturalidad. Dar este o faþadã. De fapt, se tem cã le
luãm locul de muncã. Asta cu ajutorul de 426 de euro îi scoate din minþi. Ei cred
cã dacã noi nu am lua, ar primi ei 600. Dar eu le spun pe faþã: suntem la fel,
respirãm acelaºi aer, plãtim aceleaºi taxe.”

(Femeie, 47 ani, migrantã în Spania)

4.8. Reþele de suport

Precizãm din nou cã datele despre migranþi nu oferã informaþii

privind relaþiile de rudenie între aceºtia. De aceea, nu putem iden-
tifica cuplurile ºi nu putem realiza o analizã a migraþiei familiale.

Totuºi, datele aratã cã, înainte de prima plecare, cei mai mulþi mi-

granþi rãmaºi în strãinãtate sau reveniþi în þarã erau cãsãtoriþi (circa
66%), ceilalþi fiind necãsãtoriþi.
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TABEL 2.9. Starea civilã a migranþilor înainte de prima plecare
în strãinãtate (%)

   Starea civilă  Avea copii 

minori 

Total 

   Necăsătorit  Căsătorit  Divorţat  %  N 

Migranţii rămaşi  

în străinătate 
30,6  69,1  *  32,7  100  977 

Persoane revenite  37,1  62,1  *  34,6  100  133 

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide.
Notã: * Celule cu numãr prea mic de cazuri. Nu existã diferenþe statistic semnificative
între cele douã tipuri de migranþi. Suma pe linie a categoriilor de stare civilã este 100%.
Ponderea celor care aveau copii în îngrijire este calculatã din total categorie, indiferent
de starea civilã.

Aproximativ o jumãtate dintre cei cãsãtoriþi (atât femei, cât ºi
bãrbaþi) aveau copii în îngrijire. În cele ºase judeþe studiate, 27%

dintre toþi copiii trãiesc în gospodãriile cu cel puþin un migrant rãmas

la muncã în strãinãtate43, iar 5% dintre copii aparþin gospodãriilor
cu persoane revenite în þarã.

Migranþii care lasã copii în urmã nu sunt mai predispuºi sã

revinã în þarã. Desigur, existã migranþi care au declarat cã s-au întors
în þarã datoritã copiilor, dar aceste cazuri sunt foarte puþine. Tabe-

lul 2.9. aratã cã a avea copil în întreþinere nu diferenþiazã migranþii

rãmaºi de migranþii reveniþi. Iar aceastã constatare este valabilã atât
pentru femei, cât ºi pentru bãrbaþi.

Probabilitate mai mare de a reveni în þarã au tinerii de 18-29 ani

necãsãtoriþi, care nu ºi-au gãsit partener(ã) în strãinãtate, ºi persoa-
nele de 45-64 ani, care nu au copii în îngrijire.

43 Nu putem estima câþi dintre aceºti copii au unul sau ambii pãrinþi
plecaþi la muncã în strãinãtate, pentru cã nu a fost înregistrat gradul de
rudenie între migrant ºi copiii din gospodãrie.
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FIGURA 2.15. Tipurile de migranþi pe categorii de vârstã ºi stare civilã
(%)

63 14 4 8237 85 96 18 83 1008 44 56 53 291517

18‐29 ani 30‐44 ani 45‐64 ani 18‐29 ani 30‐44 ani 45‐64 ani

Migranții rămași în stră inătate Persoane revenite

Necăsătoriți Căsătoriți Aveau copii în îngrijire

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide:
migranþii rãmaºi în strãinãtate, inclusiv cei aflaþi în concediu în þarã (N = 960); persoane
revenite (N = 131). Pentru fiecare categorie, suma între necãsãtoriþi ºi cãsãtoriþi este 100%.
Ponderea celor care aveau copii în îngrijire este calculatã din total categorie, indiferent
dacã sunt cãsãtoriþi sau necãsãtoriþi.

Credinþa împãrtãºitã de majoritatea populaþiei, conform cãreia
„migraþia destramã familia”, este susþinutã de datele empirice. În

primul rând, este vorba despre copiii rãmaºi acasã cu un singur

pãrinte sau lãsaþi în grija rudelor. În al doilea rând, migranþii cãsã-
toriþi, atât femei, cât ºi bãrbaþi, au un comportament marital asemã-

nãtor cu migranþii necãsãtoriþi: 27% dintre persoanele cãsãtorite

înainte de prima plecare s-au recãsãtorit (oficial sau uniune con-
sensualã) în strãinãtate. Acest tip de comportament este semnificativ

mai puþin întâlnit la nivelul persoanelor de 45-64 de ani.

TABEL 2.10. Comportamentul marital al migranþilor rãmaºi
în strãinãtate în funcþie de starea civilã înainte de prima plecare

în strãinãtate (%)

  Da, s‐a (re)căsătorit cu:  Nu s‐a căsătorit, dar trăieşte cu:    Total 

   român(că)  străin(ă)  român(că)  străin(ă)  Nu  %  N 

Necăsătoriţi  19  4  7  3  66  100  271 

Căsătoriţi  2  4  3  19  73  100  603 

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide.
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Suportul oferit de rude sau de strãini joacã un rol important

în decizia de a pleca sau de a rãmâne în strãinãtate. Atât pentru

femeile, cât ºi pentru bãrbaþii migranþi, atât pentru tineri, cât ºi

pentru adulþi, fraþii ºi surorile oferã un suport important pentru a
rãmâne în strãinãtate. În semnificativ mai mare mãsurã, migranþii

rãmaºi în strãinãtate au mãcar o parte dintre fraþi ºi surori plecaþi în

strãinãtate de asemenea. Spre deosebire, migranþii reveniþi, în pro-
porþie semnificativ mai mare, nu au fraþi ºi surori care sã-i ajute.

FIGURA 2.16. Ponderea migranþilor cu fraþi sau surori în strãinãtate (%)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide:
migranþii rãmaºi în strãinãtate, inclusiv cei aflaþi în concediu în þarã (N = 1.015); persoane
revenite (N = 134). Suma procentelor per tip de migranþi este 100%. Diferenþele între
tipurile de migranþi sunt statistic semnificative.

Majoritatea migranþilor au fost aºteptaþi în þara de destinaþie

de colegi, prieteni sau de cineva din familie, când au plecat prima

datã în strãinãtate (tabel 2.11). Cel mai frecvent sunt aºteptaþi de

frate/sorã sau soþ/soþie ºi, mai rar de mamã/tatã. Bãrbaþii în semni-
ficativ mai mare mãsurã decât femeile îndrãznesc sã plece la muncã

în strãinãtate în lipsa unui aranjament prealabil. Peste jumãtate din

migranþii bãrbaþi pleacã fãrã sã fie aºteptaþi de nimeni.
Peste o treime dintre migranþi, dupã ce au ajuns în strãinãtate,

au chemat ºi alte persoane. În medie, fiecare migrant „trage” la

muncã în strãinãtate alþi trei migranþi. Femeile migranþi fac aranja-
mentele necesare pentru un numãr mai mic de persoane decât bãr-

baþii migranþi (în medie, 2,4 persoane faþã de 3,4 persoane în cazul

migranþilor bãrbaþi).
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TABEL 2.11. Reþelele de suport pe tipuri de migranþi (%)

 

Migranţii 

în 

concediu 

în ţară 

Persoane 

revenite 

Când a plecat prima dată în străinătate, îl/o aştepta cineva acolo     

  ‐ Nu îl/o aştepta nimeni  40  49 

  ‐ Da, îl/o aştepta cineva din familie  23  31 

  ‐ Da, îl/o aştepta cineva din afara familiei  37  20 

După ce a plecat acolo, a chemat şi alte persoane (a „tras” şi pe alţii)  37  24 

În străinătate, ...     

... la locul de muncă:     

  ‐ Era singur(ă), nu mai ştia pe nimeni  32  40 

  ‐ Era cu cineva din familie  10  18 

  ‐ Eram cu altcineva cunoscut, din afara familiei  58  42 

... şi‐a făcut prieteni cu care ţine legătura şi în afara locului de muncă:     

  ‐ Străini (din ţara respectivă)  98  82 

  ‐ Românii de acolo  87  81 

... petrec mai mult timp (la locul de muncă şi timpul liber):     

  ‐ Nici cu români, nici cu străini  8  13 

  ‐ Doar cu români  13  15 

  ‐ Doar cu străini  16  13 

  ‐ Și cu români, şi cu străini  63  59 

... în general, când a avut o problemă personală, a cerut ajutor :     

  ‐ Românilor de acolo  22  23 

  ‐ Străinilor de acolo  29  22 

  ‐ Și românilor, şi străinilor de acolo  35  20 

  ‐ A cerut ajutorul celor de acasă  *  9 

  ‐ Nimănui [„m‐am descurcat singur(ă)”]  9  26 

Unde are mai mulţi prieteni şi cunoştinţe     

  ‐ În România  59  73 

  ‐ În străinătate  22  12 

  ‐ La fel de mulţi prieteni în România şi în străinătate  19  13 

  ‐ Nici în România, nici în străinătate    * 

Total %  100  100 

N  63  132 

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide.
Celulele marcate indicã valori semnificativ mai mari.
* Celule cu numãr prea mic de cazuri.
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În strãinãtate, la locul de muncã, majoritatea migranþilor (peste

60%) au pe cineva cunoscut din þarã. Cei mai mulþi lucreazã alãturi

de prieteni sau colegi din România. Bãrbaþii, pentru cã (statistic) se

aglomereazã în sectorul de construcþii, sunt mai bine integraþi în
echipe de lucru, în timp ce femeile în semnificativ mai mare mãsurã

lucreazã individual (mai ales cele din sectorul de servicii cãtre

gospodãrii). O micã parte dintre migranþi lucreazã împreunã cu alþi
membri din familie, de obicei, frate/sorã, soþ/soþie sau tatã (mai

ales în cazul muncitorilor în construcþii).

Aproape toþi migranþii îºi fac însã prieteni/cunoºtinþe atât

strãini (din þara respectivã), cât ºi români de acolo, cu care þin legã-

tura ºi în afara locului de muncã. Prin urmare, majoritatea îºi petrec

atât timpul la locul de muncã, cât ºi timpul liber „ºi cu români, ºi cu
strãini”. Strãinii cu care migranþii îºi petrec mai mult timp sunt în

special colegi de muncã ºi/sau vecini, iar românii sunt predominant

prieteni fãcuþi acolo ºi, mai puþin, colegi de muncã.

FIGURA 2.17. Strãinii ºi românii cu care migranþii þin legãtura
ºi în afara locului de muncã (%)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide.
„Altele” includ persoana care închiriazã locuinþa, preot ºi alþii din comunitatea religioasã.
Suma procentelor depãºeºte 100% pentru cã o persoanã poate avea mai mulþi prieteni
din categorii diferite.
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Atunci când au o problemã (de sãnãtate, bani, altele), foarte
puþini migranþi „se descurcã pe cont propriu” sau cer ajutor în þarã.

Majoritatea cautã sprijin acolo, la strãinii ºi/sau românii cu care s-au

împrietenit.
Cât de extinsã este reþeaua din strãinãtate, de prieteni ºi cunoº-

tinþe care pot oferi ajutor în caz de nevoie, depinde de momentul

plecãrii. Cu cât migrantul a plecat mai recent, cu atât e mai restrânsã
reþeaua socialã nou creatã în strãinãtate. Cei mai mulþi migranþi

considerã cã au „mai mulþi prieteni ºi cunoºtinþe” în România. Totuºi,

cei mai mulþi dintre aceºtia au plecat dupã 2005. Migranþii plecaþi în
2005 sau înainte tind sã considere fie cã au cei mai mulþi prieteni în

strãinãtate, fie cã au „la fel de mulþi prieteni în România ºi în strãi-

nãtate”.
Migranþii cu o reþea socialã mai puþin extinsã ºi mai puþin

suportivã au probabilitatea disproporþionat de mare de a se întoar-

ce în þarã. Datele confirmã ipoteza iniþialã a studiului. Spre deosebire
de migranþii rãmaºi în strãinãtate: (1) migranþii reveniþi au în

semnificativ mai micã mãsurã suport din partea fraþilor/surorilor
plecaþi din þarã, pentru cã nu au fraþi/surori sau pentru cã aceºtia

sunt cu toþii în România; (2) semnificativ mai puþini dintre migranþii

reveniþi au avut pe cineva din afara familiei care sã-i aºtepte în þara
de destinaþie; (3) semnificativ mai puþini ºi-au gãsit de lucru alãturi

de prieteni sau colegi din þarã; (4) ºi-au fãcut prieteni sau cunoºtinþe

mai apropiate printre strãini, dar într-o mãsurã semnificativ mai
micã; (5) când au avut vreo problemã personalã, semnificativ mai

mulþi „s-au descurcat singuri”; (6) ºi, pentru cã au plecat mai târziu,

au mai mulþi prieteni pe care pot conta în þarã ºi nu în strãinãtate.
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CASETA 9. Reþelele sociale ºi relaþiile migranþilor cu societatea-gazdã

Cea mai mare parte a celor intervievaþi declarã fie cã au avut rude
sau prieteni în þara-gazdã, fie cã au „tras” dupã ei ºi alte cunoºtinþe sau
rude. Principala reþea de suport rãmâne cea familialã, românii declarând
arareori relaþii apropiate sau de prietenie cu alte persoane de origine
românã decât cei care sunt membri ai familiei.

„Am avut un an ºomaj, am stat în România, aveam 800 de euro faþã de 1500
salariu. În acel an, în România, am lucrat ca sã mai câºtig un ban la o fabricã ºi
luam 6 milioane. Soþia lua ºi ea tot 6 milioane, tot în fabricã. Dar la un tânãr îi
trebuie mai mult. Aici mi-am gãsit de lucru în agriculturã, în Calabria, dar salariile
îs mici, 30 euro pe zi faþã de 60 de euro, cât luam ca sudor, înainte de crizã. Plec
în Franþa, am soacra acolo ºi mi-a gãsit un loc de muncã ca instalator. Soþia
rãmâne în Calabria, îngrijeºte o bãtrânã pentru 700 de euro, 20 de euro pe zi
duminica. Dacã nu ºtiam meserie, stãteam într-un loc. Aºa mã miºc…”

(Bãrbat, 30 ani, migrant în Italia)

„Nu mai sunt locuri de muncã. Acum îþi trebuie o meserie. Dar handicapatul
ãsta de Berlusconi nu face nimic, nu dã locuri de muncã… Acum lãmâile sunt
din Spania, roºiile sunt din Spania, nimic nu e din Italia. E o manevrã de-a lor.
Mi-ar conveni sã mã duc în Spania, dar trebuie sã ai pe cineva, sã te ajute. Am eu
pe cineva în Spania, dar îþi ia pielea de pe tine. În Spania cicã merge treaba, nu
trebuie atâtea licenþe. Aici vin mereu carabinierii, acolo e mai lejer. Dacã aº avea
o legãturã, azi m-aº duce, nu poþi însã sã te duci boschetar. Nici sã îþi scoþi nevasta
la produs, cum fac alþii”.

(Bãrbat, 26 ani, migrant în Italia)

... în concluzie, strategia de succes presupune combinarea a douã
elemente: (a) fraþi/surori în strãinãtate care fie te ajutã sã te accomodezi
la noua lume, sã înveþi mai repede regulile jocului, fie te forþeazã sã te
mobilizezi în pregãtirea aranjamentelor necesare pentru chemarea lor acolo
ºi (b) investiþia în „legãturi slabe”, în cât mai multe cunoºtinþe, de preferat
strãini din þara respectivã, cu care sã-þi petreci timpul, pe care sã poþi
conta ºi de la care sã poþi învãþa metode eficiente de adaptare.

Acestea sunt elementele care stau la baza comportamentului social
al migranþilor rãmaºi în strãinãtate. Migranþii reveniþi în þarã stau
semnificativ mai slab pe ambele dimensiuni...
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„Fratele meu ºi-a pierdut locul de muncã ºi a stat câteva luni de zile pe banii
mei în Spania. Pentru cã nu a gãsit nimic aici, a plecat în Italia, la mandarine. Ia
25 de euro pe zi ºi-ºi acoperã cheltuielile. De bine de rãu te descurci cât de cât.”

(Femeie, 24 ani, migrantã în Spania)

„„Mai am în Spania douã surori, prima a plecat sora mai mare, prin
ambasadã. Nu plecam dacã nu era familia.”

(Bãrbat, 33 ani, migrant în Italia)

„„Aveam fratele mai mare aici, dacã nu era, nu ºtiu cum aº fi venit.”

(Bãrbat, 24 ani, migrant în Italia)

„O strategie des întâlnitã este aceea în care un membru al cuplului –
soþul sau soþia – pleacã primul, iar în scurt timp de la gãsirea unui loc de
muncã îºi aduce ºi partenerul dupã el.

„Mai întâi a plecat soþul în 1998, apoi m-am dus ºi eu. Ne întâlneam la
bisericã cu alþi români ºi discutam, ne consultam.”

(Femeie, 35 ani, migrantã în Spania)

„Foarte mulþi din cei intervievaþi raporteazã experienþe negative sau
dezamãgitoare în relaþia cu alþi români pe care i-au ajutat sã migreze ºi cu
comunitatea româneascã în general.

„„Ne-au trecut pragul mie ºi soþului cam 150 de persoane, pe toþi i-am
ajutat, i-am hrãnit, ºi degeaba, românii nu sunt recunoscãtori.”

(Femeie, 51 ani, migrantã în Italia)

„„Am ajutat un român, prieten bun, dar m-a fãcut de râs, a luat banii ºi a
plecat acasã. Mie îmi pare rãu cã se vorbeºte rãu de români, ºi eu îs român. Pero
românii îs figlio de putana, se ajutã, dar îs invidioºi.”

(Bãrbat, 24 ani, migrant în Italia)

„„Mi-e ºi jenã sã dau telefon în România: toþi vor sã vinã încoace, sã îi ajut,
cer bani.”

(Bãrbat, 27 ani, migrant în Spania)

„De multe ori, migranþii români sunt conºtienþi de atitudinea negativã
a localnicilor, dar încearcã sã o ignore. De fapt, din cercetarea calitativã a
reieºit cã românii sunt prea puþin sau deloc interesaþi sã se integreze printre
localnici, cu excepþia a foarte puþine cazuri, ale celor care nu intenþioneazã
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sã revinã niciodatã în România ºi îºi proiecteazã viitorul exclusiv în þara
de destinaþie. În rest, românii oscileazã între o atitudine uºor dispreþuitoare
ºi una admirativã faþã de localnici, dar niciodatã nu raporteazã relaþii foarte
apropiate cu aceºtia ºi nici dorinþa de a avea asemenea relaþii.

„Nu mã intereseazã cum mã privesc ceilalþi. Prieteni spanioli? Nu, nu am.
Cei mai mulþi prieteni sunt români, dar rude. Am ºi rude ºi prieteni, dar totul e
contra cost.”

(Bãrbat, 46 ani, migrant în Spania)

„Prieteni ºi rude nu prea am, mai mult colegi de serviciu. Nu prea am prieteni
spanioli. Spaniolii sunt mai distanþi.”

(Bãrbat, 47 ani, migrant în Spania)

„Italienii sunt dificili, vor sã fie cum vor ei. Am prieteni italieni, m-au ajutat
sã iau utilaje agricole. Ei m-au ajutat sã fac ºi credit ºi sã înþeleg cum e cu banii.
Prieteni români am mai puþini, am mai multã încredere în italieni. Românii îs
invidioºi. Aveam un vãr în Italia, vreo 10 prieteni, dar nu era mare prietenie. Mai
ieºeam aºa la o bere.”

(Bãrbat, 32 ani, migrant în Italia)

„Italienii sunt încã prea amabili cu românii pentru cum ne purtãm cu ei.
Mai bine m-am avut cu italienii decât cu românii.”

(Bãrbat, 50 ani, migrant în Italia)
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4.9. Locuirea migranþilor în strãinãtate

Majoritatea migranþilor plecaþi la muncã, în strãinãtate, locuiesc

cu chirie. Totuºi, în timp ce 18% dintre migranþii rãmaºi în strãinãtate

s-au angajat în achiziþionarea unei locuinþe personale, 20% dintre
migranþii reveniþi au preferat aranjamente temporare (cazare oferitã

de angajator, de rude, locuinþe sociale, fãrã locuinþã).

Ca regulã, bãrbaþii preferã sã locuiascã cu chirie, în timp ce

femeile, mai ales cele care lucreazã în servicii de îngrijire persoane,
acceptã aranjamentele temporare (ºi mai ieftine).

Tinerii (18-29 ani) stau cu chirie (peste 80%), persoanele în vârstã

de 35-44 ani (mai ales cei plecaþi cu întreaga familie) investesc într-o
locuinþã proprie, iar persoanele de 45-64 ani (între care predominã

femeile) au cea mai mare pondere de locuire la locul de muncã/

angajator.
Migranþii rãmaºi în strãinãtate locuiesc împreunã cu cineva

din familie în proporþie semnificativ mai mare decât migranþii

reveniþi. Deºi atât migranþii rãmaºi în strãinãtate, cât ºi cei reveniþi
sunt cãsãtoriþi în proporþii similare, semnificativ mai mulþi dintre

migranþii rãmaºi au soþul/soþia ºi copii alãturi de ei în strãinãtate.

Dacã nu, au fraþi ºi surori în strãinãtate cu care împart locuinþa.

TABEL 2.12. Tipurile de migranþi în funcþie de locuire (%)

Proprietatea asupra locuinţei 

 

Migranţii 

rămaşi în 

străinătate 

Persoane 

revenite 

Personală, achitată integral  13  9 

Personală, încă mai plăteşte rate/datorii  5  * 

În chirie  72  70 

Altele (la angajator, la rude, locuinţă socială, fără locuinţă etc.)  10  20 

Total  ‐ %  100  100 

  ‐ N  953  131 

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. * Celule cu numãr prea mic de
cazuri. Celulele marcate indicã valori semnificativ mai mari.
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Spre deosebire, migranþii reveniþi au soþul/soþia, copiii sau fraþii/

surorile împreunã cu ei doar în ponderi semnificativ mai mici.

Un migrant român la muncã în strãinãtate, care nu locuieºte

singur(ã), împarte locuinþa, în medie, cu alte trei persoane. Existã,

totuºi, diferenþe semnificative în funcþie de vârsta migranþilor. Tinerii
stau, în medie, cu alte 3 persoane; aproape trei sferturi locuiesc cu

2-4 persoane. În contrast, peste 40% dintre persoanele de 45-64 ani

locuiesc cu 1 persoanã ºi 22% stau cu 2 persoane (în medie, 2,25
persoane). Persoanele de 35-44 ani (care includ cele mai multe cupluri

aflate împreunã în strãinãtate) locuiesc împreunã cu cele mai

multe persoane (în medie, 3,4 persoane); peste 60% dintre ei locuiesc
cu 3-11 persoane.

FIGURA 2.18. Cu cine locuiesc migranþii în strãinãtate (%)
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Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide:
migranþii aflaþi în concediu în þarã (N = 64); persoane revenite (N = 130). Suma procentelor
pe fiecare categorie de migranþi este mai mare de 100%, pentru cã persoanele care locuiesc
cu cineva din familie au menþionat mai multe tipuri, de exemplu, „soþia ºi copiii”. Dife-
renþele între tipurile de migranþi sunt statistic semnificative.
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4.10. Experienþa migraþiei din perspectiva migranþilor

Peste 90% dintre migranþii reveniþi susþin cã s-au integrat în

þara în care au muncit „destul de bine” (36%) sau „foarte bine”. Rãs-

punsurile nu sunt diferenþiate în funcþie de gen, vârstã, ocupaþie,
sector de activitate, þarã-gazdã sau an de plecare. Deci, migranþii

români, chiar ºi cei reveniþi în þarã, se simt integraþi în societãþile

occidentale unde îºi gãsesc de lucru. Persoanele care declarã cã nu
s-au integrat, în cea mai mare parte, sunt cele care nu ºi-au fãcut

prieteni printre strãini (din þara respectivã) sau îºi petrec timpul doar

cu români.
Personalitatea migranþilor (a fi cinstit, amabil, sociabil) pare sã

fie principalul factor determinant pentru integrare. În plus, sunt de

mare ajutor prietenii ºi cunoaºterea limbii din þara-gazdã.

Aproape toþi migranþii reveniþi în þarã considerã munca în strãi-
nãtate o experienþã pozitivã: pentru 34% „a fost o experienþã mai

degrabã pozitivã de viaþã, au fost bune ºi rele, dar mai mult bine” ºi

pentru 62% „a fost clar o experienþã pozitivã de viaþã, am avut numai
de câºtigat, ºi pe plan financiar ºi pe plan uman”.

Majoritatea migranþilor reveniþi în þarã menþioneazã diverse lu-

cruri care le-au plãcut în strãinãtate, iar la întrebarea privind lucrurile

FIGURA 2.19. Factorii integrãrii migranþilor
în societatea unde muncesc (%)
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Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide: per-
soane revenite (N = 83).
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care nu le-au plãcut, rãspund „nimic, totul a fost plãcut”. Le-a plãcut
„traiul liniºtit”, „viaþa aºezatã”, corectitudinea ºi respectul faþã de

oameni ºi faþã de muncã, sociabilitatea ºi politeþea oamenilor, „oame-

nii zâmbesc”, ordinea, civilizaþia ºi curãþenia, aspectul modern,
„viaþa diferitã de prãpãdenia de aici”. Aspectele negative menþionate

cel mai frecvent þin de „ura de rasã faþã de români”, dar ºi de

„românii care cerºeau”, „românii hoþi”, „þiganii români”, precum ºi
de depãrtarea de casã ºi familie.

FIGURA 2.20. Lucrurile care au plãcut/nu au plãcut
migranþilor români în strãinãtate (%)
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Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide:
persoane revenite (N = 118).
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CASETA 10. Experienþe ale migraþiei în timp de crizã ºi percepþia
faþã de þara-gazdã

Lucrãtorii români din Italia ºi din Spania declarã cã deºi câºtigul
bãnesc este principalul factor care i-a determinat sã aleagã calea strãinãtãþii,
în general, în plan individual, migraþia a avut foarte multe efecte pozitive,
cum sunt: un stil ºi standard de viaþã mai bun, servicii ºi o relaþie de calitate
în raport cu instituþiile publice, acces la educaþie, la noi valori ºi practici
sociale ºi culturale care promoveazã deschiderea, egalitatea de ºanse ºi o
nouã înþelegere a relaþiile între sexe.

„Aici te trateazã cu respect, nu conteazã cã eºti român sau imigrant sau io
ºtiu de unde oi veni, þi se zice domnu’ ºi asta ºi eºti pentru ei.”

(Bãrbat, 35 ani, migrant în Spania)

„Aici nu e ca-n în România, spaniolii au alte legi, femeia nu o atingi, ºtiþi
cum se zice, cã n-o atingi nici cu o floare, cã vine poliþia peste tine.”

(Femeie, 28 ani, migrantã în Spania)

De regulã, percepþiile faþã de þara-gazdã sunt aproape unanim pozi-
tive. Cel mai frecvent menþionat aspect negativ este atitudinea localnicilor,
despre care cei mai mulþi intervievaþi cred cã este justificatã. Cele mai dese
aprecieri sunt fãcute cu privire la funcþionarea sistemului administrativ,
medical, educaþional din þara-gazdã. De asemenea, o pãrere foarte rãs-
pânditã este cea cu referire la atitudinea angajatorului din þara de destinaþie
ºi a stilului de muncã de acolo, angajatorii din þara de destinaþie fiind în
general percepuþi mult mai pozitiv decât cei din România.

„Italienii sunt ca ºi noi, bârfitori. Te primesc apoi te bârfesc. Dar italienii
faþã de noi sunt mai educaþi, mai cu perdea. ªi italienii sunt mai nemþi decât noi,
mai cu simþ de rãspundere. La italieni eºti mai respectat ca angajat. La ei existã
grilã de salarizare, salariu stabilit, nu aºa ca aici. Ei nu se plâng de salarii. La
italieni nu se furã, la ei se merge pe încredere. Dar degeaba e acolo, în Italia, þarã
normalã, dacã nu e acasã. Toþi românii vor sã se întoarcã acasã.”

(Bãrbat, 32 ani, migrant în Italia)

„Acolo în Italia se munceºte, la noi nu ºtie lumea sã munceascã. Lumea stã
la noi la cafea. În Italia e civilizaþie unde te duci  la magazine, la bar, serviciile,
sãnãtatea, totul funcþioneazã. La noi statul nu te ajutã, birocraþia e exageratã,
cozi fãrã servire, lume necivilizatã. Bine a fãcut guvernul cã le-a tãiat salariile,
dar mai bine i-ar fi dat afarã, cã sunt incompetenþi.”

(Femeie, 51 ani, migrantã în Italia)
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„Aici patronul e mai respectuos. Se gândeºte ºi la sãnãtatea ta. Dacã þi-e rãu,
nu te lasã sã munceºti. La noi în România nu e aºa, ai febrã, eºti bolnav, nimic!
10% penalizare dacã eºti bolnav! Te þine peste program. În Italia programul e program.”

(Bãrbat, 25 ani, migrant în Italia)

„Aici sistemul de sãnãtate e fantastic. În România trebuia sã îmi vând casa
ca sã mã tratez de problemele pe care le-am avut. «Securidad-ul» funcþioneazã ca
un ceasornic. ªi am fost tratatã de la «egual la egual». ªi mai mult de o cutie de
ciocolatã nu am dus. Când i-am dus cutia, s-a ºi speriat doctoriþa, mi-a zis
«Doamnã, eu am salariu plãtit de statul spaniol». Eu i-am spus cã îi sunt
recunoscãtoare cã e drãguþã ºi mã trateazã bine deºi sunt o «extranjera», iar ea
mi-a rãspuns: «Nu, nu eºti extranjera, eºti un pacient!»”

(Femeie, 47 ani, migrantã în Spania)

Comparaþiile pozitive în favoarea þãrii de destinaþie sunt adesea accen-
tuate de contrastul cu þara de origine  România, faþã de care majoritatea
migranþilor intervievaþi au manifestat atitudini foarte critice.

„Vreau sã îmi construiesc o pensiune, e în lucru. Aº vrea sã accesez niºte
Fonduri SAPARD, dar nu pot, nu am pile. Nu am bani de la stat pentru nimic.
Am auzit de programul Casa Verde, sunt niºte subvenþii acordate, dar nu se ºtie
de unde se iau, nimeni nu oferã informaþii. Dacã statul m-ar ajuta cu ceva, nu aº
mai pleca în Italia. De ce nu funcþioneazã ambasada României în Italia ca ºi
autoritãþile italiene? Criza  nu mi-a scãzut salariul, dar nu mai e cazul de mãriri.
Dar existã onestitate, totul e pe faþã, patronul anunþã de la bun început ce ºi cum,
ºi tu decizi.”

(Femeie, 50 ani, migrantã în Italia)

„La ambasadã ne trateazã rãu, ne zice «Ce dracu vã îmbulziþi aºa?». Doamna
ambasador nu face decât poze ºi atât, nu ne ajutã când avem o problemã. O datã
ne-a zis, la un concert, cã trebuia sã ne lãsãm copiii la garderobã, cã fãceau gãlãgie.
Ne-a picat aºa de prost.”

(Femeie, 47 ani, migrantã în Spania)

„Chiar dacã respecþi regulile, în România vin în inspecþii ºi te amendeazã
pânã te distrug. În Spania, respect regulile ºi ºtiu sigur cã lucrurile sunt OK, nu
vin sã te ardã, nu e cu ºpagã. Dacã vãd cã totul e în regulã, te lasã în pace, chiar
te ajutã.”

(Bãrbat, 46 ani, migrant în Spania)

Experienþa migraþiei pare sã fie definitorie ºi are un impact semnifi-
cativ asupra aºteptãrilor migranþilor ºi a abordãrilor referitoare la diferite
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aspecte ale societãþii. Unii dintre migranþii intervievaþi mãrturisesc cã au
anumite dificultãþi în a se readapta la revenirea în România ºi declarã cã
experienþa migraþiei le-a transformat substanþial viziunea despre lume.

„Am suferit o modificare de perspectivã, am alt stil de viaþã. Nu mai cresc
animale. Fac vizite regulate la doctor. Nu mai fac provizii ca înainte în gospodãrie.
Oamenii din sat nu mã înþeleg, m-am distanþat de ei. Când se pleca mai greu,
plecau oameni serioºi. Acum oricine pleacã cu 80 de euro. Acum mãnâncã la
Caritas ºi dorm în ierburi, dar tot nu au la ce sã se întoarcã aici.”

(Femeie, 55 ani, migrantã în Italia)

Totuºi, principala atracþie a strãinãtãþii rãmâne aspectul financiar
avantajos. Salariile ºi oportunitãþile de angajare sunt cele mai apreciate
lucruri în þãrile de destinaþie.

„Spania oferã o viaþã decentã, un salariu decent plus oportunitãþi de dezvol-
tare. Eu, preþul meu ca emigrant deja l-am plãtit, nu aº mai lucra ca recepþioner.
Menþin contactul cu România, cu familia, dar sunt ataºat de nivelul de aici. Chiar
dacã sunt român nu-i musai sã trãiesc în România, îmi place aici. Viaþa e grea
oriunde te-ai duce, e important cercul social, aici am un stil de viaþã la care þin ºi
un nivel economic.”

(Bãrbat, 30 ani, migrant în Spania)

„Spania nu te îmbogãþeºte, dar ai o viaþã decentã. Pânã în 2007 am fãcut
bani, am pus de-o parte – aveam un serviciu legal ºi unul la negru. Acum gata,
nu mai pot. Nu îmi mai vine, dupã atâþia ani de Spania, nu mai vreau. […] Nu
mã întorc înapoi în România, nu am ce sã fac. De câte ori vin, mã întorc tristã.
Aici trãiesc cu 100 de euro o sãptãmânã, acolo nu ai ce sã faci cu banii ãºtia. Stau
sã lucrez mãcar pânã la pensie, sã mã întorc în România cu o pensie bunã.”

(Femeie, 47 ani, migrantã în Spania)

De asemenea, foarte mulþi migranþi menþioneazã cã viaþa este ieftinã
în þara de destinaþie, iar preþurile mai accesibile acolo decât în România.

„Viaþa acolo e mai calmã. Preþurile sunt la fel aici ºi acolo, dar viaþa e mai
ieftinã în Spania. Am cheltuit aici în 3 luni banii pentru 7 luni acolo.”

(Femeie, 28 ani, migrantã în Italia)

Acest aspect este foarte curios, þinând cont de faptul cã, în conformitate
cu statisticile oficiale, costul alimentelor în România se situeazã pe la 70%
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din media europeanã. O posibilã explicaþie, pe care însã nu am testat-o în
studiul nostru, ar fi structura cheltuielilor în România ºi în þara de
destinaþie. Cercetãrile în domeniu aratã cã migranþii îºi limiteazã
cheltuielile în þara de destinaþie, nu cumpãrã haine, nu merg la restaurant,
principalul lor scop fiind acumularea de economii. Prin contrast, atunci
când vin în România, ei cheltuie mai mult ºi mai divers, efectuând cheltuieli
pe care nu le fac în þara-gazdã (mobileazã casa, se distreazã cu prietenii
sau familia), ceea ce duce la o creºtere a volumului banilor cheltuiþi. Astfel,
migranþii rãmân cu percepþia consumul mai mare în þarã, ignorând însã
structura diferitã a cheltuielilor.

Un aspect aparte legat de adaptarea în þara-gazdã îl constituie relaþia
cu ceilalþi conaþionali ºi comunitatea româneascã. Majoritatea celor
intervievaþi, atât în Spania, cât ºi în Italia, au o pãrere destul de proastã
despre românii migranþi ºi, în general, încearcã sã se distanþeze de aceºtia.

„Românii se omoarã aici unii pe alþii, se pãcãlesc rãu. Când mã duc în
Coslada, mã mãnâncã… dacã se adunã se bat.”

(Femeie, 33 ani, migrantã în Spania)

„În primii doi ani în Spania românii sunt înrãiþi. Vorbesc de rãu România,
dar e un mecanism de apãrare. Altã reacþie e aceea cã aici totul e extraordinar, vor
sã se izoleze de alþi români. Românii nu vor sã se integreze într-o comunitate
româneascã. Proiectul nostru de migraþie este strict individual. Românii iau
legãturã cu asociaþiile numai pentru chestiuni practice – învãþat spaniolã, trimis
copil la ºcoalã, dupã care pleacã ºi nu vor sã mai ºtie de români. Dupã doi ani de
zile, încep sã critice spaniolii ºi sã valorizeze românii. Românii sunt deºtepþi,
spaniolii sunt proºti. Nu reuºesc sã capete o poziþie socialã ºi atunci dau vina pe
spanioli!”

(Femeie, 58 ani, migrantã în Spania)

„În Brunete (lângã Madrid n.a.) sunt vreo 300 de familii ºi toate din Mara-
mureº. E o concurenþã între românii din Bârseni: cine are casã mai mare, cine are
maºinã mai scumpã, copil la liceu în Satu Mare. Aici când ajung, uitã cã sunt de
acelaºi sânge, rude.”

(Femeie, 47 ani, migrantã în Spania)

„Din copil, cum vii aici, te lupþi ºi te maturizezi. Te gândeºti sã ai ce mânca
azi ºi mâine. Dacã nu eºti tare de caracter, eºti un om mort. Aici nu ai cui sã spui
ce te doare. Cui sã spui? Cã râde de tine, zice: ia uite cum a ajuns aia!”

(Femeie, 24 ani, migrantã în Spania)
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Interesante sunt mãrturisirile migranþilor români cu privire la interac-
þiunea lor cu ceea ce este definit generic drept „comunitate româneascã”.
Legãturile dintre membrii comunitãþii româneºti sunt foarte slabe, majori-
tatea relaþiilor fiind întreþinute cu membrii familiei ºi evitându-se oarecum
intenþionat interacþiunea cu alþi migranþi români. Reuniunile comune sunt
rare ºi de obicei sunt organizate doar cu prilejul unor sãrbãtori religioase.
În afara acestui cadru formal, dar slab din punct de vedere al intensitãþii
interacþiunii, nu existã o viaþã comunitarã a migranþilor români.

„Nu existã o comunitate româneascã. Liderii români?! Care lideri? Ei nu
reprezintã pe nimeni, trei persoane îºi pot face o asociaþie ºi poftim, gata! ªase
asociaþii din astea fac o asociaþie. Fiecare îºi ia nevasta, soacra ºi face o asociaþie.
Aºa e românul, fiecare vrea sã fie ºef.”

 (Bãrbat, 52 ani, migrant în Spania)

„Românii nu vin la activitãþi. Au o preocupare în a fi invizibili.”

(Femeie, 58 ani, migrantã în Spania)

„Românii sunt o lume aparte. Românul trãieºte izolat de Spania, ca într-o
bulã de sãpun. Nu existã nicio structurare a lor din punct de vedere sindical,
politic, asociativ.”

(Bãrbat, 60 ani, ºef de federaþie de asociaþii de români din Spania)

„E necesar sã ne unim cãci avem drept de vot ºi atunci putem cu toþii «sã
punem» un consilier. ªi atunci va fi mai simplu, vom avea cui sã ne adresãm. Dar
comunitatea româneascã nu e deloc unitã.”

(Bãrbat, 46 ani, migrant în Spania)

„Spaniolii nu invitã niciodatã la ei acasã. Viaþa lor se desfãºoarã în spaþiul
public – cafenea, bar, iar pentru români asta e o problemã.”

(Femeie, 58 ani, migrantã în Spania)
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CASETA 11. O altfel de experienþã a migraþiei

O þigancã bãtrânã se apropie de noi în gara din Madrid. Îºi aprinde o
þigarã, apoi scoate repede din sân un mãnunchi de brãþãri ºi lanþuri.

– Le-am furat, vi le vând repede, sã nu mã vazã poliþia...

O întreb dacã nu îi e fricã sã fure ºi îmi spune cã are avocat ºi cã
pentru 7000 de euro o scoate de la belea.

– De unde iei matale 7.000 de euro?
– Pãi din furat!!! De unde sã iau, cã noi, þiganii, nu muncim, nu ne ie

nimeni la lucru.

Cumpãrãm douã brãþãri cu 20 de euro, având totuºi certitudinea cã
pretinsul aur e cea mai curatã tinichea... Dar ce nu face omul de dragul
conversaþiei! Totuºi, dupã 5 minute în care încearcã sã ne mai vândã
zadarnic un lanþ, tot spunându-ne cã „trage aurul la matale, domniþã”,
pleacã. Când sã ne întoarcem, dãm peste altã þigancã, mai tânãrã. ªi ea ne
fluturã niºte aur zãngãnitor prin faþa ochilor, dar îi spunem cã am cumpãrat
deja de la altã doamnã.

– A, era maicã-mea!

Totuºi, nu renunþã ºi insistã cu orice preþ sã ne vândã ºi ea un lanþ,
dar fãrã succes. Îi arãtãm mereu brãþãrile achiziþionate anterior. Atunci
îmi propune sã îmi ghiceascã în palmã pentru 2 euro. Accept. Mergem pe
o bãncuþã la soare, alãturi de o doamnã spanioloaicã care fuma ºi trãgea
cu coada ochiului. Fac semnul crucii în palma ei, repet dupã ea un soi de
descântec... apoi aflu verzi ºi uscate despre mine. De fiecare datã când
spune ceva mã întreabã dacã nu mã supãr cã îmi spune adevãrul. Când
vede cã zâmbesc, mã întreabã dacã e adevãrat ºi de fiecare datã îi rãspund
afirmativ. Aflu, bunãoarã, cã cineva mi-a fãcut nu ºtiu ce farmece, cã îmi
scârþâie lucrurile prin casã  podeaua ºi dulapurile  ºi cã de aici mi se trag
durerile de cap ºi ameþelile, cã nu mã iubeºte bãrbatul, cã o prietenã îmi
vrea rãul. Zâmbesc în continuare.

La sfârºit, îmi smulge un fir de aþã din fularul pe care îl am la gât, mã
pune sã fac trei noduri, sã învelesc aþa împreunã cu o monedã de 2 euro pe
care o freacã de buric într-un ºerveþel, apoi primesc indicaþiile  ca odatã
ajunsã acasã, sã pun sare, zahãr, tãmâie roz ºi aripã de peºte în ºerveþel
peste aþa înnodatã, dupã care sã o pun la o icoanã. Dupã ce ºi-a încasat cei
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2 euro promiºi, îmi spune cã e cãsãtoritã, cã are 26 de ani ºi 4 copii, toþi în
România. I-a lãsat cu o femeie, „Am bonã, o româncã  300 de euro pe lunã
îi dau.” Ne spune cã ºi-a fãcut casã mare de 250 de metri pãtraþi în
România... ºi cã ar fi terminat-o ºi mai demult dacã soþul sãu nu pierdea
banii la ruletã. E plecatã din þarã din 1999 ºi a fost în Belgia, Anglia, Franþa.
Îºi dã drumul la pãrul prins în coc ºi spanioloaica de lângã noi, care pânã
atunci tot trãgea cu coada ochiului, îi spune cã are pãrul frumos... Þiganca
noastrã zâmbeºte ºi îi rãspunde cã toate româncele sunt frumoase, iar
spanioloaicele au fundul mare. Spanioloaica sare în sus – „Eu nu am fundul
mare!” – „Nu, nu, vorbeam de fetele tinere...” o drege românca, care turuie
în spaniolã ca o moarã stricatã. Ne spune cã a învãþat ºi franceza, ºi
engleza... la care spanioloaica de lângã ea clatinã savant din cap ºi ne
spune ca aºa sunt românii, învaþã de toate. Ea însãºi are în casã o româncã
care îi face curãþenie  ºi e foarte serioasã ºi foarte muncitoare.

Vãzând cã spanioloaica intrã în vorbã, femeia romã scoate iarãºi din
sân ghemotocul cu lanþuri ºi brãþãri de „aur” ºi încearcã sã îi paseze acesteia
o brãþarã. Spanioloaica refuzã ºi o sfãtuieºte sã meargã în Puerta del Sol,
cãci acolo sunt oameni mulþi ºi turiºti ºi va vinde mai mult. „Nu mai merge
aºa bine cu criza asta”, ofteazã þiganca. Îi propune spanioloaicei sã îi
ghiceascã în palmã, dar aceasta îi rãspunde cã îi e fricã sã afle ce o aºteaptã,
se teme sã ºtie care îi e viitorul.

În acest moment, ne ridicãm ºi le spunem la revedere. „Vãd cã vã
plac þiganii!”, ne zâmbeºte þiganca prietenoasã ºi ne despãrþim zâmbind.

4.11. Întoarcerea în þarã

Prin definiþie, migranþii reveniþi sunt persoane care au fost la

muncã în strãinãtate, s-au întors în ultimele 12 luni (septembrie 2009
– august 2010) ºi au de gând sã stea în þarã trei luni sau mai mult.

4.11.1. Determinanþii migraþiei de revenire

În capitolele anterioare am prezentat migranþii întorºi în þarã

prin comparaþie cu migraþii rãmaºi în strãinãtate. Analizele au fost
însã bivariate, fãrã sã þinã cont de interacþiunea între posibilii factori

care determinã revenirea în þarã. Pentru a identifica determinanþii

semnificativi ai migraþiei de revenire în România am elaborat o serie
de modele de regresie logisticã binomialã luând în calcul: (1) factori
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individuali (gen ºi vârstã); (2) factori privind situaþia de dinainte de
prima plecare din þarã (nivelul de educaþie, starea civilã ºi dacã

migrantul a lãsat copii în urmã sau nu); (3) anul plecãrii; (4) factori

care descriu experienþa strãinãtãþii (numãrul de þãri în care migrantul
a plecat la muncã de-a lungul vieþii, þara de destinaþie în prezent

sau de unde s-a întors, sectorul de activitate, reþele sociale ºi gradul

de integrare) ºi (5) factori legaþi de locul de origine (mediul de rezi-
denþã, judeþul, nivelul de dezvoltare comunitarã, în cazul comunelor,

precum ºi dacã în gospodãria din þarã sunt copii în îngrijire).44 Toate

cele trei modele testate au valoare explicativã.
Primul model aratã cã, ceteris paribus, migraþia de revenire este

un efect de: vârstã, educaþie, mobilitate teritorialã, þarã de destinaþie,

ocupaþia ºi reþelele de suport din strãinãtate.

44 Reamintim cã relaþiile de rudenie între migrant ºi copii (0-18 ani)
din gospodãria din þarã nu au fost înregistrate. Prin urmare, copiii din
gospodãrie pot sã fie fraþi/surori, nepot/nepoatã sau alte rude ºi nu nea-
pãrat copiii sãi.

TABEL 2.13. Modele explicative ale migraþiei de revenire
Modele de regresie logisticã binomialã. Variabila dependentã (1 = migrant revenit)

  Model 1  Model 2   Model 3 

Predictori  Sig.  Exp(B)  Sig.  Exp(B)  Sig.  Exp(B) 

Gen (1=bărbat)  0,945  0,985  0,537  0,817  0,117  0,529 

18‐29 ani  0,000  7,310  0,000  36,994  0,999  0,000 

30‐44 ani  0,000  10,373  0,000  39,788  0,999  0,000 

45‐59 ani  0,053  2,656  0,015  10,047  0,999  0,000 

Înainte de plecarea din România             

Studii primare (cel mult 8 clase)  0,014  0,313  0,438  0,495  0,693  0,702 

Studii medii (9‐12 clase)  0,598  0,830  0,939  0,938  0,542  0,665 

A lăsat în urmă copii  0,336  1,324  0,207  1,710  0,352  0,522 

Era căsătorit(ă)  0,090  0,625  0,267  0,624  0,484  1,665 

Anul primei plecări             

2005‐2006  0,732  1,103  0,198  0,578  0,854  1,089 

2007‐2008  0,061  1,704  0,733  1,152  0,120  2,173 

2009‐2010  0,438  1,317  0,562  0,740  0,276  2,232 
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Spuneam într-un capitol anterior cã migranþii reveniþi ºi cei

rãmaºi în strãinãtate nu diferã semnificativ cu privire la vârstã.

Totuºi, ºansa tinerilor de 18-29 ani de a reveni în þarã, comparativ
cu opþiunea de a rãmâne în strãinãtate, este de peste 7 ori mai mare

decât a vârstnicilor de 60 de ani ºi peste. De asemenea, ºansa adulþilor

de 30-44 ani este de 10,37 ori mai mare, þinând sub control variaþia
celorlalþi predictori. Cu alte cuvinte, ipoteza vârstei înaintate ca factor

care favorizeazã întoarcerea în þarã nu este susþinutã de analiza

multivariatã.

(continuare TABEL 2.13)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate.
Note: Modelul 1: Date privind migranþii rãmaºi în strãinãtate, inclusiv cei aflaþi în
concediu în þarã (B1+B2) ºi persoanele revenite (C). Modelul 2: IDC se referã doar la
mediul rural. Modelul 3: Întrebãrile legate de reþele sociale au fost adresate doar migran-
þilor aflaþi în concediu (B2) ºi persoanelor revenite (C). Celulele marcate indicã valori
semnificative. Nivelul de dezvoltare a comunei conform IDC (Sandu et al., 2009).

În străinătate             

Mobilitate teritorială (1=mai multe ţări)  0,033  2,053  0,017  2,931  0,221  1,955 

Țara de destinaţie: Italia  0,045  1,763  0,185  1,809  0,034  2,866 

Țara de destinaţie: Spania  0,031  2,064  0,150  2,164  0,053  3,091 

Ocupat(ă) în agricultură  0,021  2,315  0,015  2,893  0,772  1,210 

Fraţi/surori în străinătate  0,004  0,502  0,029  0,478  0,025  0,399 

Integrarea în ţara gazdă (reţele extinse)          0,010  0,504 

Înapoi în România             

Copii în gospodărie (1=copii acasă)  0,108  0,667  0,009  0,389  0,946  0,970 

Rezidenţă (1=urban)  0,277  1,295      0,659  1,199 

Judeţ de origine: Călăraşi  0,346  1,642  0,361  0,415     

Judeţ de origine: Dolj  0,157  1,849  0,612  0,648     

Judeţ de origine: Maramureş  0,563  0,754  0,020  0,115     

Judeţ de origine: Neamţ  0,076  2,122  0,652  0,698     

Judeţ de origine: Vaslui  0,107  2,078  0,615  0,634     

Comune mediu dezvoltate      0,276  1,564     

Comune dezvoltate      0,906  0,929     

Constant  2E‐08  2E‐02  0,005  0,019  0,999   

N  978    531    174   

Nagelkerke R Square  0,232    0,293    0,271   

Hosmer and Lemeshow Test (Sig.)  0,207    0,374    0,436   
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Un nivel redus de educaþie (de cel mult 8 clase) este însoþit de
reducerea ºansei de reîntoarcere în þarã. Aºa cum aratã ºi interviurile,

persoanele cu ºcoalã primarã preferã sã fie „boschetar” în Italia sau

Spania decât „sã moarã de foame acasã”, unde ºansele de a gãsi
ceva decent de muncã sunt aproape nule.

Am vãzut cã migraþii reveniþi diferã semnificativ de migraþii

rãmaºi prin faptul cã au plecat din þarã mai recent, deci au avut mai
puþin timp de integrare în þara de destinaþie. Însã, analiza multi-

variatã aratã cã anul plecãrii în strãinãtate nu este un factor semni-

ficativ, deºi migranþii plecaþi dupã 2005 au ºanse ceva mai mari de a
se întoarce prin comparaþie cu cei plecaþi pânã în anul 2004.

În acelaºi timp, modelul 1 confirmã faptul cã mobilitatea terito-

rialã reprezintã un determinant semnificativ al migraþiei de revenire,
dar în sensul opus celui aºteptat. Persoanele care au cãutat de lucru/

au muncit în mai multe þãri au ºanse mai mari sã se întoarcã (chiar

ºi temporar) decât cele care au fost într-o singurã þarã. Acest rezultat
este legat de modelul migraþiei circulare care combinã perioadele

de muncã în strãinãtate cu perioade de întoarcere în þarã.
În acelaºi sens, al migraþiei circulare, ocuparea în agriculturã în

þara de destinaþie creºte semnificativ ºansa de revenire în þarã. În

fapt, persoanele care în strãinãtate lucreazã ca agricultori sunt de
2,3 ori mai tentate sã se întoarcã în þarã prin comparaþie cu persoanele

ocupate în industrie, servicii sau chiar economic inactive.

Þara de destinaþie joacã de asemenea un rol determinant.
Migranþii din Italia sau Spania au ºanse semnificativ mai mari sã se

întoarcã, comparativ cu migranþii din celelalte þãri, þinând sub control

ceilalþi factori.
Indiferent de caracteristicile individuale ale migrantului, de þara

de destinaþie ºi de toþi ceilalþi factori consideraþi, a avea fraþi ºi/sau

surori în strãinãtate scade semnificativ ºansa de întoarcere. Cu alte
cuvinte, existenþa reþelelor de rudenie în strãinãtate asigurã un suport

eficient pentru integrare în societatea gazdã.

Mai mult, modelul 3 aduce dovezi în plus cã reþelele de suport
sunt deosebit de importante pentru decizia de întoarcere în þarã.
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Astfel, am construit un indice (sumativ) al integrãrii în þara-gazdã
din urmãtoarele variabile:45 (a) migrantul are strãini din þara de

destinaþie printre persoanele cu care se înþelege bine ºi îºi petrece

timpul la locul de muncã ºi/sau timpul liber, (b) când a avut o pro-
blemã personalã a avut cui sã cearã ajutor (strãini sau români), (c)

are cei mai mulþi prieteni ºi cunoºtinþe în þara de destinaþie, eventual

acolo ºi în þarã, (d) considerã cã plecarea în strãinãtate a fost o expe-
rienþã (mai degrabã) pozitivã. Tabelul 2.13 aratã cã integrarea în þara-

gazdã determinã într-un mod negativ migraþia de revenire. Cu cât

migrantul este mai integrat, cu atât ºansele de a se întoarce în
România sunt mai mici.46

Efectul exercitat asupra migraþiei de revenire de mediul de rezi-

denþã sau judeþul de origine, de prezenþa copiilor în gospodãrie,
precum ºi faptul de a fi cãsãtorit înainte de plecare, nu este semnifi-

cativ. A lãsa în urmã copii afecteazã pozitiv probabilitatea revenirii

în þarã a migrantului, dar efectul nu este semnificativ, când ceilalþi
factori sunt þinuþi sub control.

Raportat doar la migraþia de întoarcere în mediul rural, am
ajustat modelul explicativ, pentru a testa efectul nivelului de dez-

voltare a comunei de origine asupra deciziei de revenire. Astfel,

modelul 2 aratã cã migraþia de revenire în mediul rural rãmâne un
efect de vârstã (18-44 ani), ocupare în agriculturã, mobilitate terito-

rialã (lucru în cât mai multe þãri UE) ºi absenþã a reþele de rudenie în

strãinãtate. Semnificaþia efectului exercitat de nivelul de educaþie,
ca ºi cea a þãrii de destinaþie, dispare. Însã devin semnificativi alþi

doi factori: existenþa copiilor în gospodãria din þarã ºi judeþul de

origine. Ceteris paribus, ºansa migranþilor din gospodãrii cu copii,

45 La aceste întrebãri au rãspuns doar migranþii reveniþi ºi cei aflaþi în
concediu în þarã. Din acest motiv, analiza se limiteazã doar la tipurile de
migranþi B2 ºi C (vezi tabelul 2.13).

46 Aceste rezultate sunt concordante cu alte cercetãri în domeniu. Spre
exemplu, Holst ºi Schrooten (2006) aratã cã înclinaþia de a trimite remitenþe
este invers proporþionalã cu gradul de integrare în societatea din þara-gazdã.
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precum ºi a celor de origine din Maramureº, de a reveni în þarã,
comparativ cu a rãmâne în strãinãtate, este semnificativ mai micã.

În plus, modelul reconfirmã faptul cã migraþia de revenire este mai

micã în comunele dezvoltate decât în cele subdezvoltate, dar efectul
nivelulul de dezvoltare a comunei de origine asupra deciziei de a

reveni nu este semnificativ.

4.11.2. De ce se întorc migranþii în þarã

Motivul principal de revenire în þarã este „dorul de familie”/
„dorul de acasã”. Al doilea motiv (ca numãr de menþiuni) este

„mi-am realizat planurile pe care le aveam când am plecat peste

hotare”. Pierderea locului de muncã sau reducerea salariului au fost
menþionate de un numãr considerabil mai mic de migranþi întorºi

în þarã. Indiferent de þara de destinaþie:

� „Dorul de familie/acasã/copil” este semnificativ mai des
invocat de femei, mai ales cele care muncesc ca menajere,

baby sitter sau alte servicii de îngrijire persoane.
� Persoanele care au plecat la muncã în strãinãtate cu un scop

precis definit (spre exemplu sã-ºi construiascã, cumpere sau

renoveze o locuinþã, sã ajute copiii sã termine ºcoala etc.)
se întorc în þarã odatã ce au „rezolvat treburile”. Mai puþin

de unu din ºase persoane în aceastã situaþie prelungeºte

perioada de ºedere în strãinãtate, ceilalþi se întorc.47

� Tinerii (18-29 ani) sunt cei care se întorc ca sã-ºi continue

studiile: unul din cinci tineri migranþi se întoarce (mãcar

temporar) în acest scop.

47 Majoritatea acestor persoane au lucrat în strãinãtate în agriculturã
sau construcþii.

... migranþii pleacã la muncã în strãinãtate pentru bani (secþiunea
3.4) ºi nu se întorc în principal pentru cã le-ar fi scãzut veniturile
(secþiunea 4.7), ci pentru a fi alãturi de familie ºi/sau pentru cã ºi-au
atins obiectivele...
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FIGURA 2.21. Motivele întoarcerii în þarã
de la muncã din strãinãtate (%)
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Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din cazuri valide:
persoane revenite (N = 131). Suma procentelor este mai mare de 100% pentru cã o parte
din respondenþii au menþionat mai multe motive.

CASETA 12. Revenirea în România

În majoritatea cazurilor intervievate, reîntoarcerea migrantului se
bazeazã pe factori individuali, care þin de starea de sãnãtate, perioada de
migraþie (fie destul de îndelungatã, astfel încât sã-i permitã atingerea rela-
tivã a obiectivelor sau foarte recentã ºi de aceea adaptarea ºi integrarea în
societatea de destinaþie nu este pe deplin realizatã), problemele personale
ºi de familie, dorul de casã ºi de þarã ºi alte aspecte de acest gen. În condiþiile
în care nici la nivel local ºi nici la nivelul þãrii nu existã mãsuri þintite care
sã vizeze ºi sã faciliteze reîntoarcerea românilor plecaþi sã munceascã în
strãinãtate, în contextul în care lipsesc politicile publice prin care sã fie
susþinuþi aceºtia, iar România nu are o strategie privind migraþia muncii/
mobilitatea forþei de muncã în interiorul spaþiului european prin care sã
capteze beneficiile migraþiei ºi sã maximizeze impactul pe care migraþia îl
are în dezvoltarea comunitãþilor de provenienþã a migranþilor, considerãm
cã, în continuare, vor prevala în decizia de revenire a migranþilor români
factorii individuali, cu atât mai mult pe fondul crizei economice prelungite
din þarã.

Cercetarea calitativã a scos în evidenþã un tablou mai complex al
motivaþiilor de revenire decât pare la prima vedere ºi decât reiese din cer-
cetarea cantitativã. Într-adevãr, „dorul” de familie sau casã este foarte des
invocat de cãtre migranþii reveniþi ºi constituie de regulã prima reacþie la
întrebarea referitoare la motivele revenirii. Însã cu cât discuþia avanseazã
ºi cu cât sporeºte gradul de familiaritate dintre intervievat ºi intervievator,
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ies în evidenþã alte motive care stau la baza deciziei de revenire ºi care nu
sunt de naturã sentimentalã.

E adevãrat, motivele nu sunt numai de naturã financiarã: migranþii
se întorc ºi pentru motive personale, pentru a-ºi rezolva anumite probleme
acasã, pentru a fi alãturi de pãrinþii bãtrâni, de copii minori, pentru a ajuta
membrii rãmaºi acasã sã gestioneze afacerea, când e cazul, dar întotdeauna
aceste motive personale constituie o problemã practicã, nu una emoþionalã.
Evident, nu putem generaliza în baza cercetãrii calitative, însã cel puþin în
cazurile investigate de noi „dorul” servea drept un discurs de faþadã, fiind
o motivaþie socialmente dezirabilã.

Cercetarea calitativã mai relevã cã revenirea migranþilor este aproape
întotdeauna însoþitã de un plan de „supravieþuire” în România, fie cã e
vorba de bani puºi de o parte, o afacere sau un loc de muncã convenabil.

Aceastã idee vine în continuarea concluziei enunþate anterior în
urma cercetãrii cantitative ºi anume aceea cã migranþii se întorc pentru
cã au câºtigat bani suficienþi pentru a-ºi atinge obiectivele. De asemenea,
din interviuri reiese cã pentru o anumitã categorie de migranþi  cei care
ºi-au atins parþial obiectivul plecãrii, cum ar fi construirea unei case ºi
ceva economii, ºederea în þara-gazdã nu este rentabilã decât dacã munca
prestatã permite migrantului sã facã economii în continuare, nu doar sã
îºi acopere cheltuielile de trai.

În momentul în care aceastã cerinþã nu mai poate fi satisfãcutã, iar
celelalte obiective ale migraþiei sunt parþial atinse, decizia de revenire
este foarte probabilã. Criza este, aºadar, doar un catalizator al revenirii,
dar nu singurul factor determinant al revenirii.

 „Am intrat în ºomaj când lucram la fabrica de maºini de spãlat. Când am
intrat în ºomaj nu îmi convenea, eu venisem sã fac bani. Mai fãceam un ban,
tundeam iarba ºi luam 20 de euro pe searã. Dar tot nu se meritã sã stai în Italia,
acolo. Aºa cã am luat banii puºi de o parte ºi am mai fãcut credit la bancã în Italia
ºi am cumpãrat utilaje agricole. Cultiv floarea soarelui ºi porumb, ne merge bine,
de ce sã mã plâng…”

(Bãrbat, 47 ani, migrant în Spania)

 „ªtii cine au venit în România? Cei care au avut un ban în buzunar pus
deoparte. Dar au venit ºi alþii noi încoace. Stau în Brunete (lângã Madrid, n.a.),
ca la piaþã, sã îi ia cineva la lucru. Femeile îºi mai gãsesc. Dar bãrbaþii nu au ce
cãuta în Spania. Sunt foarte mulþi acum în Brunete care nu au nici bani de chirie,
stau câte 12-13 într-o casã, nu îºi permit chirii.”

(Femeie, 46 ani, migrantã în Spania)
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„Soþul meu are pensie pe caz de boalã de la statul italian, 700 de euro pe
lunã, aºa cã am decis sã ne întoarcem, cu banii ãºtia trãieºti bine în România.
Ne-am luat o casã aici în sat ºi acum soþul ºi-a gãsit de lucru aici ca ºofer de TIR
la Braºov. În Italia, patronii profitã de crizã pentru a plãti bani mai puþini sau
pentru a amâna plata. Da, mie mi-au redus salariul de la 1.500 la 1.200 ºi nu îmi
mai convenea sã stau acolo, nu mai puneam un ban de o parte.”

(Femeie, 49 ani, migrantã în Italia)

Existã însã numeroºi migranþi care nu ºi-au atins atins obiectivul
pentru care au migrat, nu au strâns bani, care nu ºi-au finalizat construcþia
unei case, nu au un „plan de rezervã” sau nici resursele necesare înfãptuirii
acestuia ºi pentru care ºederea în þara-gazdã este mai avantajoasã, chiar
dacã nu reuºesc sã facã economii din banii câºtigaþi. Aceºti migranþi sunt
mai predispuºi sã accepte locuri de muncã precare, temporare sau la negru,
care le aduc venituri atât cât sã poatã supravieþui ºi sã îºi acopere cheltuielile
necesare traiului de zi cu zi, lucru considerat cu neputinþã în România.

„Nici mie nu-mi place aici, dar ce sã fac în România. Îngheþ de frig în casã
ºi mor de foame, cã nu e de muncã. Nici aici, nici în Româna n-am loc de muncã.
Aici am dat la carnet ca sã învãþ sã fac ceva. Mã gândeam sã plec în Franþa, dar
nu ºtiu francezã. Poate plec cu o prietenã. Acum sunt plãtitã cam jumãtate faþã
de plata dinainte. Dar mã mulþumesc cã am unde sta ºi unde mânca, cã altfel aº
ajunge în stradã.”

(Femeie, 51 ani, migrantã în Italia)

Aceastã categorie de migranþi  afectaþi de crizã, dar totuºi fãrã resursele
necesare întoarcerii în România, reprezintã ºi grupul a cãrui revenire este
cel mai adesea temporarã ºi care e predispus la un soi de migraþie ciclicã,
oscilând între þara-gazdã ºi þara de origine.

„Unii se întorc în România ºi trãiesc temporar acolo dupã care se întorc ºi
îºi cautã de muncã aici. Un procent au avut o agonisealã ºi atunci criza a acþionat
ca ºi catalizator pentru întoarcerea acasã având acolo oportunitãþi.”

(Femeie, 44 ani, migrantã în Italia)

„O parte se vor întoarce, evident, pentru o perioadã de timp mai lungã sau
mai scurtã, îºi vor rezolva treburile acasã, îºi vor încerca norocul acolo, dupã care
pot sã revinã înapoi în Spania sau acolo unde este mai bine, unde e loc de muncã.
E important sã se înþeleagã conceptul de migraþie circularã ºi mobilitate.”

(Femeie, 46 ani, reprezentant asociaþie de români în Spania)
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De regulã, cei întorºi astfel încearcã sã îºi gãseascã un loc de muncã.
Adeseori nu îl gãsesc deloc sau, dacã se întãmplã sã îl gãseascã, salariul
este nesatisfãcãtor ºi atunci se revine în þara de destinaþie. ªansele ca un
migrant revenit sã se întoarcã în þara-gazdã par a fi cu atât mai mari, cu
cât migrantul pãstreazã contacte sau are cunoºtinþe în þara-gazdã. Aceste
contacte îi servesc de regulã pentru a-ºi gãsi un nou loc de muncã.

„Pãi, da, s-a întors, lucra în Spania în construcþii ºi a pierdut locul de
muncã. A venit ºi a gãsit aici de muncã la o agenþie de pazã în Bucureºti cu 8 mili-
oane. Dar drumul pânã la Bucureºti îl costa 4 milioane, cu microbuzul ºi la sfârºitul
lunii se trezea cã munceºte degeaba. Zicea, mamã, eu fac 100 de euro într-o
sãptãmânã în Spania, nu într-o lunã. Fiicã-mea e acolo, lucreazã la o mãcelãrie ºi
i-a gãsit ºi bãiatului de lucru. Da, s-a dus înapoi acum vreo 10 zile.”

(Femeie, mama unui migrant în Spania, Dâmboviþa)

O altã strategie de revenire, tot temporarã, este revenirea în România
pe perioada în care migrantul primeºte alocaþia de ºomaj din þara de
destinaþie. Acest interval îi permite migrantului sã îºi încerce norocul în
România ºi sã testeze piaþa muncii localã, putând sã îºi acopere cheltuielile
necesare traiului din banii de ºomaj. ªansele de întoarcere în þara de
destinaþie dupã încheierea perioadei de ºomaj sunt diminuate în situaþia
în care fostul migrant reuºeºte sã îºi gãseascã un loc de muncã satisfãcãtor
în România. De regulã însã, migranþii intraþi în ºomaj sau care îºi pierd
locul de muncã preferã sã combine traiul din indemnizaþia de ºomaj sau
ajutor social cu munca la negru sau slujbe temporare. Generozitatea
sistemului social din þara de destinaþie joacã un rol crucial în acest context.

„Decât sã se întoarcã acasã, românii preferã sã primeascã renta minimã de
426 de euro ºi sã munceascã la negru ºi tot câºtigã un ban. Altã posibilitate e sã te
faci autonom (pe cont propriu, n.a.), dacã ai rãmas fãrã muncã: statul spaniol îþi
dã tot ºomajul odatã pentru o investiþie dacã vii cu o justificare.”

(Femeie, 58 ani, migrantã în Spania)

„Românii nu se întorc pentru cã criza din România este mai urâtã decât cea
de aici. Oamenii au servicii sociale în Spania, plus venit, rentã lunarã de 420 de
euro. Mulþi ºi-au pierdut munca, dar compenseazã cu munca la negru ºi primesc
ajutor de ºomaj. Când migranþii se întorc în România, sunt primiþi nasol pentru
cã ei au dobândit experienþã, au o mentalitate diferitã ºi sunt formaþi într-o societate
democraticã. Dar România nu este pregãtitã pentru aºa ceva, nu e pregãtitã sã
foloseascã ce aduc bun migranþii – experienþa strãinãtãþii.”

(Bãrbat, 52 ani, migrant în Spania)



130
Partea a II-a • Cercetarea sociologicã

Totuºi, deºi criza a accelerat întoarcerea în România pentru cei mai
mulþi, existã un segment de respondenþi care susþin cã pentru ei criza a
acþionat ca un inhibitor al deciziei de revenire, deteriorarea situaþiei
economice din România fiind factorul determinant în acest sens. Nu avem
însã niciun fel de dovezi cã intenþia de revenire de dinaintea crizei era una
pe deplin asumatã ºi coagulatã, sau reprezenta doar o proiecþie asupra
trecutului.

„Foarte mulþi voiau sã se întoarcã înainte de 2007. Chiar ºi viaþa de zi cu zi
o aveau organizatã pe o duratã tranzitorie, în vederea întoarcerii. În 2007-2008,
toþi voiau sã se întoarcã pentru cã erau aºteptãri, pentru cã în România era relansare
economicã, nimeni nu se aºtepta la crizã. Dar, din pãcate, în România nu sunt
oportunitãþi, nu e de lucru ºi pânã la urmã tot în Spania ajung ºi rãmân aici,
pentru cã nu se poate în România.”

(Femeie, 27 ani, migrantã în Spania)

Mulþi dintre migranþii români pe care i-am intervievat atât în Spania,
cât ºi în Italia susþin cã nu vor sã se întoarcã acasã, în primul rând, din
cauza tratamentului pe care îl primeºti în viaþa de zi cu zi ca cetãþean
român. În plus, chiar ºi în strãinãtate fiind, românii „se simt abandonaþi
de cei rãmaºi în þarã chiar dacã din banii pe care îi trimit ei trãiesc cei de
acasã” iar autoritãþile îi considerã „o vacã de muls”, „cãpºunar”, „pãrinþi
care ºi-au abandonat copiii ºi nu-i vãd cu anii”. În opinia lor:

„Autoritãþile de la Bucureºti, îºi aduc aminte de noi doar când este o problemã
de rezolvat ºi au nevoie de banii produºi de noi, aºa cãpºunari cum ne zic ei”;

 „... când sunt alegerile, vor sã-i votãm ºi ne fac promisiuni, cã una cã alta ºi
dupã aia cresc taxele consulare, ºi vii în þarã ºi stai la coadã la paºapoarte pânã
cazi din picioare”;

„...vedeþi, cum ne îngrãmãdim la coadã la Consulat, noi nu ne respectãm pe
noi, ce sã mai zic de italieni... cã ei ºtiu, ãºtia de se înghesuie ca oile ºi îi vezi
strânºi în fiecare dimineaþã sunt români”;

 „... ufff, noi am vrea multe, am vrea ca cei de acasã care-s acuma la putere sã
lupte pentru noi ãºtia din strãinãtate, cã ajunge strãinu’ sã te apere ºi sã zicã de
bine despre tine, sã facã ãºtia de ne conduc ceva bun în þarã ca sã putem sã ne fie
mai bine, ºi sã avem locuri de muncã.”

(Interviuri în Italia ºi Spania)
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4.11.3. Satisfacþia cu revenirea în þarã

Migranþii reveniþi în þarã se împart în douã grupuri: 63% sunt
mulþumiþi cã s-au întors în þarã, în principal pentru cã „sunt acasã,

alãturi de familie”, ºi 35% sunt nemulþumiþi, pentru cã veniturile

sunt prea mici, locurile de muncã lipsesc, iar „în þarã se trãieºte greu”.

FIGURA 2.22. Satisfacþia cu întoarcerea în þarã (%)
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sufletește”, ”am rezolvat treburile” 

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. (N = 134 migranþi reveniþi în
þarã).

Migranþii reveniþi considerã cã trãiesc „mai prost” sau „mult mai
prost”48 în România decât în strãinãtate, pentru cã veniturile sunt

insuficiente, situaþia generalã din România este caracterizatã de

„sãrãcie”, „corupþie”, „legi proaste”, „lipsã de oportunitãþi” ºi lipsã
a locurilor de muncã.

Foarte puþini „trãiesc mai bine” ºi asta pentru cã „sunt acasã,

cu familia”.49

48 În proporþii de 31%, respectiv 40%.
49 Doar 6% dintre migranþi reveniþi în þarã declarã cã trãiesc „ceva mai

bine” sau „mult mai bine” în România. Considerã cã trãiesc „la fel” în
România ca ºi în strãinãtate (21%), iar 2% nu au rãspuns.
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În concluzie, cei mai mulþi migranþi reveniþi în þarã sunt mulþu-
miþi cã s-au întors, dar trãiesc mai prost în România decât în strãi-

nãtate. Familia ºi faptul cã sunt acasã reprezintã sursa principalã de

satisfacþie, în timp ce veniturile, locurile de muncã ºi situaþia generalã
din þarã sunt sursele majore de insatisfacþie.

4.11.4. Planurile legate de ºederea în þarã

Dintre migranþii întorºi doar 22% sunt hotãrâþi sã rãmânã în

þarã „pentru totdeauna”, iar 6% vor sã stea acasã mai mult de un an
de zile. Alþi 20% nu sunt hotãrâþi, dar mai mult de jumãtate (52%)

vor sã meargã din nou la muncã în strãinãtate dupã 3-12 luni sau

dupã ce se terminã criza.

TABEL 2.14. Cât timp au de gând migranþii întorºi sã stea în þarã (%)

3 luni  4‐6 luni  7‐12 luni  13‐36 luni 

Până găsesc 

loc de muncă 

Pentru 

totdeauna 

Nu e 

hotărât(ă) 

12  18  10  6  12  22  20 

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate (N = 134 migranþi reveniþi în
þarã). Suma pe linie este 100%.

Pe perioada ºederii în România doar 11% au gãsit un loc de

muncã, în timp ce 32% cautã de lucru. O micã parte se ocupã (5%)
sau au de gând sã se ocupe cu agricultura (17%): „sã stau acasã cu

famila/copiii ºi sã-mi ajut pãrinþii la munca câmpului”. Doar puþini

(19%) au, sau intenþioneazã sã deschidã o afacere, iar dintre aceºtia
doar unul din trei are de gând sã rãmânã în þarã ºi sã se ocupe de

afacere, ceilalþi doi din trei vor sã plece din nou la muncã în strãinã-

tate pentru a trãi ºi pentru a-ºi finanþa afacerea.
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TABEL 2.15. Planurile migranþilor întorºi pe perioada
ºederii în România (%)

 
Nu 

Nu, dar 

intenţie 

Are 

deja 

Non‐

răspuns 

Să găsesc un serviciu  47  32  11  10 

Să trăiesc cât mai mult timp din banii acumulaţi în străinătate  17  30  5  48 

Să îmi deschid/dezvolt propria afacere  68  17  2  13 

Să mă ocup cu agricultură  69  17  5  10 

Să fac altceva  80  8  0  13 

Să obţin un ajutor de şomaj  81  5  2  13 

Să obţin un credit bancar  82  5  0  13 

Să obţin fonduri europene pentru începerea/dezvoltarea afacerii  83  4  0  14 

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. (N = 134 migranþi reveniþi în
þarã). Suma pe linie este 100%. „Sã fac altceva” se referã la construirea, renovarea sau
amenajarea locuinþei, continuarea studiilor, vacanþã, distracþie sau odihnã.

Nici intenþia de a gãsi un loc de muncã în þarã ºi nici intenþia de
trãi cât mai mult timp din banii strânºi în strãinãtate nu variazã

semnificativ în funcþie de genul, vârsta, ocupaþia, mediul de rezi-
denþã (urban/rural), sectorul de activitate, anul primei plecãri,

numãrul de plecãri în strãinãtate, þara unde a fost plecat sau reþeaua

de suport de care dispune migrantul.
Dintre migranþii întorºi care au deja un loc de muncã (cu sau

fãrã contract de muncã) în þarã, majoritatea s-au angajat în alt loc

decât cel pe care îl aveau înainte de plecarea în strãinãtate. Aproape
toþi sunt „mai nemulþumiþi decât de locul de muncã din strãinãtate”,

în principal din cauza salariului.

Doar cazuri izolate au planuri sã obþinã ajutor de ºomaj, sã ia
un credit bancar sau sã aplice la programele de finanþare cu fonduri

europene.

În schimb, la întrebarea deschisã privind planurile pe perioada
ºederii în þarã, migranþii întorºi aduc completãri: 15% vor sã se

odihneascã sau sã se distreze, 14% vor sã lucreze la propria locuinþã

(s-o construiasca sau s-o renoveze), 12% vor sã petreacã timp cu
familia: „sã-mi cresc copiii”, „sã-mi ajut pãrinþii”, „sã-mi vizitez
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rudele”, 7% vor sã-ºi continue studiile. Ceilalþi au planuri diverse:
„sã rezolv fel de fel de treburi”, „sã mã pensionez”, „sã-mi vãd de

sãnãtate”, „sã-mi gãsesc nevastã”, „sã fac nuntã”.

CASETA 13. Condiþii pentru întoarcerea productivã
a migranþilor români în þarã

Migranþii întorºi în România pe care i-am intervievat fie încearcã sã
îºi gãseascã un loc de muncã, fie sã deschidã o micã afacere. Aparent,
durata de ºedere a celor care îºi cautã ºi, eventual, îºi gãsesc un loc de
muncã, este mai scurtã decât durata de ºedere a celor implicaþi în
deschiderea unei afaceri. Aceastã afirmaþie nu este verificatã de datele
cantitative ºi este o simplã observaþie rezultatã din cercetarea calitativã.

O posibilã explicaþie ar fi aceea cã punerea pe picioare a unei afaceri
are un ciclu de viaþã mai lung decât gãsirea unui loc de muncã ºi instalarea
insatisfacþiei legate de remuneraþia obþinutã în acest mod. În general, dintre
toþi cei intervievaþi  aici incluzând atât migranþii reveniþi, cât ºi pe cei care
nu s-au întors în þarã – majoritatea declarã, la nivel de intenþie, deschiderea
unei afaceri în România în momentul revenirii, mult mai mult decât intenþia
gãsirii unui loc de muncã.

Un grup special este reprezentat de persoanele trecute de 50 de ani al
cãror plan foarte de revenire constã în ieºirea la pensie ºi obþinerea unei
pensii din partea statului-gazdã cu care sã poatã trãi confortabil în România.

„Am luat pãmânt, ne zbatem sã facem ceva, sã construim… Anul ãsta ridicãm
o casã, încet-încet, finisãm o camerã, apoi încã una. Viitorul meu e sã fiu în
România, mã voi întoarce când voi avea casa fãcutã ºi un serviciu, ca sã facem un
copil. Poate o sã deschidem o micã afacere, instalaþii, ceva. Nu aº investi aºa mult
în România ca sã fac firmã. Aº investi un pic, douã dubiþe ceva, o firmã de
instalaþii.”

(Bãrbat, 26 ani, migrant în Italia)

„Pãi, noi o sã muncim în Italia pânã ’om ieºi la pensie, asta e viaþa noastrã…
O sã muncim cât ’om putea ºi pânã ne-or da italienii o pensie, atunci ne-om
întoarce la casa noastrã liniºtiþi. Dar pânã atunci… mai e mult!”

(Femeie, 50 ani, migrantã în Italia)



Capitolul 5

BANII TRIMIªI ACASÃ
DE MIGRANÞII DIN ROMÂNIA

Cu privire la banii trimiºi acasã au dat informaþii atât persoanele

din gospodãrii cu migranþi rãmaºi în strãinãtate, cât ºi migranþii
aflaþi în þarã în concediu, precum ºi migranþii reveniþi. Cele trei

grupuri de respondenþi oferã informaþii semnificativ diferite. În timp

ce migranþii (în concediu sau reveniþi) tind sã declare cã în ultimul
an au trimis acasã bani „des” sau „foarte des”, persoanele din gos-

podãrii cu migranþi, adicã destinatarii acestor fonduri, susþin într-o

pondere considerabil mai mare cã nu au primit bani „niciodatã”.
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50 Prin „comune sãrace” înþelegem comunele în care nivelul de dez-
voltare comunitarã, mãsurat cu IDC (Sandu et al., 2009), este printre cele
mai mici, 33%, din  þarã.

Tinerii (18-29 ani), cu precãdere elevii ºi studenþii, ºi populaþia
din oraºele de peste 20 mii locuitori declarã în semnificativ mai mare

mãsurã (51-61% faþã de 33% dintre toate persoanele din gospodãriile

cu migranþi) cã au primit bani din strãinãtate „des” sau „foarte des”
în ultimul an. Persoanele din gospodãriile cu migranþi localizate în

oraºe cu mai puþin de 20 mii locuitori ºi în comunele sãrace50 spun,

în ponderi semnificativ mai mari, cã în ultimul an au primit „destul
de rar” sau „foarte rar” bani din strãinãtate. În fine, persoanele de

65 ani ºi peste (cu precãdere pensionarii) ºi absolvenþii de ºcoli pro-

fesionale (vocaþionale sau treapta I de liceu) susþin, în proporþii de
peste 55% (faþã de 40% dintre toate persoanele din gospodãriile cu

migranþi), cã în ultimul an nu au primit niciun ban din strãinãtate.

FIGURA 2.23. Frecvenþa banilor trimiºi în þarã de migranþi (%)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din rãspunsuri valide.
Suma per tip de migranþi este 100%. Diferenþele sunt statistic semnificative.
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Diferenþe semnificative se înregistreazã ºi în ceea ce priveºte
caracteristicile migranþilor. Astfel, migranþii rãmaºi în strãinãtate

tineri (18-29 ani) trimit „foarte rar” sau „destul de rar” bani acasã.

De asemenea, specialiºtii, lucrãtorii în servicii (hoteluri, restaurante)
ºi operatorii pe maºini ºi echipamente (mai ales cei din transporturi)

trimit „foarte rar” sau „destul de rar” bani acasã. Spre deosebire,

muncitorii meseriaºi (mai ales cei din construcþii) trimit mult mai
des bani cãtre gospodãriile din þarã.

Ponderea migranþilor din Italia ºi din Belgia care trimit bani în

þarã „des” sau „foarte des” este semnificativ mai mare decât în cele-
lalte þãri. Spre deosebire, în jur de 40-50% dintre migranþii din Ger-

mania, Anglia, Grecia ºi þãrile nordice, trimit bani în þarã „destul de

rar” sau „foarte rar”. Din Canada, Australia, Irlanda, dar ºi Ungaria,
peste 80% dintre migranþi nu au trimis „niciodatã” bani în ultimul an.

Alte aspecte legate de respondent, gospodãrie sau migranþi nu

fac o diferenþã semnificativã. Adicã, indiferent de genul, educaþia,
etnia sau religia respondentului, de mãrimea gospodãriei, de numã-

rul de copii, de veniturile gospodãriei sau individului, în jur de o
treime din gospodãrii primesc bani din strãinãtate „des”/„foarte

des”, alte 27% primesc”rar”/„foarte rar”, iar 40% nu primesc remi-

tenþe în bani (figura 2.23).
Pentru mai mult de jumãtate din gospodãriile cu migranþi banii

primiþi din strãinãtate reprezintã o parte „mare, ne ajutã foarte mult”

sau „foarte mare, nu ºtim ce ne-am face fãrã ei” din veniturile totale
ale gospodãriei.
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FIGURA 2.24. Contribuþia remitenþelor la veniturile gospodãriilor
cu migranþi în strãinãtate (%)

Non‐răspuns
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41%

11%
18%
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Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Au rãspuns doar persoanele din
gospodãrii cu migranþi rãmaºi în strãinãtate, subeºantion B1 (N = 671).

Respondenþii pentru care remitenþele reprezintã doar o micã

parte din veniturile gospodãriei includ douã categorii de populaþie
– specialiºtii ºi persoanele de 65 ani ºi peste, mai ales din oraºele ºi

comunele cu nivel relativ ridicat de dezvoltare.51

Banii primiþi din strãinãtate constituie o mare parte din venitu-
rile gospodãriei pentru tineri, elevi/studenþi ºi ºomeri, mai ales din

oraºele ºi comunele cu nivel mediu de dezvoltare.52

Sume mai mici de bani trimit migranþii tineri (18-29 ani), în timp
ce migranþii de 45-64 ani trimit sume fãrã de care gospodãriile din

þarã nu s-ar descurca.

51 Nivelul de dezvoltare comunitarã, mãsurat cu IDC, este printre cele
mai mari – 33% din þarã.

52 Nivelul de dezvoltare comunitarã, mãsurat cu IDC (Sandu et al.,
2009), este printre cele 33% cu valori medii din þarã.
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Pe lângã bani, 37% dintre gospodãriile cu migranþi la muncã în
strãinãtate mai primesc ºi alte lucruri. Ponderea este semnificativ

mai mare la nivelul elevilor/studenþilor (56%). Pachete cu diverse

bunuri trimit acasã mai ales migranþii plecaþi la muncã în Italia ºi
Franþa.

Analiza comparativã între judeþe scoate în evidenþã diferenþe

statistic semnificative (tabel 2.16 ºi figura 2.25). Dacã în Maramureº
ºi Neamþ fiecare a cincea gospodãrie primeºte bani din strãinãtate,

în Braºov fiecare a zecea gospodãrie beneficiazã de remitenþe.

În Cãlãraºi sunt suprareprezentate gospodãriile cu migranþi care
primesc „foarte des” bani din strãinãtate. În Dolj este semnificativ

mai mare decât în celelalte judeþe ponderea gospodãriilor cu migranþi
care primesc „destul de des” remitenþe în bani, în timp ce în Vaslui

sunt semnificativ mai multe gospodãrii care primesc „destul de rar”.

În total, însã, diferenþele dintre judeþe nu sunt semnificative, deºi
par mari, adicã în jur de 60% dintre gospodãriile cu migranþi primesc

(mai des sau mai rar) bani de la rudele plecate la muncã în strãinãtate.

În plus, gospodãriile din judeþul Dolj primesc într-o pondere
semnificativ mai mare (49% faþã de 37% media pe cele ºase judeþe)

pachete cu diferite produse.

... la nivelul celor ºase judeþe studiate, din 100 de gospodãrii, 14 pri-
mesc bani de la rudele plecate la muncã în strãinãtate ºi 9 primesc alte
bunuri. Pentru circa jumãtate din aceste gospodãrii, remitenþele asigurã
o mare parte din veniturile lunare, în absenþa cãreia nu s-ar descurca....
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CASETA 14. Remitenþele lucrãtorilor români din strãinãtate

Migranþii români intervievaþi au declarat cã, din cauza crizei, apeleazã
mai mult la acest mod de a îi susþine pe cei de acasã, adicã sã îi ajute
financiar din când în când ºi sã le trimitã mai multe pachete dupã necesitãþi,
din cel puþin douã motive:

– pe de o parte le oferã un control mai mare asupra destinaþiei banilor
pe care îi ºtiu astfel cheltuiþi pentru nevoile de bazã, reale ale celor rãmaºi
acasã, astfel migranþii putând sã economiseascã mai bine ca sã se poatã
întoarce acasã cât mai repede;

– pe de altã parte, în opinia respondenþilor, atât calitatea produselor
cât ºi raportul calitate/preþ sunt mult mai bune în þara de destinaþie
comparativ cu România. De asemenea, în unele cazuri, lucrãtorii români
ne-au declarat cã bunurile nu-i costã nimic sau aproape nimic, pentru cã
sunt fie abandonate de spanioli, fie se gãsesc de vânzare pe piaþa neagrã.

„Trimitem direct alimente, îmbrãcãminte, cãci afarã sunt mai ieftine...”

(Femeie, 51 ani, migrantã în Italia)

„Am trimis bani, aºa, câte 100-150 euro la lunã sau la douã, trei luni, dupã
cum era nevoie... Pentru mâncare, pentru ãla micu’ cã-i la ºcoalã ºi alte cheltuieli
d’ale casei. Cã doar îþi trebã bani sã întreþii o gospodãrie. ªi din când în când
pachete cu dã tãte, haine, lucruri, mâncare, dintr-aºtia...”

(Bãrbat, 46 ani, migrant în Spania)

Românii aflaþi la muncã în strãinãtate cu care am discutat au subliniat
faptul cã, mai ales în contextul crizei, banii ºi ajutorul pe care îl oferã celor
de acasã este vital pentru aceºtia ºi le asigurã supravieþuirea. Românii
care lucrau în Spania ºi Italia au menþionat obstacolele întâmpinate din
cauza crizei ºi sacrificiile pe care trebuie sã le facã pentru a reuºi sã-i susþinã
în continuare pe cei de acasã. Cu toate acestea, dacã þara de destinaþie
oferã încã posibilitãþi de a face faþã crizei, familiile rãmase în þarã „ar muri
de foame”, „nu ar avea cum sã supravieþuiascã” sau pur ºi simplu „nu
s-ar descurca”, cãci „criza din România e mai rea ca asta din Spania/Italia”.

În interviurile noastre, migranþii cad de acord cã, în special în contextul
crizei, banii pe care îi trimit în þarã pentru a-i sprijini pe cei rãmaºi acasã
sunt destinaþi sã asigure un nivel de trai decent ºi sã compenseze înrãutã-
þirea situaþiei în þarã prin creºterea preþurilor, tãierea salariilor sau pierderea
locurilor de muncã. Prin urmare, lipsa sau stoparea remitenþelor ar duce
la sãrãcie accentuatã, mai ales dacã acest lucru s-ar întâmpla brusc.
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5.1. Evoluþia remitenþelor în bani

Pentru majoritatea gospodãriilor cu migranþi rãmaºi în strãinã-

tate, volumul banilor primiþi a rãmas „la fel” în perioada februarie-

august 2010. Sunt raportate micºorãri ale volumului de bani de 32%
dintre persoanele din gospodãrii cu migranþi.

Ponderea gospodãriilor cu migranþi care au primit mai puþini

bani (sau deloc) din strãinãtate este semnificativ mai mare în judeþul

Maramureº (52%). Spre deosebire, în Neamþ (72%) sunt supra-
reprezentate gospodãriile care au primit în ultimele ºase luni cam

acelaºi volum de bani din strãinãtate, iar în Cãlãraºi (23%) este sem-

nificativ mai mare ponderea celor care au primit „mult mai mulþi”
sau „ceva mai mulþi” bani.

FIGURA 2.26. Evoluþia volumului de bani primiþi de peste hotare
în ultimele 6 luni

Mult mai mult

3%

Ceva  mai mult

6%
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50%

Non‐răspuns
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Nu au mai 
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6%
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7%
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Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din subeºantionul B1
(N = 389 persoane din gospodãrii cu migranþi rãmaºi în strãinãtate care în ultimul an au
primit bani din strãinãtate).
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5.2. La ce sunt folosiþi în þarã banii din remitenþe

În literatura pe tema migraþiei care analizeazã impactul remiten-

þelor asupra dezvoltãrii existã numeroase studii care semnaleazã cã

remitenþele, fie cã sunt individuale sau colective, fie trimise pe cale
formalã sau informalã, fie bãneºti sau sub forma bunurilor, au un

impact destul de scãzut ºi o contribuþie puþin semnificativã în pro-

cesele de investiþie sau în crearea de locuri de muncã în þãrile de
origine. În fapt, remitenþele sunt destinate consumului ºi pentru

traiul de zi cu zi ºi doar într-un mic procent pentru investiþii. Acest

fapt a fost demonstrat ºi în cazul României (e.g. Sandu, coord., 2006),
iar cercetarea FES-CCSB confirmã aceste rezultate.

FIGURA 2.27. În general, la ce sunt folosite remitenþele de gospodãriile
care în ultimul an au primit bani din strãinãtate (%)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din subeºantionul B1
(N = 389 persoane din gospodãrii cu migranþi rãmaºi în strãinãtate care în ultimul an au
primit bani din strãinãtate). Suma procentelor depãºeºte 100% pentru cã respondentul
putea sã dea pânã la 5 rãspunsuri. „În alt mod” se referã la cumpãrarea de medicamente,
plata unei operaþii, îngrijirea sãnãtãþii, înmormântare, cadouri etc.

Majoritatea gospodãriilor cu migranþi rãmaºi în strãinãtate care

trimit bani acasã folosesc aceºti bani pentru a acoperi cheltuielile
curente ºi a plãti datoriile. Locuinþa se aflã pe locul trei  renovare/
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îmbunãtãþire/extindere/construcþie ºi dotarea acesteia cu bunuri
de folosinþã îndelungatã.

În cadrul interviurilor, liderii locali au identificat urmãtorul
comportament specific prin care românii aflaþi la muncã în

strãinãtate utilizeazã banii câºtigaþi: cheltuieli pentru realizarea

unui confort ºi a unui trai zilnic satisfãcãtor (construirea, amena-
jarea ºi/sau utilarea locuinþei, achiziþionarea de pãmânt, maºinã

etc.) ºi abia apoi investiþii cum este, de exemplu, deschiderea unei

afaceri:
„Cum îºi strâng puþini bani, vin cu gândul de a-ºi renova

casa întâi. Vine dupã modelul de afarã ºi îºi modernizeazã casa.”

„Dacã nu deschid totuºi afaceri, nu e cã nu strâng destui bani.
E mai degrabã teama de a investi ºi de a nu-ºi lua banii înapoi.”

(Reprezentanþi autoritãþi locale, România)

Doar 20% dintre gospodãriile cu migranþi care primesc bani din

strãinãtate declarã cã investesc în educaþia copiilor. Dacã restrângem
analiza strict la gospodãriile cu copii, ponderea creºte, dar doar la

27%. Cu alte cuvinte, doar una din patru gospodãrii cu migranþi

care trimit bani acasã ºi în acelaºi timp cu copii folosesc remitenþele
pentru educaþia copiilor.

Totuºi, este de remarcat faptul cã gospodãriile cu copii ºi pãrinþi/

rude în strãinãtate primesc bani de la aceºtia într-o proporþie semni-
ficativ mai ridicatã decât gospodãriile fãrã copii care au migranþi în

strãinãtate (65% faþã de 58%).53 De asemenea, gospodãriile cu copii

53 Acest rezultat este concordant cu alte cercetãri pe tema remitenþelor.
Spre exemplu, Roman ºi Ileanu (2011) aratã cã a avea copii în þarã constituie
un factor influent al deciziei de a trimite remitenþe, pentru toþi migranþii
est-europeni din Spania (date INE, 2009). Astfel, o persoanã care are copii
în þara de origine este de 4 ori mai tentatã sã trimitã bani, comparativ cu o
persoanã care nu are copii. Spre deosebire, alte legãturi familiale cu þara de
origine (precum prezenþa pãrinþilor sau a soþului/soþiei) nu au un efect
semnificativ.
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primesc bani mai des decât cele fãrã copii. În plus, remitenþele de
care beneficiazã gospodãriile cu copii sunt mai importante pentru

bunãstarea familiei decât în cazul gospodãriilor fãrã copii.

Numai o minoritate de 3% dintre gospodãriile cu migranþi care
primesc bani din strãinãtate folosesc remitenþele pentru investiþii,

deschiderea sau dezvoltarea unei afaceri.

CASETA 15. Investiþiile migranþilor în România

Din interviurile desfãºurate cu reprezentanþii autoritãþilor locale a
reieºit cã pe lângã condiþiile sociale, economice ºi ale mediului de afaceri
în România, migranþii iau în considerare facilitãþile ºi oportunitãþile oferite
în plan local în momentul în care se gândesc sã investeascã într-o afacere,
fie la revenirea în þarã sau încã din perioada de migraþie.

Sprijinul oferit de autoritãþi la nivel local încurajeazã spiritul antre-
prenorial în rândul migranþilor:

„Da, ºi noi am avut un curs de pregãtire în domeniul afacerilor aici, la nivel
local, 34 de tineri au venit, 2 dintre ei chiar, ºi-au deschis o afacere cu niºte
animãluþe din astea de blanã, nu ºtiu cum se numesc, ºinºila. Chiar am fost acolo
ºi afacerea prosperã. Deocamdatã 2 din 34 sunt un succes. Asta-i pe animale, alþii
au venit pe agriculturã, pe solarii ºi e în demarare.”

 (Reprezentant autoritãþi locale, România)

Planurile de investiþii ale celor care lucreazã în strãinãtate sunt puter-
nic afectate de percepþia asupra corupþiei în România, birocraþia ºi clien-
telismul sesizate de respondenþi. Chiar ºi cei care investesc în România se
declarã nemulþumiþi de funcþionarea sistemului administrativ, bancar ºi
de lipsa facilitãþilor pentru întreprinderile mici, precum ºi a condiþiilor
care sã asigure un mediu de afaceri predictibil ºi stabil. În ultimã instanþã,
studiul calitativ scoate în evidenþã faptul cã printre principalii factori care
descurajeazã investiþiile migranþilor în România nu sunt lipsa de resurse
financiare sau lipsa unui spirit antreprenorial, cât mai ales obstacolele biro-
cratice, procedurile greoaie ºi discreþionare, precum ºi corupþia din România.

„Nu aº lua bani de la bãnci aici. Acolo (în Italia n.a.) dobânda e mai micã ºi
nu îþi cer 100 de acte. Aº putea sã nu plãtesc datoria acolo dacã aº vrea, e foarte
lejer, dar nu are sens. Aici nu am apelat niciodatã la stat, cu nimic. Câte uºi îþi
trebuie ca sã deschizi pentru a obþine ceva mai bine nu! (…) Pãi acum cultiv
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floarea soarelui ºi porumb, dar intenþionez sã deschid o fermã de porci ºi sã vând
porci de lapte. Viaþa e mai scumpã aici decât în Italia, dacã nu ar fi familia, nu s-ar
merita sã stai aici.”

(Bãrbat, 32 ani, migrant în Italia)

„Cu taxele e mult mai bine în Italia, fratele meu are firmã în România, pero
nu merge deloc bine. Nu sunt ºanse în România, toþi sunt hoþi, toþi încearcã sã te
prosteascã, alea-alea, nu îmi place. Dacã s-ar ridica România, m-aº duce acolo,
dacã ar merge bine. Mi-ar plãcea sã trãiesc în þara mea. Aici e bine. Dar eºti
stranieri.”

(Bãrbat, 25 ani, migrant în Italia)

„E mai multã corectitudine la italieni. Aº vrea sã se întoarcã acasã toþi
românii, de ce în strãinãtate poþi face ceva ºi acasã nu? Dacã nu ne ajutã statul
ãsta!”

(Bãrbat, 44 ani, migrant în Italia)





Capitolul 6

INTENÞIA DE MIGRAÞIE

Din întreaga populaþie a celor ºase judeþe studiate, 9% a trãit

sau a lucrat în strãinãtate în ultimii doi ani. Ponderea este de aproape
douã ori mai mare la nivelul persoanelor din gospodãrii cu migranþi

faþã de persoanele din gospodãrii fãrã migranþi.

FIGURA 2.28. Plecarea la muncã în strãinãtate – experienþa
în ultimii 2 ani ºi intenþia pentru viitor (%)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate (A = 2.062, B1 = 671, C = 134).
Suma per tip de migranþi este 100%. Note: (A) Persoane din gospodãrii fãrã migranþi;
(B1) Persoane din gospodãrii cu migranþi; (A+B1) Eºantion reprezentativ la nivelul
populaþiei; (C) Persoane REVENITE de la muncã din strãinãtate. Diferenþele între tipuri
sunt statistic semnificative.
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Pentru viitor, 22% din întreaga populaþie, adicã mai mult de
unul din fiecare cinci adulþi, au de gând sã plece la muncã în strãinã-

tate. Din nou, ponderea este semnificativ mai mare printre persoa-

nele din gospodãrii cu migranþi în strãinãtate (29% prin comparaþie
cu 20% dintre persoanele din gospodãrii fãrã migranþi). Propensiu-

nea de plecare este mult mai mare la nivelul migranþilor reveniþi în

þarã. Dintre persoanele revenite 49% „probabil” ºi alþi 28% „sigur”
vor pleca înapoi la muncã în strãinãtate.54

Cu cât o persoanã are experienþã mai mare ºi mai directã cu

migraþia pentru muncã în strãinãtate, cu atât mai mare propensiunea
de a adopta din nou aceastã strategie. Astfel, dintre persoanele din

gospodãrii fãrã migranþi ºi care nu au nici experienþã de migraþie,

doar 18% intenþioneazã sã plece. Dintre persoanele care au doar
experienþã indirectã (prin rudele plecate) 24% vor sã plece. La nivelul

persoanelor care au experienþã directã de migraþie, ponderea creºte

la 52%, în cazul celor fãrã rude plecate, respectiv la peste 65%, pentru
persoanele care au ºi alþi membrii ai gospodãriei peste hotare.

Profilul potenþialilor migranþi este prezentat în tabelul 2.17.
Bãrbaþii semnificativ în mai mare mãsurã decât femeile susþin

cã au de gând sã încerce munca în strãinãtate ca soluþie de viaþã, mai

ales dacã ne raportãm la persoanele care nu au experienþã de migraþie.
Corelaþia între vârstã ºi intenþia de migraþie este negativã ºi

foarte puternicã.55 Cu cât vârsta este mai mare, cu atât este mai scã-

zutã probabilitatea ca persoanã sã intenþioneze sã plece la muncã
peste hotare.

Corelaþia este semnificativã ºi între intenþia de migraþie ºi nivelul

de clase absolvite de persoanã.56 În aceastã privinþã corelaþia este
pozitivã, adicã propensiunea de plecare la muncã în strãinãtate creºte

cu nivelul de educaþie absolvit. Totuºi, ponderi semnificativ mai mari

54 Migranþii aflaþi în concediu în þarã au fost ºi se întorc toþi la muncã
în strãinãtate.

55 Coeficient Pearson  – .43 ( p= .000).
56 Coeficient Pearson  + .12 (p = .000).
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de persoane care au de gând sã plece la muncã în strãinãtate au
absolvenþii de liceu ºi nu persoanele cu cel mult 8 clase ºi nici absol-
venþii de facultate. Mai precis, categoria de populaþie cu cea mai
mare propensiune de a pleca la muncã peste hotare sunt tinerii care
au absolvit liceul, elevi/studenþi, casnice sau ºomeri. Prin urmare,
potenþialii migranþi reproduc modelul migranþilor aflaþi la muncã
în strãinãtate în prezent.

ªi categoriile ocupaþionale de „gulere gri” au o pondere semni-
ficativ mai mare de persoane care intenþioneazã sã plece la muncã
în strãinãtate. Dintre acestea, au propensiune considerabil mai ridi-
catã grupele de tehnicieni ºi maiºtri (mai ales din domeniul construc-
þiilor) ºi lucrãtorii în servicii. Grupele ocupaþionale de funcþionari
doar în pondere de 17% au planuri de plecare. Corelat, potenþialii
migranþi sunt suprareprezentaþi între angajaþii din sectorul privat
al economiei.

La nivelul gospodãriei, propensiunea de a pleca la muncã în

strãinãtate este semnificativ mai ridicatã pentru persoanele din gos-
podãriile cu numãr mare de persoane, cu copii ºi cu mai mulþi mem-

bri plecaþi deja la muncã în strãinãtate.57

Insuficienþa venitului este un corelat influent al intenþiei de a
pleca la muncã în strãinãtate. Sunt douã tipuri de situaþii corelate

cu intenþie semnificativ mai mare de a pleca:

... în concluzie, la nivelul individual, intenþia de a pleca la muncã în
strãinãtate este semnificativ mai mare pentru bãrbaþi, tineri, absolvenþii
de liceu (elevi/studenþi, casnice, ºomeri), muncitori, tehnicieni ºi maiºtri
(mai ales în construcþii) ºi lucrãtori în servicii. Cu cât experienþa de
migraþie este mai mare ºi directã, cu atât intenþia este mai puternicã...

57 Coeficientul Pearson de corelaþie între intenþia de migraþie ºi numãrul
de migranþi din cadrul gospodãriei este + .21 (p = .000). Coeficientul de
corelaþie cu numãrul persoanelor din gospodãrie este + .15 (p = .000), iar
pentru numãrul de copii din gospodãrie este + .09 (p = .000).
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(1) persoanele din gospodãriile cu venituri foarte reduse, care
nu vãd altã ieºire decât munca în strãinãtate, cãci munca în

România nu aduce venituri suficiente pentru a ieºi din sãrã-

cie ºi
(2) persoanele (mai ales tinerii) cu venituri personale foarte re-

duse (elevi/studenþi, casnice, ºomeri), dar din familii avute

(cu venituri medii-ridicate, automobil(e), computere, mai
multe telefoane mobile). În majoritatea acestor gospodãrii

existã migranþi deja plecaþi, aºa cã tinerii vor sã plece nu

atât sub presiunea sãrãciei, cât pentru a urma modelul de
reuºitã din gospodãrie, adicã munca în strãinãtate.

În profil teritorial, existã câteva diferenþe statistic semnificative.

Însã, dacã luãm în considerare ponderea persoanelor care intenþio-
neazã sã plece („cu siguranþã” + „probabil”) nu se înregistreazã

variaþii semnificative în funcþie de predictorii de la nivelul comuni-

tãþii: mediul de rezidenþã, nivelul de dezvoltare/sãrãcie comunitarã,
gradul de dezvoltare a economiei locale, nivelul problemelor sociale

ºi altele. Singura diferenþã marcabilã este între judeþe. Propensiunea
de plecare este considerabil mai mare în Maramureº ºi semnificativ

mai micã în judeþul Dolj.

6.1. De ce vor oamenii sã plece la muncã în strãinãtate

Pentru bani au plecat migranþii români aflaþi în prezent la muncã
în strãinãtate (secþiunea 4.4) ºi tot pentru bani intenþioneazã

potenþialii migranþi sã plece în viitor. Un câºtig care sã le asigure un

trai mai bun, o viaþã decentã, „un viitor pentru copii”.
Al doilea motiv în ordinea menþiunilor este „criza economicã

din România”. Peste hotare, în þãrile dezvoltate, sunt mai multe

oportunitãþi, se gãseºte mai uºor de lucru ºi se câºtigã mai bine, pe
când situaþia din þarã este caracterizatã de „sãrãcie, mizerie, hoþie,

dezamãgire”.
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6.2.Planuri legate de plecarea în strãinãtate

Aºa cum am arãtat deja, intenþia declaratã de a pleca la muncã

în strãinãtate este ridicatã, mai ales în rândul migraþilor reveniþi din
cauza crizei. Mai mult, dintre persoanele care „probabil” sau „cu

siguranþã” vor pleca, peste jumãtate sunt dispuºi sã plece din nou

în maxim 12 luni.

TABEL 2.18. Când intenþioneazã potenþialii migranþi sã plece
(% persoane care „probabil” sau „cu siguranþã” vor pleca)

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Celulele marcate indicã valori
semnificativ mai mari.

 

Persoane din 

gospodării 

fără 

migranţi 

Persoane din 

gospodării 

cu migranţi 

Total 

eşantion 

Lot 

persoane 

revenite 

  (A)  (B1)  (A+B1)  (C) 

Foarte repede, în maxim 1 lună  17  34  22  0 

Destul de repede, cam peste 2‐3 luni  13  8  11  9 

În 4‐12 luni  20  24  21  42 

Mai mult de un an de zile  18  12  16  23 

Nu ştie  33  22  29  26 

Total  ‐%  100  100  100  100 

  ‐ N  412  196  608  104 

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Procente din rãspunsuri valide
din A+B1 care „cu siguranþã” sau „probabil” intenþioneazã sã plece la muncã în strãinãtate
(N = 587). Suma ponderilor depãºeºte 100% pentru cã respondenþii au menþionat douã
sau mai multe motive.

FIGURA 2.29. Motivele pentru care potenþialii migranþii vor sã plece (%)
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Deci, dacã facem calculul din totalul populaþiei adulte din cele
ºase judeþe, 12% au planuri sã plece la muncã pânã în vara lui 2011

(în maxim 12 luni) ºi alte 10% intenþioneazã sã facã acelaºi lucru la o

datã ulterioarã. Însã intenþia de a lucra în altã þarã este semnificativ
mai ridicatã în rândul adulþilor din familiile cu copii, în special dacã

cel puþin un membru al familiei munceºte deja în strãinãtate. Aºadar,

populaþia totalã care intenþioneazã sã plece în strãinãtate creºte de
la 18% în cazul persoanelor ce nu au copii la 26% în cazul persoanelor

ce provin din familii cu copii ºi fãrã migranþi ºi la 41% în cazul persoa-

nelor din familii cu copii ºi pãrinþi/rude aflate la muncã în altã þarã.

Pe termen mai lung, circa 22% dintre potenþialii migranþi nu au
planuri clar conturate, în timp ce 14% vor sã rãmânã definitiv în

strãinãtate. Printre migranþii care au planuri sã plece doar pe 6 luni
sunt suprareprezentate persoanele din gospodãrii cu copii ºi locui-

torii judeþului Maramureº. Spre deosebire, migranþii potenþiali din

Neamþ ºi Braºov îºi fac planuri de muncã pe termen de cinci ani sau
mai mult.

... pentru cã propensia de migraþie este mai mare în gospodãriile cu
copii, peste 16% dintre copiii  0-18 ani din cele 6 judeþe pot fi afectaþi de
migraþia din 2011...
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TABEL 2.19. Planurile pe termen lung ale migranþilor potenþiali
(% persoane care „probabil” sau „cu siguranþã” vor pleca)

 

Persoane din 

gospodării fără 

migranţi 

Persoane din 

gospodării 

cu migranţi 

Total 

eşantion 

  (A)  (B1)  (A+B1) 

Lucrez maxim 6 luni şi mă întorc  11  22  15 

Lucrez maxim 1 an şi mă întorc  13  12  13 

Lucrez maxim 2 ani şi mă întorc  14  15  15 

Lucrez maxim 5 ani şi mă întorc  22  23  22 

Plec pentru totdeauna  15  10  14 

Nu ştie  24  17  22 

Total  ‐%  100  100  100 

  ‐ N  412  196  608 

Date: Sondaj FES-CCSB (august 2010). Date ponderate. Celulele
marcate indicã valori semnificativ mai mari.

Potenþialii migranþi preferã aceleaºi destinaþii ca ºi migranþii

rãmaºi în (sau întorºi din) strãinãtate. Italia ºi Spania predominã. În

Italia vor sã plece 29% din populaþia celor ºase judeþe (A+B1) care
intenþioneazã sã plece la muncã în strãinãtate, ceee ce înseamnã

aproape 7% din populaþia adultã totalã. 58

Spania este a doua locaþie favoritã.59 În total, 11% din populaþia
celor ºase judeþe (A+B1) care intenþioneazã sã plece la muncã vor sã

plece în Spania, ceee ce înseamnã peste 2,5% din populaþia adultã

totalã.

58 Italia este menþionatã de 24% dintre persoanele din gospodãriile
fãrã migranþi, 40% dintre cei din gospodãriile cu migranþi ºi 53% dintre
migranþii reveniþi în þarã.

59 Pentru Spania opteazã 10% dintre persoanele din gospodãriile fãrã
migranþi, 15% dintre cei din gospodãriile cu migranþi ºi 20% dintre migranþii
reveniþi în þarã.
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În jur de 23% dintre migranþii potenþiali (A+B1) nu ºtiu în ce
þarã sã plece (15%) sau sunt pregãtiþi sã plece „oriunde” (8%). În

general, aceºtia fac parte dintre persoanele fãrã experienþã de

migraþie ºi fãrã rude plecate.
Femeile care doresc sã plece la muncã menþioneazã Italia în

semnificativ mai mare mãsurã, în timp ce bãrbaþii au o preferinþã

semnificativ mai mare pentru Germania ºi Anglia.
Persoanele de etnie romã exprimã interes pentru Spania într-un

procent de aproape 2,5 ori mai mare decât restul populaþiei (29%).

Dar tot pentru Spania opteazã ºi o pondere disproporþionat de mare
de lucrãtori în servicii.

Atât Italia, cât ºi Spania tind sã fie destinaþiile preferate de

majoritatea migranþilor potenþiali din mediul rural. Cei din mediul
urban se împrãºtie mai echilibrat pe un numãr mai mare de þãri.

Totuºi, în acelaºi timp, migranþii potenþiali din mediul urban în

pondere semnificativ mai mare nu ºtiu în ce þarã vor sã plece.
Þara de destinaþie diferã semnificativ ºi în funcþie de judeþul de

origine a migranþilor potenþiali. Astfel, peste jumãtate din persoanele
care vor sã plece la muncã în strãinãtate din judeþele Neamþ ºi Dolj

se gândesc la Italia. Migranþii potenþiali din Cãlãraºi vor sã plece

majoritar în Spania sau „oriunde”. Cei din Braºov, în ponderi semni-
ficativ mai mari, iau în considerare Germania, Ungaria sau destinaþii

foarte îndepãrtate cum sunt Statele Unite ºi Australia. Migranþii

potenþiali din Maramureº au planuri pentru Franþa, Belgia, Olanda
sau þãrile nordice. Vasluienii care vor sã plece în strãinãtate au o

singurã notã specificã, ºi anume ponderea semnificativ mai mare a

celor care se gândesc sã plece în Anglia.
Alegerea þãrii are la bazã patru motive principale: (1) 28% au

informaþii cã în þara respectivã se câºtigã bine ºi îºi pot gãsi de lucru;

(2) 17% au familie sau prieteni care muncesc acolo ºi le pot oferi
ajutor sã se acomodeze, sã locuiascã ºi sã gãseascã de lucru; (3) 9%

au experienþã anterioarã de migraþie în þara respectivã, „ºtiu cum

stau lucrurile ºi cunosc limba”; (4) 3% au deja un aranjament referitor
la un loc de muncã. Ceilalþi menþioneazã motive diverse (13%) sau
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rãspund „nu ºtiu” (30%, dintre care majoritatea sunt potenþialii
migranþi care nu ºtiu þara sau sunt dispuºi sã plece oriunde).

Majoritatea migranþilor potenþiali care nu au planuri clare cu

privire la când, unde ºi pentru cât timp au de gând sã plece sunt
persoane de peste 45 ani, femei ºi bãrbaþi, persoane ocupate sau

pensionari, care vor mai degrabã sã-ºi exprime nemulþumirea cu

starea de fapt din þarã decât sã plece muncã în strãinãtate.



CONCLUZII

Lucrãtorii migranþi reprezintã o resursã importantã atât pentru

þãrile de origine, cât ºi pentru þãrile de destinaþie, iar criza economicã
ºi financiarã globalã le-a afectat în profunzime pe ambele, generând

consecinþe directe asupra vieþii migranþilor ºi a participãrii lor pe

piaþa muncii. Toate acestea au contribuit ºi s-au manifestat sub forma
unei vulnerabilitãþi crescute în plan economic ºi social, pe fondul

propagãrii unui discurs politic generalizat ºi a unei opinii publice

în defavoarea imigraþiei, naþionalistã ºi care opteazã pentru adop-
tarea unor mãsuri protecþioniste ºi restrictive.

În condiþiile crizei economice care amplificã ºi acutizeazã

problemele, este nevoie ca politicienii ºi factorii de decizie din þãrile
de destinaþie sã întãreascã legãturile de colaborare cu þãrile de origine

ale migranþilor ºi sã dezvolte împreunã programe ºi politici publice

adecvate unui management eficace al migraþiei forþei de muncã,
menite sã încurajeze migraþia temporarã în scop de muncã ºi migraþia

de revenire productivã, care sã capteze contribuþia migranþilor ºi

avantajele imigraþiei într-o viziune coerentã ºi pe termen lung ºi sã
nu cadã în capcana discursului populist sau a mãsurilor împotriva

imigraþiei ºi muncitorilor migranþi.

Recesiunea economicã aduce pe agenda publicã dezbateri asu-
pra migraþiei, mobilitãþii forþei de muncã ºi accesului la educaþie,

servicii, anumite ocupaþii ºi calificãri ºi alte sectoare prin prisma
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valorilor ºi fundamentelor pe care se construieºte spaþiul european

ca spaþiul al egalitãþii de ºanse, al libertãþii, al respectãrii drepturilor

omului, al solidaritãþii ºi protecþiei acordate celor vulnerabili de cãtre

toþi cei care trãiesc împreunã în spaþiul comunitar, fie cã sunt cetãþeni,

rezidenþi sau nu. Criza pune sub semnul întrebãrii însãºi principiile

ºi valorile care ne definesc ca europeni ºi oferã în acest sens multiple

provocãri referitoare la societatea, economia ºi modul în care va fi

abordatã migraþia forþei de muncã ºi mobilitatea în scop de muncã

drept componente constitutive ale unei Europe viitoare.

Cercetarea prezentatã în acest volum face parte din lungul ºir

de studii referitoare la migraþia din România pentru muncã în

strãinãtate. În multe privinþe, studiul nostru confirmã rezultatele

cercetãrilor anterioare. Totuºi, studiul aduce plus de valoare. Dincolo

de date recente, cercetarea FES aduce în dezbatere relaþia între

migraþie ºi criza economicã globalã ºi prezintã o amplã analizã a

migraþiei de revenire în þarã ca urmare a crizei.

Studiul nostru aratã cã pe perioada crizei, migraþia, deºi s-a cal-

mat cu privire la „prima plecare”, nu s-a diminuat semnificativ ºi

nici nu pare sã scadã pentru viitor, deoarece „criza din România

este mai rea” decât în Spania, Italia sau aiurea.

Criza economicã a avut multiple efecte negative atât asupra

populaþiei din þarã, cât ºi asupra migranþilor români aflaþi la muncã

în strãinãtate. Persoanele marginalizate pe piaþa muncii, cu capital

uman ºi material reduse ºi cu venituri mici sunt cele care se percep

ca fiind cele mai afectate de crizã. În þarã, scãderea veniturilor,

diminuarea economiilor ºi pierderea locurilor de muncã au dus la

înrãutãþirea condiþiilor de trai. Dintre lucrãtori migranþi, cei care au

resimþit cel mai puternic criza au fost românii care lucrau ca

muncitori necalificaþi ºi cei care munceau fãrã acte sau în economia

informalã a þãrilor de destinaþie. Sectoarele de activitate predominant

ocupate de cãtre migranþi, cum ar fi construcþiile sau serviciile hote-

liere, alãturi de celelalte sectoare care depind de ciclurile economice,

au fost cel mai puternic lovite de recesiune, cauzând pierderea locu-
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rilor de muncã ºi o creºtere mai mare a ratei ºomajului în rândul
lucrãtorilor migranþi decât în cazul angajaþilor autohtoni.

Majoritatea românilor aflaþi la muncã în afara graniþelor rapor-

teazã impactul crizei prin faptul cã „mulþi migranþi au început sã îºi
piardã locul de muncã” sau „a crescut costul vieþii” ºi „salariile mul-

tor migranþi au fost reduse”. Cu toate acestea, când sunt întrebaþi

personal despre propriile venituri, cei mai mulþi migranþi (63%)
declarã cã veniturile lor au rãmas neschimbate în ultimele ºase luni

ºi doar un procent mult mai mic (17%) afirmã ca acestea au scãzut.

Impactul crizei asupra veniturilor pe care le câºtigã românii în strãi-
nãtate variazã însã semnificativ în funcþie de þara de destinaþie ºi de

evoluþia economiei, respectiv manifestarea crizei în þãrile gazdã. Ast-

fel, veniturile migranþilor din Spania par sã se fi diminuat substanþial
mai mult faþã de cele ale muncitorilor români din Italia, de exemplu.

Pentru bani, de aceea pleacã românii la muncã în strãinãtate,

pentru cã în þarã „nu poþi câºtiga un ban decent” ºi „nu-þi poþi face
un viitor”. Banii reprezintã motivul predominant al plecãrii, indife-

rent de vârstã, gen, nivel de educaþie, ocupaþie, migranþi rãmaºi în
strãinãtate sau migranþi reveniþi, chiar ºi indiferent de venitul gospo-

dãriei sau venitul personal.

În contextul crizei, revenirea migranþilor în þãrile de origine
reprezintã o consecinþã previzibilã a contracþiei economice manifes-

tate la nivel global. ªi în cazul migraþiei româneºti, criza a dus la

întoarcerea în þarã a unei pãrþi a celor plecaþi sã munceascã în strãinã-
tate, dar proporþia celor reveniþi nu a fost de amploare. Contrar

estimãrilor ºi speculaþiilor prezente în mass-media româneascã la

începutul crizei, care anticipau un fenomen de revenire în masã a
românilor aflaþi la muncã în afara graniþelor, acest lucru nu s-a pro-

dus. Revenirea a rãmas un fenomen relativ redus ca proporþie, lucru

confirmat de rezultatele prezentei cercetãri. La nivelul judeþelor
incluse în studiul nostru, 4,5% dintre gospodãrii au cel puþin o per-

soanã întoarsã din cauza crizei în perioada septembrie 2009 – au-

gust 2010. Rate de revenire semnificativ mai mari, de aproximativ
7% sunt înregistrate în judeþele din Moldova (Neamþ ºi Vaslui), în
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timp ce în Braºov rata de revenire este de doar 1,7% dintre gospo-
dãrii. În plus, reîntoarcerile sunt preponderent temporare, ºi nu

definitive. Deci, cel mai probabil, migranþii nu vor reveni în România

în numãr mare, cel puþin nu pentru mulþi ani de acum încolo.
Migraþia de revenire în România este un efect de: vârstã, edu-

caþie, mobilitate teritorialã, þarã de destinaþie, ocupaþia ºi reþelele de

suport din strãinãtate. Modelele de analizã multivariatã aratã cã,
ceteris paribus, ºanse semnificativ mai mari de întoarcere în þarã de

la muncã în strãinãtate au migranþii tineri (18-45 ani), cu un nivel de

educaþie mediu sau superior, care au cãutat de lucru sau au muncit
în mai multe þãri, care se întorc din Italia sau Spania, unde munceau

în agriculturã ºi nu aveau reþele de suport care sã faciliteze integrarea

în þara de destinaþie. În continuare discutãm pe rând factorii
determinanþi ai migraþiei de revenire în România.

Cercetarea FES aratã cã migranþii reveniþi în þarã nu diferã faþã

de migranþii rãmaºi în strãinãtate cu privire la gen. Adicã, nici nu
pleacã, nici nu se întorc de la muncã din strãinãtate mai mult femeile

decât bãrbaþii. Analiza multivariatã confirmã faptul cã genul nu este
un factor determinant al deciziei de întoarcere în þarã. Cu toate

acestea, statisticile oficiale aratã cã criza a afectat migraþia femininã

mai puþin decât pe cea masculinã. Cererea pentru forþã de muncã în
sectoare feminizate precum munca la domiciliu – curãþenie, îngrijire

bãtrâni s-a menþinut, în timp ce ºomajul a crescut accentuat în sectoa-

rele economice unde forþa de muncã era în mare parte masculinã –
mai ales în construcþii. Fenomenul este valabil atât în cazul Spaniei,

cât ºi în cazul Italiei.

În concordanþã cu alte studii, cercetarea FES aratã cã migranþii
sunt semnificativ mai tineri decât populaþia stabilã din judeþele de

origine. În ceea ce priveºte plecarea la muncã în strãinãtate, cei mai

mulþi migranþi pleacã pentru prima datã între 21 ºi 27 de ani. Vârsta
medie la prima plecare este cu aproape doi ani mai mare pentru

femei decât pentru bãrbaþi, 30 ani faþã de 28 ani. În schimb, dupã

44 ani femeile pleacã în numãr semnificativ mai mare decât bãrbaþii.
În ceea ce priveºte întoarcerea în þarã, vârsta are un efect semnificativ
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asupra migraþiei de revenire. ªansa tinerilor de 18-29 ani60 de a reveni
în þarã, comparativ cu opþiunea de a rãmâne în strãinãtate, este de

peste 7 ori mai mare decât a vârstnicilor de 60 de ani ºi peste. De

asemenea, ºansa adulþilor de 30-44 ani este de 10,37 ori mai mare.
Cu alte cuvinte, nu se susþine ipoteza vârstei înaintate ca factor care

favorizeazã întoarcerea în þarã.

Prin comparaþie cu migranþii rãmaºi în strãinãtate, cei întorºi în
þarã în perioada crizei erau încã de la prima plecare din þarã mai

puþin calificaþi, deci mai slab pregãtiþi pentru a se adapta la cerinþele

pieþei muncii din strãinãtate. Totuºi, un nivel redus de educaþie (de
cel mult 8 clase) este însoþit de reducerea ºansei de reîntoarcere în

þarã. Deci, nu se susþine nici ipoteza conform cãreia un nivel scãzut

de educaþie ar favoriza revenirea în þarã, pentru cã persoanele cu
ºcoalã primarã preferã sã fie „boschetar” în Italia sau Spania decât

„sã moarã de foame acasã”.

Persoanele revenite din cauza crizei au plecat mai recent decât
ceilalþi migranþi, deci au avut mai puþin timp sã cãºtige experienþã,

sã cunoascã persoane relevante ºi sã dezvolte abilitãþi pentru a face
faþã crizei de pe piaþa muncii din þãrile de destinaþie. Însã, analiza

multivariatã demonstreazã cã alþi factori, ºi nu anul primei plecãri

la muncã în strãinãtate, cresc în mod semnificativ probabilitatea de
revenire în þarã.

Conform datelor oficiale, angajarea pe cont propriu s-a dovedit

a fi în rândul migranþilor o soluþie de rãspuns la crizã mai frecventã
decât în rândul populaþiei native. Aceastã situaþie este observabilã

ºi la nivelul migranþilor români. Numãrul de antreprenori români a

crescut substanþial în perioada crizei într-una dintre principalele þãri
de destinaþie ale migraþiei româneºti: Italia. În datele noastre, migranþii

ocupaþi pe cont propriu sunt prea puþini pentru a permite analize

statistice. În schimb, în strãinãtate, migranþii rãmaºi ºi cei reveniþi au

60 Unul din cinci tineri se întoarce, mãcar temporar, pentru continuarea/
încheierea studiilor. În general, tinerii de 18-29 ani care se întorc sunt necã-
sãtoriþi ºi nu ºi-au gãsit partener(ã) în strãinãtate.
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ocupaþii foarte asemãnãtoare: majoritatea – aproape trei sferturi – sunt
lucrãtori în servicii, muncitori meseriaºi sau muncitori necalificaþi.

Persoanele revenite în þarã erau caracterizate, la momentul pri-

mei plecãri, printr-o proporþie mai mare a celor care nu reuºiserã
sau nu încercaserã sã intre pe piaþa muncii din România. Prin urmare,

au reuºit sã cumuleze mai puþini ani de muncã atât în þarã, cât ºi în

strãinãtate. Peste o treime din migranþi nu au încercat sau nu au
reuºit sã gãseascã un loc de muncã în þarã, ci dupã ce au terminat

ºcoala ºi/sau dupã o eventualã perioadã de ºomaj au decis sã plece

în strãinãtate, unde au gãsit primul lor loc de muncã.
Printre migranþii care au muncit în þarã înainte de plecare predo-

minã mobilitatea orizontalã sau descendentã, fiindcã în þara de

destinaþie gãsesc fie slujbe similare, fie slujbe sub calificarea pe care
o deþin. Doar în jur de 14% din migranþi au mobilitate ascendentã,

adicã gãsesc de lucru în strãinãtate pe o poziþie sau o ocupaþie mai

bunã decât cea din þarã, fie pentru cã între timp urmeazã o ºcoalã/
cursuri de calificare, fie pentru cã aveau cunoºtinþe ºi abilitãþi pe

care reuºesc sã le foloseascã în contextul unor economii dezvoltate.
Pe piaþa muncii în þara de destinaþie, femeilor le este specificã mobi-

litatea ocupaþionalã descendentã, iar bãrbaþilor le este specificã cea

ascendentã sau orizontalã.
Dar, cu privire la ocupare, niciocuparea pe cont propriu, nici

mobilitatea ocupaþionalã ºi nici prima intrare pe piaþa muncii în þara

de destinaþie (ºi nu în þarã) nu sunt factori care favorizeazã sau inhibã
în mod semnificativ revenirea în þarã. Doar ocuparea în agriculturã

în þara de destinaþie constituie un factor care favorizeazã semnificativ

întoarcerea în þarã. Acest lucru se poate explica prin faptul cã lucrã-
torii în agriculturã pleacã la muncã cu contracte pe perioadã determi-

natã sau pentru munci sezoniere, revenirea producându-se natural

la expirarea contractului de muncã. Rezultatele studiului calitativ
aratã cã majoritatea celor care au lucrat în agriculturã au practicat

aproape dintotdeauna aceastã formulã de migraþie ciclicã. Tocmai

de aceea, revenirea migranþilor din agriculturã este una temporarã,
probabilitatea de întoarcere în strãinãtate fiind destul de înaltã.
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În ceea ce priveºte mobilitatea geograficã, datele nu susþin
ipoteza conform cãreia persoanele revenite ar avea o mobilitate (geo-

graficã) mai redusã decât migranþii rãmaºi la muncã în strãinãtate.

Din contrã, ºanse mai mari de întoarcere în þarã au migranþii care au
muncit în mai multe þãri, comparativ cu cei care au lucrat într-o

singurã þarã.

Probabilitatea de revenire are legãturã ºi cu þara de destinaþie
aleasã de migrantul român lucrãtor peste hotare. Italia ºi Spania

sunt destinaþiile favorite ale migranþilor români. În acelaºi timp,

ºansele de revenire în þarã sunt de 1,8 ori mai mari pentru migranþii
din Italia, respectiv de 2,1 ori mai mari pentru cei din Spania, com-

parativ cu lucrãtorii români în alte þãri. Astfel, putem conchide cã

probabilitatea de revenire este cea mai crescutã pentru migranþii
din Spania, economia spaniolã ºi piaþa muncii din aceastã þarã sufe-

rind puternic de pe urma crizei grave care a afectat toate sectoarele

de activitate ºi a determinat o ratã a ºomajului foarte înaltã pentru
forþa de muncã localã de 20% ºi respectiv 30% pentru muncitorii

români.
În plus, în Canada sunt suprareprezentaþi migranþii care nu se

întorc (nici în concediu ºi nici pe o perioadã mai lungã), iar Franþa ºi

Grecia sunt suprareprezentate la nivelul migranþilor aflaþi în þarã în
concediu.

Majoritatea migranþilor cautã sprijin în þara de destinaþie la strãi-

nii ºi/sau la românii cu care s-au împrietenit. Strategia de succes
pentru un migrant român presupune combinarea a douã elemente:

(a) fraþi/surori în strãinãtate care fie te ajutã sã te acomodezi la noua

lume, sã înveþi mai repede regulile jocului, fie te forþeazã sã te mobi-
lizezi în pregãtirea aranjamentelor necesare pentru chemarea lor

acolo ºi (b) investiþia în „legãturi slabe”, în cât mai multe cunoºtinþe,

de preferat strãini din þara respectivã, cu care sã-þi petreci timpul,
pe care sã poþi conta ºi de la care sã poþi învãþa metode eficiente de

adaptare.

Deci, suportul oferit de rude sau de strãini reprezintã un alt fac-
tor deosebit de important pentru decizia de întoarcere în þarã. A avea
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fraþi ºi/sau surori în strãinãtate scade semnificativ ºansa de întoar-
cere, indiferent de caracteristicile individuale ale migrantului, de

þara de destinaþie ºi de toþi ceilalþi factori consideraþi. Mai mult, a

avea reþele sociale extinse în þara de destinaþie (care sã includã
cetãþeni ai respectivei þãri) ºi a percepe pozitiv experienþa strãinãtãþii

favorizeazã integrarea socialã în þara-gazdã, care la rândul sãu deter-

minã într-un mod negativ migraþia de revenire. Cu cât migrantul
este mai integrat, cu atât ºansele de a se întoarce în România sunt

mai mici.

Spre deosebire de migranþii rãmaºi în strãinãtate: (1) migranþii
reveniþi au în semnificativ mai micã mãsurã suport din partea fra-

þilor/surorilor plecate din þarã, pentru cã nu au fraþi/surori sau

pentru cã aceºtia sunt cu toþii în România; (2) semnificativ mai puþini
din migranþii reveniþi au avut pe cineva din afara familiei care sã-i

aºtepte în þara de destinaþie; (3) semnificativ mai puþini ºi-au gãsit

de lucru alãturi de prieteni sau colegi din þarã; (4) ºi-au fãcut prieteni
sau cunoºtinþe mai apropiate printre strãini, dar într-o mãsurã cu

mult mai micã; (5) când au avut vreo problemã personalã, prepon-
derent mai mulþi „s-au descurcat singuri”; (6) ºi, pentru cã au plecat

mai târziu, au mai mulþi prieteni pe care pot conta în þarã ºi nu în

strãinãtate.
Cu cât migrantul a plecat mai recent, cu atât este mai restrânsã

reþeaua socialã nou creatã în strãinãtate. Datele obþinute ne demon-

streazã cã migranþii plecaþi înainte de 2005 tind sã considere fie cã
au cei mai mulþi prieteni în strãinãtate, fie cã au la fel de mulþi prieteni

în România ºi în strãinãtate, în timp ce migranþii plecaþi dupã 2005

sunt de pãrere cã au cei mai mulþi prieteni în România. Cu alte
cuvinte, migranþii plecaþi recent au mai puþini prieteni sau rude în

strãinãtate care sã îi poatã ajuta ºi, corelat, probabilitatea lor de a se

întoarce este mai mare.
Peste 90% dintre migranþii reveniþi susþin cã s-au integrat în

þara în care au muncit „destul de bine” sau „foarte bine”. Deci,

migranþii români, chiar ºi cei care s-au reîntors în România, se simt
integraþi în societãþile occidentale unde îºi gãsesc de lucru. Persoanele
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care declarã cã nu s-au integrat, în cea mai mare parte, sunt cele
care nu ºi-au fãcut prieteni printre strãini, în þara-gazdã sau îºi petrec

timpul doar cu români.

Percepþiile faþã de þara-gazdã sunt unanim pozitive. Majoritatea
migranþilor reveniþi în þarã menþioneazã diverse lucruri care le-au

plãcut în strãinãtate, iar la întrebarea privind lucrurile care nu le-au

plãcut, rãspund „nimic, totul a fost plãcut”. Le-a plãcut „traiul liniº-
tit”, „viaþa aºezatã”, corectitudinea ºi respectul faþã de oameni ºi

faþã de muncã, sociabilitatea ºi politeþea oamenilor, „oamenii zâm-

besc”, ordinea, civilizaþia ºi curãþenia, aspectul modern, „viaþa
diferitã de prãpãdenia de aici”. Aspectele negative menþionate cel

mai frecvent þin de „ura de rasã faþã de români”, dar ºi de „românii

care cerºeau”, „românii hoþi”, „þiganii români”, precum ºi de depãr-
tarea de casã ºi familie.

Datele studiului demonstreazã cã majoritatea migranþilor români

au fost aºteptaþi în þara de destinaþie de colegi, prieteni sau de cineva
din familie. Totuºi, peste jumãtate dintre migranþii bãrbaþi îndrãz-

nesc sã plece la muncã în strãinãtate în lipsa unui aranjament
prealabil, fãrã sã fie aºteptaþi de nimeni. În medie, fiecare migrant

„trage” la muncã în stãinãtate alþi trei migranþi. Femeile migranþi

fac aranjamentele necesare pentru un numãr mai mic de persoane
decât bãrbaþii migranþi (în medie, 2,4 persoane faþã de 3,4 persoane

în cazul migranþilor bãrbaþi). O strategie des întâlnitã este aceea în

care un membru al gospodãriei pleacã primul, iar în scurt timp de
la gãsirea unui loc de muncã îºi aduce fraþi, surori ºi/sau soþul sau

soþia dupã el/ea.

Cercetarea aduce dovezi cã migraþia este asociatã cu un risc de
destrãmare a familiei. Migranþii cãsãtoriþi, atât femei, cât ºi bãrbaþi,

au un comportament marital asemãnãtor cu migranþii necãsãtoriþi.

Mai mult, a avea copil în îngrijire asigurã un numãr ceva mai crescut
de vizite în þarã, precum ºi trimirea de remitenþe mai consistente ºi

mai des, dar nu este asociat cu o probabilitate mai mare de întoarcere

în þarã. În fapt, în mediul rural, prezenþa copiilor în gospodãria din
þarã reduce semnificativ ºansele de revenire.
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Din perspectiva politicilor familiale, este relevant de menþionat
faptul cã aproape o treime (31%) dintre gospodãriile cu copii ºi pã-

rinþi/rude în strãinãtate nu au primit nici bani, nici pachete în

perioada de crizã (septembrie 2009 – august 2010). De asemenea,

dintre gospodãriile cu copii care au beneficiat de remitenþe, doar

pentru aproximativ jumãtate, banii primiþi din strãinãtate au contri-

buit semnificativ la bunãstarea familiei. Deci, problema copiilor lãsaþi

în urmã de migranþi cere un rãspuns ferm la nivelul politicilor, pentru

cã perioada crizei s-a tradus pentru aceºtia în creºterea considerabilã

a riscului de sãrãcie a veniturilor/consumului, pe lângã absenþa

îngrijirii pãrinteºti ºi deprivãrile emoþional-afective.

Este important sã subliniem aici ºi motivele revenirii: motivul

cel mai adesea invocat pentru revenirea în þarã este „dorul de fami-

lie”/„dorul de acasã”, iar al doilea motiv ca numãr de menþiuni

este atingerea obiectivelor de migraþie. Doar puþini migranþi români

s-au întors în þarã pentru cã ºi-ar fi pierdut locul de muncã sau li

s-ar fi redus veniturile în strãinãtate.

Considerãm cã, în continuare, în decizia de revenire a migran-

þilor români vor prevala factorii individuali pe fondul crizei econo-

mice prelungite din þarã. Acest fapt este încurajat de o serie de factori,

cum ar fi: nici la nivel local ºi nici la nivelul þãrii nu existã mãsuri

þintite, care sã vizeze ºi sã faciliteze reîntoarcerea românilor plecaþi

sã munceascã în strãinãtate; lipsesc politicile publice prin care sã fie

susþinuþi migranþii români; România nu are o strategie privind

migraþia muncii/mobilitatea forþei de muncã în interiorul spaþiului

european, prin care sã capteze beneficiile migraþiei ºi sã maximizeze

impactul pe care migraþia îl are în dezvoltarea comunitãþilor de pro-

venienþã a migranþilor.

Rata de reveniri de la muncã din strãinãtate este aproximativ

aceeaºi în comune ºi oraºe, dezvoltate sau sãrace, cu probleme sociale

serioase sau doar marginale. O pondere semnificativ mai mare a

gospodãriilor cu persoane care se întorc de la muncã din strãinãtate

gãsim în localitãþile (oraºe ºi comune) în care emigraþia a fost mai
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extinsã ºi în care economia localã nu oferã oportunitãþi reale local-

nicilor. Deci, datele nu confirmã ipoteza condiþionãrii migraþiei de

revenire de oportunitãþile economice din localitatea de origine. Cel

puþin în judeþele studiate, cu cât economia localã este mai dezvoltatã
ºi diversificatã cu atât ratele de revenire sunt mai mici.

Analiza multivariatã confirmã aceastã tendinþã, dar în plus aratã

cã efectul nivelului de dezvoltare a comunei de origine asupra migra-
þiei de întoarcere în þarã nu este semnificativ. De asemenea, nici

efectul exercitat de mediul de rezidenþã sau judeþul de origine nu

este semnificativ.
Este revenirea în þarã a migranþilor una permanentã? Ponderea

foarte ridicatã a celor reveniþi, care declarã cã au de gând sã plece

din nou în strãinãtate, ne face sã credem cã avem de-a face mai ales
cu un fenomen de revenire temporarã. Cu cât o persoanã are expe-

rienþã mai mare ºi mai directã cu migraþia pentru muncã în strãinã-

tate, cu atât mai mare propensiunea de a adopta din nou aceastã
strategie. Principala motivaþie pentru intenþia de migraþie este

insatisfacþia legatã de revenirea în þarã: majoritatea celor reveniþi
considerã cã trãiesc mai prost sau mult mai prost decât în strãinãtate,

sunt nemulþumiþi de veniturile mici, de sãrãcie, de legile proaste ºi

de corupþia din România.
O foarte mare parte a celor întorºi din strãinãtate se aflau la

momentul realizãrii studiului în cãutarea unui loc de muncã ºi doar

un mic procent dintre ei îºi gãsiserã unul. Dintre cei care ºi-au gãsit
un loc de muncã, însã, în cele mai multe cazuri se declarã mai puþin

mulþumiþi decât de locul de muncã din strãinãtate, în special din

cauza salariului. Nici opþiunea ca migranþii reveniþi sã rãmânã defi-
nitiv în þarã prin deschiderea de afaceri nu se susþine: cei care declarã

cã intenþioneazã sã deschidã o afacere sunt relativ puþini (17%), iar

numãrul celor care ºi-au deschis deja o afacere este prea mic pentru
a realiza o analizã statisticã.

Prin urmare, criza economicã nu a determinat un val de revenire

masivã a românilor care lucreazã în afara graniþelor, iar cei întorºi
în þarã se aflã aici, cel mai probabil, pentru o perioadã limitatã. În
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pofida crizei economice care a lovit statele din Europa de Vest, opor-
tunitãþile de pe piaþa muncii sunt totuºi mult mai numeroase acolo

decât în România. De fapt, numãrul celor care se declarã fãrã experi-

enþã de migraþie ºi spun cã vor sã plece la muncã în strãinãtate este
de aproape trei ori mai mare decât numãrul celor reveniþi, ceea ce

aratã cã de fapt criza economicã a alimentat propensiunea pentru

migraþie, în timp ce fenomenul de revenire a fost unul restrâns. În
plus, în condiþiile crizei din România, proiectul migraþiei ºi gãsirea

unui loc de muncã în strãinãtate devine pentru cei mai mulþi români

o necesitate ºi singura alternativã posibilã pentru „un ban cinstit” ºi
„o viaþã decentã”.

Impactul crizei asupra migraþiei forþei de muncã româneºti se

vede clar din banii trimiºi în þarã de românii aflaþi la muncã în
strãinãtate. Chiar dacã migranþii au încercat sã-i susþinã în continuare

pe cei rãmaºi acasã trimiþând fie bani, fie bunuri, pe fondul deterio-

rãrii condiþiilor de pe piaþa muncii din toate þãrile de migraþie, remi-
tenþele au intrat pe o curbã descendentã ºi au scãzut la mijlocul

anului 2011 la aproape jumãtate din nivelul maxim din 2008. În anul
2010, dupã doi ani de la instalarea crizei eonomice, remitenþele erau

mai mari decât în 2007, înainte de crizã, deºi au fost înregistrate

scãderi în 2008-2009. De remarcat cã ponderea migranþilor din Italia
ºi din Belgia care trimit bani în þarã „des” sau „foarte des” este sem-

nificativ mai mare decât în celelalte þãri.

În acelaºi timp, studiul scoate în evidenþã efectele pe care le
produce migraþia asupra României, în contextul crizei financiare ºi

economice. Criza a avut consecinþe grave în România: creºterea acce-

leratã a preþurilor, pierderea locurilor de muncã, reduceri salariale,
creºterea TVA la 24%, tãierea ajutoarelor de stat ºi, de aceea, în aceste

condiþii, banii trimiºi de românii din strãinãtate ºi ajutorul pe care

l-au oferit familiilor lor rãmase în þarã s-a dovedit a fi vital, reprezen-
tând de multe ori diferenþa între sãrãcie ºi viaþã decentã. La nivelul

celor ºase judeþe studiate, din 100 de gospodãrii, 14 primesc bani de

la rudele plecate la muncã în strãinãtate ºi 9 primesc alte bunuri.
Pentru circa jumãtate din aceste gospodãrii, remitenþele asigurã o
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mare parte din veniturile lunare, în absenþa cãreia nu s-ar descurca.
Impactul economic pozitiv al migraþiei coexistã însã cu efectele

sociale negative: deºi toate categoriile de populaþie chestionate

împãrtãºesc opinia conform cãreia migraþia mai degrabã „contribuie
la dezvoltarea României” ºi „ajutã persoanele care pleacã sã vadã

cum se trãieºte în alte þãri”, în acelaºi timp, sunt subliniate ºi conse-

cinþele negative pe care le produce acest fenomen, precum „migraþia
destramã familiile”, „face ca oamenii sã fie interesaþi doar de bani”

ºi „accentueazã inegalitãþile sociale între sãraci ºi bogaþi”.

Cu toate acestea, este evident cã în România, singurele strategii
eficiente de evitare a consecinþelor grave ale crizei au fost cele indivi-

duale, ale migranþilor, care au constat în orientarea cãtre alte regiuni

sau state de destinaþie, reprofesionalizare sau revenire în þara de
origine. Prin urmare, esenþialã este elaborarea unei strategii care sã

reglementeze ºi sã asigure un management eficient al migraþiei. De

aceea, în contextul crizei socio-economice care a cuprins spaþiul euro-
pean, ºi nu numai, consolidarea relaþiilor dintre factorii decizionali

ai României ºi a celor din þãrile de destinaþie ale migranþilor români
constituie o prioritate.
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ANEXÃ: Chestionarele cercetãrii

CHESTIONARUL A

ORA ÎNCEPERII (HH : MM)) |___|___| : |___|___|

Bunã ziua! Sunt un operator de interviu de la compania de sondaje CCSB ºi efectuãm
un studiu sociologic privind aspectele vieþii publice din România. Pentru a respecta
regulile statistice, aº dori sã stãm de vorbã cu acea persoanã din gospodãria dvs. cu
vârsta peste 18 ani ºi care ºi-a serbat cel mai recent ziua de naºtere.

SEL 1 În gospodãria dvs. existã vreo persoanã care sã se fi întors recent de la
muncã din strãinãtate?

Doar dacã întreabã ce e aia „recent”: anul ãsta (2010)

1. Da 3. Nu 99. NS/NR

SEL 2 Dacã DA,

A venit doar pentru câteva zile, maximum douã-trei sãptãmâni, în þarã, în concediu,
sã îºi viziteze rudele sau intenþioneazã sã stea ceva mai mult în þarã?

1. Intenþioneazã sã stea ceva mai mult

3. Doar pentru câteva zile, în concediu

99. NS/NR

Dacã DA, STÃ CEVA MAI MULT.  CHESTIONAR C
Stai de vorbã cu persoana întoarsã.

Dacã sunt mai multe, alege aleatoriu cea care urmeazã sã-ºi serbeze ziua de naºtere

Dacã DA, dar DOAR ÎN VACANÞÃ  CHESTIONAR B
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Stai de vorbã aleator cu cel ce urmeazã sã îºi serbeze ziua de naºtere din cei care au
rãmas în þarã. Dar e recomandat sã participe la discuþie ºi cel care s-a întors temporar
din strãinãtate (în fond, la întrebãrile de tip informaþii, nu opinii, el ºtie mai bine sã
rãspundã: când ai plecat, unde ai fost etc.)

SEL 3 Dacã NU e în gospodãrie nimeni care s-a întors recent de la muncã,

Cineva din gospodãria dvs. este plecat la muncã în strãinãtate?

1. Da 3. Nu 99. NS/NR

Dacã DA, e cineva plecat la muncã  CHESTIONAR B

Stai de vorbã aleator cu cel ce urmeazã sã îºi serbeze ziua de naºtere din cei care au
rãmas în þarã. Dar e recomandat sã participe la discuþie ºi capul de familie/soþul
sau soþia acestuia (întrebãrile de tip informaþii, nu opinii, din chestionarul B e posibil
sã le ºtie mai bine capul de familie sau soþul/soþia acestuia)

Dacã NU,  CHESTIONAR A

Stai de vorbã aleator cu cel care urmeazã sã-ºi serbeze cel mai recent ziua de
naºtere.

ATENÞIE! În cazul chestionarelor de tip B:

întrebãrile de tip opinie (ce pãrere aveþi? e bine? e rãu?) sã rãspundã cel ales aleator
(ziua de naºtere) –> vrem reprezentativitatea opiniilor. La sfârºit, la socio-
demografice rãspunde cel ales aleator (ziua de naºtere) –> vrem reprezentativitatea
eºantionului

întrebãrile de tip informaþii (unde? de când? credeþi cã se întoarce?) e bine sã aveþi
rãspunsurile de la capul de familie sau chiar de la cel care se aflã în vacanþã —>
vrem exactitatea informaþiilor.

Q01. Probabil cã aþi auzit de criza economicã care afecteazã mai multe þãri din
lume în momentul de faþã. Cât de mult credeþi cã este afectatã România de criza
economicã?

5. foarte mult 4. destul de mult 2. destul de puþin 1. foarte puþin 99. NS/NR

Q02. Pe dvs. ºi familia dvs., cât de mult v-a afectat criza economicã?

5. foarte mult 4. destul de mult 2. destul de puþin 1. foarte puþin 99. NS/NR
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  NU  DA  NS/NR 

a. dvs. sau cineva din familie şi‐a pierdut locul de muncă  0  1  99 

b. s‐au redus veniturile familiei  0  1  99 

c. munciţi peste program pentru că vă temeţi să nu vă 

pierdeţi locul de muncă 
0  1  99 

d. s‐au diminuat economiile acumulate de familie  0  1  99 

e. lucruri pe care vi le permiteaţi înainte nu vi le mai 

permiteţi în prezent 
0  1  99 

f. este mai greu să plătiţi ratele la bancă   0  1  99 

g. membrii familiei plecaţi peste hotare au fost nevoiţi să 

se întoarcă acasă 
0  1  99 

h. banii trimişi de membrul familiei care lucrează peste 

hotare s‐au diminuat  
0  1  99 

Q03. În ce fel anume v-a afectat criza pe dvs. personal sau familia dvs.?

Q04. Faþã de acum un an, familia dvs. cheltuie mai mult sau mai puþin pentru
urmãtoarele categorii de bunuri/servicii

 
3. 

Cheltuie 

mai mult 

1. 

Cheltuie 

mai 

puţin 

97. 

Cheltuie 

la fel 

99. 

NS/NR 

A. alimente  3  1  97  99 

B. educaţie  3  1  97  99 

C. sănătate  3  1  97  99 

D. vacanţe  3  1  97  99 

E. întreţinere şi alte servicii 

comunale (gunoi, apă rece, 

canalizare, apă caldă etc.) 

3  1  97  99 

F. reparaţii  3  1  97  99 

G. agricultură (maşini, utilaje 

agricole etc.) 
3  1  97  99 

Q05. Credeþi cã în urmãtorul an situaþia economicã a României se va îmbunãtãþi
sau se va înrãutãþi?

5. Se va îmbunãtãþi semnificativ

4. Se va îmbunãtãþi doar puþin

3. Va rãmâne la fel

2. Se va înrãutãþi puþin

1. Se va înrãutãþi semnificativ

99. NS/NR
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Q06. Care dintre urmãtoarele constatãri descriu cel mai bine schimbarea
condiþiilor dumneavoastrã de trai în ultimele 6 luni?

5. Au devenit foarte bune (ne putem permite orice avem nevoie)

4. Au devenit bune (suficient de bune pentru a ne permite bunuri scumpe, dar
limitându-ne în alte domenii)

3. Au devenit satisfãcãtoare (Suficient pentru un trai decent, dar nu ne putem
permite bunuri mai scumpe)

2. S-au înrãutãþit (suficient doar pentru strictul necesar)

1. Au devenit foarte rele (nu este suficient nici pentru strictul necesar)
99. NS/NR

Q07. Comparativ cu ultimul an, dumneavoastrã apreciaþi cã numãrul oamenilor
din localitatea dvs. care munceau în strãinãtate a scãzut sau a crescut?

5. a crescut mult

4. a crescut puþin Dacã a crescut (cod 5, cod 4), mergi la Q9

3. este la fel Dacã la fel (cod 3) sau 99 NS/NR, mergi la Q10

2. a scãzut puþin Dacã a scãzut (cod 1, cod 2), mergi la Q8

1. a scãzut mult

99. NS/NR

Q08. Dacã a scãzut (cod 1 sau 2) Dupã pãrerea dvs., credeþi cã aceastã scãdere a
numãrului celor care muncesc în strãinãtate se datoreazã: (rãspuns multiplu,
max. 3 rãspunsuri)

a. Pierderii locurilor de muncă din ţara unde munceau   1 

b. Scăderii salariilor din ţara unde munceau   2 

c. Îndeplinirii obiectivelor plecării peste hotare (câştigat suficienţi bani 

etc.) 

3 

d. Găsirii unui loc de muncă în România   4 

e. Motive de sănătate  5 

f. Dorul de familie şi casă   6 

g. Inasprirea conditiilor legale din tara gazda   7 

h. Autorităţile din ţara gazdă i‐au oferit asistenţă pentru întoarcerea în ţară   8 

i. S‐a înrăutăţit atitudinea localnicilor faţă de migranţi   9 
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Q09. Dacã a crescut (cod 4 sau 5; rãspuns multiplu)
Credeþi cã aceastã creºtere a numãrului celor care pleacã sã munceascã peste hotare
se datoreazã:

Q10. Credeþi ca migraþia are o influenþã negativã sau pozitivã asupra României?

1. Negativã 2. Pozitivã 99. NS/NR

Q11. Analizând urmãtoarele afirmaþii, cu care dintre acestea sunteþi sau nu de acord?

Q12. Dacã aþi fi ºomer ºi aþi avea dificultãþi sã gãsiþi de muncã aici, prin preajmã,
aþi fi dispus sã plecaþi mai departe, în alt judeþ sã lucraþi acolo?

Dacã este ºomer, schimbã „Dacã aþi fi...” cu „Sunteþi...”

a. Înrăutăţirii situaţiei economice din România datorită crizei  

(pierdere loc de muncă, diminuare venituri) 

1 

b. Aceşti oameni aveau de gând să plece oricum 2 

c. Dezamăgirii faţă de viaţa şi oportunităţile din ţara noastră 3 

d. Aveau membri ai familiei care lucrau în străinătate 4 

5. Total de acord 

4. Parţial de acord 

2. Parţial împotrivă 

1. Total împotrivă 

99. NS/NR 

     

a. migraţia contribuie la dezvoltarea României 5 4 2 1 99 

b. migraţia destramă familiile 5 4 2 1 99 

c. migraţia face ca unii să fie mai bogaţi şi alţii mai săraci  5 4 2 1 99 

d. migraţia face ca oamenii să fie interesaţi numai de bani  5 4 2 1 99 

e. migraţia este singura şansă pentru cineva să câştige un ban 

decent 

5 4 2 1 99 

f. migraţia îi ajută pe care pleacă să vadă cum se trăieşte în 

alte părţi 

5 4 2 1 99 
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Q12. 5. DA, sigur aş pleca 

4. DA, cred că aş pleca 

2. NU, nu cred că aş 

pleca 

1. NU, sigur nu aş 

pleca 

99. NS/NR 

DACĂ DA 

(5 sau 4) 

Q13. Cât ar trebui să vi se ofere?  

Scrie aşa cum spune el, 

inclusiv moneda (lei, euro, 

dolari etc.) 

În alt judeţ  dacă da ‐‐‐‐> ........................................... 

Q13. Dacã DA (cod 5 sau 4), Faþã de cât câºtigaþi sau aþi putea sã câºtigaþi aici, cât ar
trebui sã vi se ofere salariu pentru a fi dispus sã plecaþi sã lucraþi în alt judeþ?

Atenþie! Suma totalã, nu doar cu cât în plus faþã de cât câºtigã acum

Q14. Dar în altã þarã? Dacã aþi fi ºomer ºi aþi avea dificultãþi sã gãsiþi de muncã aici,
prin preajmã, aþi fi dispus sã plecaþi în altã þarã sã lucraþi acolo?

Dacã este ºomer, schimbã „Dacã aþi fi...” cu „Sunteþi...”

Q15. Dacã DA (cod 5 sau 4), Faþã de cât câºtigaþi sau aþi putea sã câºtigaþi aici, cât ar
trebui sã vi se ofere salariu pentru a fi dispus sã plecaþi sã lucraþi în altã þarã?
Atenþie! Suma totalã, nu doar cu cât în plus faþã de cât câºtigã acum

Q16. Dvs. personal aþi trãit sau aþi lucrat peste hotare în ultimii 2 ani?

1. Da 2. Nu 99. NR

Q17. Dvs. personal, intenþionaþi sã plecaþi la muncã în strãinãtate?

5. Cu siguranþã DA

4. Probabil DA

2. Probabil NU → Sãri peste Q14  Q18

1. Cu siguranþã NU → Sãri peste Q14  Q18

99. NS/NR → Sãri peste Q14  Q18

Q14. 5. DA, sigur aş pleca 

4. DA, cred că aş pleca 

2. NU, nu cred că aş 

pleca 

1. NU, sigur nu aş pleca 

99. NS/NR 

DACĂ DA 

(5 sau 4) 

Q15. Cât ar trebui să vi se ofere?  

Scrie aşa cum spune el, 

inclusiv moneda (lei, euro, 

dolari etc.) 

În altă ţară  dacă da ‐‐‐‐> ........................................... 
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Q18. Dacã da, Care sunt motivele pentru care doriþi sã plecaþi la muncã în strãinãtate?
________________________________________ 99. NS/NR

Q19. Dacã da, Care sunt motivele pentru care doriþi sã plecaþi la muncã în strãinãtate?

1. criza economicã din România

2. dorinþa de a locui într-o altã þarã

3. peste hotare sunt mai multe posibilitãþi

4. lipsa unui loc de muncã în România

5. am rude peste hotare alãturi de care aº vrea sã trãiesc

6. sã câºtig mai mult decât aº câºtiga în România

80. alta. Care? ____________________ 99. NS/NR

Dacã da, Când intenþionaþi sã plecaþi la muncã în strãinãtate?

1. Foarte repede, în maxim 1 lunã

2. Destul de repede, cam peste 2-3 luni

3. Cam peste 6 luni de zile

4. Cam peste un an de zile
5. Mai mult de un an de zile

80. NC (Nu intenþioneazã sã plece) 99. NS/NR

Q20. Dacã da, Care sunt planurile dvs. pe termen lung în eventualitatea în care
reuºiþi sã plecaþi ?

1. lucrez maxim 6 luni ºi mã întorc

2. lucrez maxim un an ºi mã întorc

3. Lucrez maxim 2 ani ºi mã întorc

4. Lucrez maxim 5 ani ºi mã întorc

5. Plec pentru totdeauna 99. NS/NR

Q21. Dacã da, În ce þarã aþi dori sã plecaþi la muncã în strãinãtate?
_____________________________________ 99. NS/NR

Dacã mai multe, scrie-le pe toate; separã prin virgulã, max. 3. Identificã þara principalã
ºi scrie-o prima

Q22. Dacã da, De ce doriþi sã plecaþi în aceastã þarã?
_____________________________________ 99. NS/NR
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Q23. Vã rog sã-mi spuneþi dacã urmãtoarea afirmaþie o consideraþi adevãratã sau
falsã: „Dacã ai muncit în mai multe þãri din Uniunea Europeanã ºi ieºi la pensie, la
calculul pensiei þi se iau în considerare doar contribuþiile de pensie din ultima þarã
unde ai lucrat”?

1. Adevãratã 2. Falsã 99. NR/NR

La sfârºit, câteva întrebãri socio-demografice

D1. SEX    1. Bãrbat    2. F emeie

D2. VÂRSTA (în ani împliniþi) |___|___| 99. NR

D4. NR TOTAL PERS.

Câte persoane sunt în gospodãria dvs.?   Inclusiv copiii |___|___|  99. NR

D5. NR COPII

Câþi copii în întreþinere (sub 18 ani) sunt în gospodãria dvs.   |___|___|  99. NR

D11. ETNIA

1. Român

2. Maghiar

3. Rrom/Þigan

6. Alta. Care? ____________________

D12. ªCOALA (Ultima ºcoalã absolvitã)

1. Fãrã ºcoalã

2. ªc. primarã (4 clase)

3. Gimnaziu ( 7, 8 clase)

4. ªc. profesionalã/ªcoalã de meserii

6. Liceul treapta II (12 clase, bacalaureat)

7. ªcoalã postlicealã

8. Studii universitare (colegiu/facultate)

9. Studii post-universitare (master, doctorat, aprofundate)
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D13. OCUPAÞIA

Care e OCUPAÞIA dvs. în momentul de faþã?     ______________ 99. NS/NR

D14. STAT/PRIVAT

Dacã este angajat undeva dvs. sunteþi angajat la o instituþie DE STAT sau la o firmã
PRIVATÃ?

1. La o instituþie de stat

2. La o firmã privatã

80. NC (nu e cazul, inactiv) 99. NS/NR

D15. RELIGIA

Dacã e „creºtin” (simplu), întreabã ce fel de creºtin?      _________ 99. NS/NR

D16. TEL MOBILE

Câte telefoane mobile existã în gospodãria dvs.?            _________ 99. NS/NR

D17. AUTO

Câte maºini (autoturisme) existã în gospodãria dvs.?  _________   99. NS/NR

D18. PC

Câte calculatoare personale existã în gospodãria dvs.? _________  99. NS/NR

D21. VEN P

Cât a fost venitul dvs. PERSONAL net („în mânã”) în ultima lunã?...lei vechi

99. NS/NR

D22. VEN G

Cât a fost venitul net al ÎNTREGII GOSPODÃRII în ultima lunã? ... lei vechi

99. NS/NR

D23. LOCALITATE ___________________________________

D24. JUDEÞ __________________________________

D25. STRADA ____________________________

D26. Nr.  ___   D27. Bloc: ___    D28. Scara: ___    D29. Apt: __

D30. Nume _______________________________

D31. Tel. fix (inclusiv prefix):___________________

D32. Tel. Mobil __________________________

ORA TERMINÃRII (HH : MM) |___|___| : |___|___|
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CHESTIONARUL B

ORA ÎNCEPERII (HH : MM)) |___|___| : |___|___|

Bunã ziua! Sunt un operator de interviu de la compania de sondaje CCSB ºi efectuãm
un studiu sociologic privind aspectele vieþii publice din România. Pentru a respecta
regulile statistice, aº dori sã stãm de vorbã cu acea persoanã din gospodãria dvs. cu
vârsta peste 18 ani ºi care ºi-a serbat cel mai recent ziua de naºtere.

SEL 1 În gospodãria dvs. existã vreo persoanã care sã se fi întors recent de la
muncã din strãinãtate?

Doar dacã întreabã ce e aia „recent”: anul ãsta (2010)

1. Da 3. Nu 99. NS/NR

SEL 2 Dacã DA,
A venit doar pentru câteva zile, maxim douã-trei sãptãmâni, în þarã, în concediu,
sã îºi viziteze rudele, sau intenþioneazã sã stea ceva mai mult în þarã?

1. Intenþioneazã sã stea ceva mai mult

3. Doar pentru câteva zile, în concediu

99. NS/NR

Dacã DA, STÃ CEVA MAI MULT.  CHESTIONAR C
Stai de vorbã cu persoana întoarsã.

Dacã sunt mai multe, alege aleatoriu cea care urmeazã sã-ºi serbeze ziua de naºtere

Dacã DA, dar DOAR ÎN VACANÞÃ  CHESTIONAR B
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Stai de vorbã aleator cu cel ce urmeazã sã îºi serbeze ziua de naºtere din cei care au
rãmas în þarã. Dar e recomandat sã participe la discuþie ºi cel care s-a întors temporar
din strãinãtate (în fond, la întrebãrile de tip informaþii, nu opinii, el ºtie mai bine sã
rãspundã: când ai plecat, unde ai fost etc.)

SEL 3 Dacã NU e în gospodãrie nimeni care s-a întors recent de la muncã,
Cineva din gospodãria dvs. este plecat la muncã în strãinãtate?

1. Da 3. Nu 99. NS/NR

Dacã DA, e cineva plecat la muncã  CHESTIONAR B
Stai de vorbã aleator cu cel ce urmeazã sã îºi serbeze ziua de naºtere din cei care
au rãmas în þarã. Dar e recomandat sã participe la discuþie ºi capul de familie/
soþul sau soþia acestuia (întrebãrile de tip informaþii, nu opinii, din chestionarul B
e posibil sã le ºtie mai bine capul de familie sau soþul/soþia acestuia)

Dacã NU,  CHESTIONAR A
Stai de vorbã aleator cu cel care urmeazã sã-ºi serbeze cel mai recent ziua de
naºtere.

ATENÞIE! În cazul chestionarelor de tip B:

întrebãrile de tip opinie (ce pãrere aveþi? e bine? e rãu?) sã rãspundã cel ales aleator
(ziua de naºtere) –> vrem reprezentativitatea opiniilor. La sfârºit, la socio-
demografice rãspunde cel ales aleator (ziua de naºtere) –> vrem reprezentativitatea
eºantionului

întrebãrile de tip informaþii (unde? de când? credeþi cã se întoarce?) e bine sã aveþi
rãspunsurile de la capul de familie sau chiar de la cel care se aflã în vacanþã –>
vrem exactitatea informaþiilor.

Q01. Probabil cã aþi auzit de criza economicã care afecteazã mai multe þãri din
lume în momentul de faþã. Cât de mult credeþi cã este afectatã România de criza
economicã?

5. foarte mult  4. destul de mult  2. destul de puþin  1. foarte puþin   99. NS/NR

Q02. Pe dvs. ºi familia dvs., cât de mult v-a afectat criza economicã?

5. foarte mult  4. destul de mult  2. destul de puþin  1. foarte puþin   99. NS/NR
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 NU DA NS/NR 

a. dvs. sau cineva din familie şi‐a pierdut locul de muncă 0 1 99 

b. s‐au redus veniturile familiei 0 1 99 

c. munciţi peste program pentru că vă temeţi să nu vă 

pierdeţi locul de muncă 
0 1 99 

d. s‐au diminuat economiile acumulate de familie 0 1 99 

e. lucruri pe care vi le permiteaţi înainte nu vi le mai 

permiteţi în prezent 
0 1 99 

f. este mai greu să plătiţi ratele la bancă  0 1 99 

g. membrii familiei plecaţi peste hotare au fost nevoiţi să 

se întoarcă acasă 
0 1 99 

h. banii trimişi de membrul familiei care lucrează peste 

hotare s‐au diminuat  
0 1 99 

Q03. În ce fel anume v-a afectat criza pe dvs. personal sau familia dvs. ?

 
3. 

Cheltuie 

mai mult 

1. 

Cheltuie 

mai 

puţin 

97. 

Cheltuie 

la fel 

99. 

NS/NR 

A. alimente 3 1 97 99 

B. educaţie 3 1 97 99 

C. sănătate 3 1 97 99 

D. vacanţe 3 1 97 99 

E. întreţinere şi alte servicii 

comunale (gunoi, apă rece, 

canalizare, apă caldă etc.) 

3 1 97 99 

F. reparaţii 3 1 97 99 

G. agricultură (maşini, utilaje 

agricole etc.) 
3 1 97 99 

Q04. Faþã de acum un an, familia dvs. cheltuie mai mult sau mai puþin pentru
urmãtoarele categorii de bunuri/servicii

Q05. Credeþi cã în urmãtorul an situaþia economicã a României se va îmbunãtãþi
sau se va înrãutãþi?

5. Se va îmbunãtãþi semnificativ

4. Se va îmbunãtãþi doar puþin

3. Va rãmâne la fel

2. Se va înrãutãþi puþin

1. Se va înrãutãþi semnificativ

99. NS/NR
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Q06. Care dintre urmãtoarele constatãri descriu cel mai bine schimbarea condiþiilor
dumneavoastrã de trai în ultimele 6 luni?

5. Au devenit foarte bune (ne putem permite orice avem nevoie)

4. Au devenit bune (suficient de bune pentru a ne permite bunuri scumpe, dar
limitându-ne în alte domenii)

3. Au devenit satisfãcãtoare (Suficient pentru un trai decent, dar nu ne putem permite
bunuri mai scumpe)

2. S-au înrãutãþit (suficient doar pentru strictul necesar)

1. Au devenit foarte rele (nu este suficient nici pentru strictul necesar)

99. NS/NR

Q07. Comparativ cu ultimul an, dumneavoastrã apreciaþi cã numãrul oamenilor
din localitatea dvs. care munceau în strãinãtate a scãzut sau a crescut?

5. a crescut mult

4. a crescut puþin Dacã a crescut (cod 5, cod 4), mergi la Q9.

3. este la fel Dacã la fel (cod 3) sau 99 NS/NR,, mergi la Q10

2. a scãzut puþin Dacã a scãzut (cod 1, cod 2), mergi la Q8.

1. a scãzut mult

99. NS/NR

Q08. Dacã a scãzut (cod 1 sau 2) Dupã pãrerea dvs., credeþi cã aceastã scãdere a
numãrului celor care muncesc în strãinãtate se datoreazã: (rãspuns multiplu,
max. 3 rãspunsuri)

a. Pierderii locurilor de muncă din ţara unde munceau  1 

b. Scăderii salariilor din ţara unde munceau  2 

c. Îndeplinirii obiectivelor plecării peste hotare (câştigat suficienţi bani 

etc.) 

3 

d. Găsirii unui loc de muncă în România  4 

e. Motive de sănătate 5 

f. Dorul de familie şi casă  6 

g. Inasprirea conditiilor legale din tara gazda  7 

h. Autorităţile din ţara gazdă i-au oferit asistenţă pentru întoarcerea în 

ţară  

8 

i. S-a înrăutăţit atitudinea localnicilor faţă de migranţi  9 
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Q09. Dacã a crescut (cod 4 sau 5; rãspuns multiplu)

Credeþi cã aceastã creºtere a numãrului celor care pleacã sã munceascã peste hotare

se datoreazã:

Q10. Credeþi ca migraþia are o influenþã negativã sau pozitivã asupra României?

1. Negativã 2. Pozitivã 99. NS/NR

Q11. Analizând urmãtoarele afirmaþii, cu care dintre acestea sunteþi sau nu de acord?

a. Înrăutăţirii situaţiei economice din România datorită crizei  

(pierdere loc de muncă, diminuare venituri) 

1 

b. Aceşti oameni aveau de gând să plece oricum 2 

c. Dezamăgirii faţă de viaţa şi oportunităţile din ţara noastră 3 

d. Aveau membri ai familiei care lucrau în străinătate 4 

5. Total de acord 

4. Parţial de acord 

2.Parţial împotrivă 

1. Total împotrivă 

99. NS/NR 

     

a. migraţia contribuie la dezvoltarea României 5 4 2 1 99 

b. migraţia destramă familiile 5 4 2 1 99 

c. migraţia face ca unii să fie mai bogaţi şi alţii mai săraci  5 4 2 1 99 

d. migraţia face ca oamenii să fie interesaţi numai de bani  5 4 2 1 99 

e. migraţia este singura şansă pentru cineva să câştige un ban 

decent 

5 4 2 1 99 

f. migraţia îi ajută pe care pleacă să vadă cum se trăieşte în 

alte părţi 

5 4 2 1 99 

Q12. 5. DA, sigur aş pleca 

4. DA, cred că aş pleca 

2. NU, nu cred că aş 

pleca 

1. NU, sigur nu aş 

pleca 

99. NS/NR 

DACĂ DA 

(5 sau 4) 

Q13. Cât ar trebui să vi se ofere?  

Scrie aşa cum spune el, 

inclusiv moneda (lei, euro, 

dolari etc.) 

În alt judeţ  dacă da ----> ........................................... 

Q12. Dacã aþi fi ºomer ºi aþi avea dificultãþi sã gãsiþi de muncã aici, prin preajmã,
aþi fi dispus sã plecaþi mai departe, în alt judeþ sã lucraþi acolo?

Dacã este ºomer, schimbã „Dacã aþi fi...” cu „Sunteþi...”
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Q13. Dacã DA (cod 5 sau 4), Faþã de cât câºtigaþi sau aþi putea sã câºtigaþi aici, cât ar
trebui sã vi se ofere salariu pentru a fi dispus sã plecaþi sã lucraþi în alt judeþ?
Atenþie! Suma totalã, nu doar cu cât în plus faþã de cât câºtigã acum

Q14. Dar în altã þarã? Dacã aþi fi ºomer ºi aþi avea dificultãþi sã gãsiþi de muncã aici,
prin preajmã, aþi fi dispus sã plecaþi în altã þarã sã lucraþi acolo?

Dacã este ºomer, schimbã „Dacã aþi fi...” cu „Sunteþi...”

Q15. Dacã DA (cod 5 sau 4), Faþã de cât câºtigaþi sau aþi putea sã câºtigaþi aici, cât ar
trebui sã vi se ofere salariu pentru a fi dispus sã plecaþi sã lucraþi în altã þarã?
Atenþie! Suma totalã, nu doar cu cât în plus faþã de cât câºtigã acum

Q16. Dvs. personal aþi trãit sau aþi lucrat peste hotare în ultimii 2 ani?

1. Da 2. Nu 99. NR

Q17. Dvs. personal, intenþionaþi sã plecaþi la muncã în strãinãtate?

5. Cu siguranþã DA

4. Probabil DA

2. Probabil NU ! Sãri peste Q14  Q18

1. Cu siguranþã NU ! Sãri peste Q14  Q18

99. NS/NR ! Sãri peste Q14  Q18

Q18. Dacã da, Care sunt motivele pentru care doriþi sã plecaþi la muncã în strãinãtate?
___________________________________________ 99. NS/NR

Q19. Dacã da, Care sunt motivele pentru care doriþi sã plecaþi la muncã în strãinãtate?

1. criza economicã din România

2. dorinþa de a locui într-o altã þarã

3. peste hotare sunt mai multe posibilitãþi

Q14. 5. DA, sigur aş pleca 

4. DA, cred că aş pleca 

2. NU, nu cred că aş 

pleca 

1. NU, sigur nu aş pleca 

99. NS/NR 

DACĂ DA 

(5 sau 4) 

Q15. Cât ar trebui să vi se ofere?  

Scrie aşa cum spune el, 

inclusiv moneda (lei, euro, 

dolari etc.) 

În altă ţară  dacă da ----> ........................................... 
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4. lipsa unui loc de muncã în România

5. am rude peste hotare alãturi de care aº vrea sã trãiesc

6. sã câºtig mai mult decât aº câºtiga în România

80. alta. Care? _________________________ 99. NS/NR

Dacã da, Când intenþionaþi sã plecaþi la muncã în strãinãtate?

1. Foarte repede, în maxim 1 lunã

2. Destul de repede, cam peste 2-3 luni

3. Cam peste 6 luni de zile

4. Cam peste un an de zile
5. Mai mult de un an de zile

80. NC (Nu intenþioneazã sã plece) 99. NS/NR

Q20. Dacã da, Care sunt planurile dvs. pe termen lung în eventualitatea în care
reuºiþi sã plecaþi ?

1. lucrez maxim 6 luni ºi mã întorc

2. lucrez maxim un an ºi mã întorc

3. Lucrez maxim 2 ani ºi mã întorc

4. Lucrez maxim 5 ani ºi mã întorc

5. Plec pentru totdeauna 99. NS/NR

Q21. Dacã da, În ce þarã aþi dori sã plecaþi la muncã în strãinãtate?
_______________________________________ 99. NS/NR

Dacã mai multe, scrie-le pe toate; separã prin virgulã, max. 3. Identificã þara principalã ºi
scrie-o prima

Q22. Dacã da, De ce doriþi sã plecaþi în aceastã þarã?

______________________________________ 99. NS/NR

Q23. Vã rog sã-mi spuneþi dacã urmãtoarea afirmaþie o consideraþi adevãratã sau
falsã: „Dacã ai muncit în mai multe þãri din Uniunea Europeanã ºi ieºi la pensie, la
calculul pensiei þi se iau în considerare doar contribuþiile de pensie din ultima þarã
unde ai lucrat”?

1. Adevãratã 2. Falsã 99. NR/NR
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Q24. Enumeraþi vã rog persoanele din gospodãria dvs. care sunt plecate la muncã
în strãinãtate . Urmãtoarele întrebãri se aplicã pentru fiecare persoanã plecatã.

1 Sex  1 Masculin  2 Feminin   99 NSNR 

2 Vârstă       99 NSNR 

3 Relaţia de rudenie cu respondentul 

4 Câţi ani a lucrat în străinătate pînă acum? 

5 În ce ţară este acum? 

6 În ce localitate din acea ţară este acum?  Dacă nu ştie, măcar regiunea 

7 Ce ocupaţie are acum acolo, în străinătate? 

8 În ce domeniu de activitate lucrează acum acolo? 

9 Acolo, în străinătate, este membru de sindicat sau nu?  

0 Nu 1 Da 99 NS NR 

10 Înainte să se întoarcă, ...?   

1. Avea afacere proprie  

2. Era angajat de către altcineva   

3. Era şomer 99 NSNR 

11 Dacă şomer, Ce ocupaţie avea înainte să fie şomer? 

12 Dacă şomer, În ce domeniu de activitate lucra înainte să fie şomer? 

13 Dacă şomer, Cât timp a fost şomer acolo, în străinătate, a primit indemnizaţie/ajutor de 

şomaj sau nu? 

0 Nu 1 Da 99 NS NR 

14 Acolo, în străinătate, a avut tot timpul aceeaşi ocupaţie sau a avut şi altă ocupaţie?  

1 O singură ocupaţie  2 Mai multe 

15 Dacă a avut mai multe ocupaţii, Ce ocupaţii a avut înainte de cea actuală?  

Dacă mai multe, separă prin virgulă 

16 De câte ori a plecat în străinătate la muncă până acum?   

17 Dacă a plecat de mai multe ori, În ce ţări a fost plecat la muncă până acum?  

Dacă mai multe, separă prin virgulă 

18 Dacă a plecat de mai multe ori, În ce ţară a plecat prima dată? 

19 În ce an a plecat la muncă în străinătate prima dată? 

20 Înainte să plece prima dată în străinătate, care era ocupaţia sa aici în ţară? 

21 Înainte să plece prima dată la muncă în străinătate, câţi ani a muncit aici în ţară?  

0 = Nu a muncit deloc 

22 Înainte să plece prima dată la muncă în străinătate, câţi ani a muncit aici în ţară cu 

carte de muncă? 0 = Nu a avut deloc carte de muncă 

23 Înainte să plece prima dată în străinătate, care era starea lui civilă? 

24 După ce a plecat în străinătate, s-a căsătorit sau recăsătorit cumva acolo?  

1. Da, cu român/româncă 

2. Da, cu străi/străină  

3. Nu s-a căsătorit, dar trăieşte cu român/româncă  

4. Nu s-a căsătorit, dar trăieşte cu un străin/o străină  

5. Nu  99 NSNR 
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25 Înainte să plece prima dată în străinătate, avea copii minori sau nu? 

0. Nu avea copii minori   

1. Avea copii minori 

27 Credeţi că se va întoarce definitiv în ţară sau în cele din urmă se va stabili definitiv 

acolo în străinătate? 

5. Cu siguranţă DA  

4. Probabil DA  

2. Probabil NU  

1. Cu siguranţă NU 99 NS/NR 

28 Dacă da (cod 5 sau 4 anterior) Când credeţi că se va întoarce definitiv în ţară?   

1. În max 6 luni de zile  

2. Între 6 luni şi 2 ani  

3. Mai târziu 

80 NC (Nu cred că se mai întoarce)  99 NS NR 

29 Unde locuieşte persoana plecată? 

1. Locuinţă personală, achitată integral  

2. Locuinţa personală, încă mai plăteşte la ea rate/datorii  

3. În chirie   

80 Altele (locuinţă socială, fără locuinţă etc.) 99 NSNR 

30 Persoana plecată are fraţi sau surori plecate în străinătate? 

1. Da, toţi sunt plecaţi în străinătate   

2. Unii sunt plecaţi în străinătate, unii sunt rămaşi în România  

3. Toţi ceilalţi fraţi/surori sunt rămaşi în România   

90. NC (nu are fraţi/surori, e singur la părinţi) 99. NSNR 

Q25. Care sunt motivele pentru care membrul (membrii) gospodãriei dvs. a plecat la

muncã în strãinãtate?_______________________________________________

Q26. Cum a fost afectatã situaþia acestui membru al gospodãriei de criza economicã?

__________________________________________________________________

Q27. Din informaþiile pe care le aveþi de la acest membru al familiei din strãinãtate, care

au fost efectele crizei asupra celor ce muncesc în strãinãtate? (rãspuns multiplu)

 NU DA NS/NR 

1. Mulţi migranţi au început să-şi piardă locurile de muncă? 0 1 99 

2. Atitudinea localnicilor a devenit mai rezervată/negativă? 0 1 99 

3. Au început să li se reducă salariile migranţilor? 0 1 99 

4. A crescut costul vieţii? 0 1 99 

5. Autorităţile din ţara gazdă au devenit mai stricte? 0 1 99 

6. Mulţi migranţi au început să-şi piardă locul de trai? 0 1 99 

80. Altceva. Ce anume? _____________________________ 0 1 99 
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Q28. Gospodãria dvs. a primit bani de la membrii plecaþi în strãinãtate în ultimul
an sau nu?

1. Da, foarte des 2. Da, destul de des 3. Da, destul de rar

4. Da, foarte rar 5. Nu, niciodatã 99. NS/NR

Q29. Cât reprezintã aceastã sumã faþã de veniturile totale ale gospodãriei Dvs?

1. O parte foarte micã, neînsemnatã. ªi cu ei, ºi fãrã ei, tot cam aia este

2. O parte destul de micã. Se simte oarecum la venitul gospodãriei, dar nu cine ºtie
ce. Ne descurcãm ºi fãrã ei.

4. O parte destul de mare. Se simte destul de bine la venitul gospodãriei noastre, ne
ajutã mult.

5. O parte foarte mare. Se simte foarte mult la venitul gospodãriei, nu ºtiu ce am
face fãrã ei

6. Singura sursã de venit a gospodãriei noastre. Banii pe care îi primim din strãinãtate
sunt singurii bani care intrã în gospodãria noastrã.

99. NS/NR

Q30. Cum a evoluat volumul banilor trimiºi de peste hotare în ultimele 6 luni?

5. au trimis mult mai mult 4. au trimis ceva mai mult 3. a ramas la fel

2. au trimis ceva mai puþin 1. au trimis mult mai puþin 97. nu au mai trimis nimic

99. NS/NR

Q31. În general, pentru ce folosiþi mai ales aceºti bani care îi primiþi din strãinãtate?
(rãspuns multiplu, max. 5 rãspunsuri)

Pentru consumul curent în gospodărie/cheltuielile de zi cu zi 1 

Pentru plata datoriilor 2 

Pentru achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungată, altele în afară de maşini 

(aparatură electronică şi electrocasnică). Dacă da. Ce tip de aparatură? ___________ 

3 

Pentru reparaţia/îmbunătăţirea/extinderea locuinţei deja existente 4 

Pentru construcţia/achiziţionarea de noi case/apartamente 5 

Pentru realizarea de economii 6 

Pentru investiţii/afaceri 7 

Pentru educaţia copiilor 8 

Pentru petrecerea timpului liber (turism) 9 

Pentru donaţii şi alte acte de binefacere 10 

80. În alt mod. Cum anume? _____________________________ 80 

99. NS NR  99 
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Q32. În afarã de bani, membrii gospodãriei Dvs. plecaþi în strãinãtate mai trimit ºi
alte lucruri acasã?

1. Da 2. Nu 99. NS/NR

La sfârºit, câteva întrebãri socio-demografice

D1. SEX 1. Bãrbat    2.Femeie

D2.VÂRSTA (în ani împliniþi) |___|___|          99. NR

D4. NR TOTAL PERS.

Câte persoane sunt în gospodãria Dvs?  Inclusiv copiii |___|___|      99. NR

D5. NR COPII .

Câþi copii în întreþinere (sub 18 ani) sunt în gospodãria dvs. |___|___| 99. NR

D11. ETNIA

1. Român

2. Maghiar

3. Rrom/Þigan

6. Alta. Care? ____________________

D12. ªCOALA (Ultima ºcoalã absolvitã)

1. Fãrã ºcoalã

2. ªc. primarã (4 clase)

3. Gimnaziu ( 7, 8 clase)

4. ªc. profesionalã/ªcoalã de meserii

6. Liceul treapta II (12 clase, bacalaureat)

7. ªcoalã postlicealã

8. Studii universitare (colegiu/facultate)

9. Studii post-universitare (master, doctorat, aprofundate)

D13. OCUPAÞIA

Care e OCUPAÞIAdvs. în momentul de faþã?_________________       99. NS/NR
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D14. STAT/PRIVAT

Dacã este angajat undeva dvs. sunteþi angajat la o instituþie DE STAT sau la o firmã
PRIVATA?

1. La o instituþie de stat

2. La o firmã privatã

80. NC (nu e cazul, inactiv) 99. NS/NR

D15. RELIGIA

Dacã eºti „creºtin” (simplu), întreabã ce fel creºtin? .......................... 99. NS/NR

D16. TEL MOBILE

Câte telefoane mobile existã în gospodãria dvs.? ............................... 99. NS/NR

D17. TEL MOBILE

Câte maºini (automobile) existã în gospodãria dvs.? .......................... 99. NS/NR

D18. TEL MOBILE

Câte calculatoare existã în gospodãria dvs.? ........................................ 99. NS/NR

D21. TEL MOBILE

Cât a fost venitul dvs. PERSONAL net („în mânã”) în ultima lunã?

.............................................. lei vechi 99. NS/NR

D22. TEL MOBILE

Cât a fost venitul net al ÎNTREGII GOSPODÃRII în ultima lunã?

.............................................. lei vechi 99. NS/NR

D23. TEL MOBILE

D23. LOCALITATE ___________________________________

D24. JUDEÞ __________________________________

D25. STRADA ____________________________

D26. Nr.  ___   D27. Bloc: ___    D28. Scara: ___    D29. Apt: __  D30. Nume ___________

D31. Tel. fix (inclusiv prefix):___________________

D32. Tel. Mobil __________________________
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D71. ACORD CONTACT MEMBRI STRÃINÃTATE .

Pe parcursul chestionarului, ne-aþi spus cã aveþi membri ai gospodãriei plecaþi în
strãinãtate. Sunteþi de acord sã ne permiteþi sã luãm legãtura telefonic cu ei, în
cazul în care am avea nevoie sã continuãm sondajul de opinie ºi în rîndul celor
plecaþi în strãinãtate?

1. DA, de acord 2.Nu

D72. Dacã Da DATE DE CONTACT

ORA TERMINÃRII (HH : MM) |___|___| : |___|___|

Nr Numele Sex Vârstă Țara Telefon 

1  M  F    

2  M  F    

3  M  F    

4  M  F    

5  M  F    



Chestionarele cercetãrii

CHESTIONARUL C

ORA ÎNCEPERII (HH : MM)) |___|___| : |___|___|

Bunã ziua! Sunt un operator de interviu de la compania de sondaje CCSB ºi efectuãm
un studiu sociologic privind aspectele vieþii publice din România.Pentru a respecta
regulile statistice, aº dori sã stãm de vorbã cu acea persoanã din gospodãria dvs. cu
vârsta peste 18 ani ºi care ºi-a serbat cel mai recent ziua de naºtere.

SEL 1 În gospodãria dvs. existã vreo persoanã care sã se fi întors recent de la
muncã din strãinãtate?

Doar dacã întreabã ce e aia „recent”: anul ãsta (2010)

1. Da 3. Nu 99. NS/NR

SEL 2 Dacã DA,

A venit doar pentru câteva zile, maxim douã-trei sãptãmîni, în þarã, în concediu,
sã îºi viziteze rudele, sau intenþioneazã sã stea ceva mai mult în þarã?

1. Intenþioneazã sã stea ceva mai mult

3. Doar pentru câteva zile, în concediu

99. NS/NR

Dacã DA, STÃ CEVA MAI MULT.  CHESTIONAR C
Stai de vorbã cu persoana întoarsã.

Dacã sunt mai multe, alege aleatoriu cea care urmeazã sã-ºi serbeze ziua de naºtere

Dacã DA, dar DOAR ÎN VACANÞÃ  CHESTIONAR B
Stai de vorbã aleator cu cel ce urmeazã sã îºi serbeze ziua de naºtere din cei care au
rãmas în þarã. Dar e recomandat sã participe la discuþie ºi cel care s-a întors temporar
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din strãinãtate (în fond, la întrebãrile de tip informaþii, nu opinii, el ºtie mai bine sã
rãspundã: când ai plecat, unde ai fost etc.)

SEL 3 Dacã NU e în gospodãrie nimeni care s-a întors recent de la muncã,

Cineva din gospodãria dvs. este plecat la muncã în strãinãtate?

1. Da 3. Nu 99. NS/NR

Dacã DA, e cineva plecat la muncã  CHESTIONAR B

Stai de vorbã aleator cu cel ce urmeazã sã îºi serbeze ziua de naºtere din cei care au
rãmas în þarã. Dar e recomandat sã participe la discuþie ºi capul de familie/soþul
sau soþia acestuia (întrebãrile de tip informaþii, nu opinii, din chestionarul B e posibil
sã le ºtie mai bine capul de familie sau soþul/soþia acestuia)

Dacã NU,  CHESTIONAR A

Stai de vorbã aleator cu cel care urmeazã sã-ºi serbeze cel mai recent ziua de naºtere.

ATENÞIE! În cazul chestionarelor de tip B:

întrebãrile de tip opinie (ce pãrere aveþi? e bine? e rãu?) sã rãspundã cel ales aleator
(ziua de naºtere) —> vrem reprezentativitatea opiniilor. La sfârºit, la socio-
demografice rãspunde cel ales aleator (ziua de naºtere) —> vrem reprezentativitatea
eºantionului

întrebãrile de tip informaþii (unde? de când? credeþi cã se întoarce?) e bine sã aveþi
rãspunsurile de la capul de familie sau chiar de la cel care se aflã în vacanþã —>
vrem exactitatea informaþiilor.

Q01. Probabil cã aþi auzit de criza economicã care afecteazã mai multe þãri din
lume în momentul de faþã. Cât de mult credeþi cã este afectatã România de criza
economicã?

5. foarte mult  4. destul de mult  2. destul de puþin  1. foarte puþin     99. NS/NR

Q02. Pe dvs. ºi familia dvs., cât de mult v-a afectat criza economicã?

5. foarte mult  4. destul de mult  2. destul de puþin   1. foarte puþin   99. NS/NR
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Q03. În ce fel anume v-a afectat criza pe dvs. personal sau familia dvs.?

Q04. Faþã de acum un an, familia dvs. cheltuie mai mult sau mai puþin pentru
urmãtoarele categorii de bunuri/servicii

Q05. Credeþi cã în urmãtorul an situaþia economicã a României se va îmbunãtãþi
sau se va înrãutãþi?

5. Se va îmbunãtãþi semnificativ

4. Se va îmbunãtãþi doar puþin

3. Va rãmâne la fel

2. Se va înrãutãþi puþin

1. Se va înrãutãþi semnificativ

99. NS/NR

 NU DA NS/NR 

a. dvs. sau cineva din familie şi-a pierdut locul de muncă 0 1 99 

b. s-au redus veniturile familiei 0 1 99 

c. munciţi peste program pentru că vă temeţi să nu vă pierdeţi 

locul de muncă 
0 1 99 

d. s-au diminuat economiile acumulate de familie 0 1 99 

e. lucruri pe care vi le permiteaţi înainte nu vi le mai permiteţi 

în prezent 
0 1 99 

f. este mai greu să plătiţi ratele la bancă  0 1 99 

g. membrii familiei plecaţi peste hotare au fost nevoiţi să se 

întoarcă acasă 
0 1 99 

h. banii trimişi de membrul familiei care lucrează peste hotare  

s-au diminuat  
0 1 99 

 
3. 

Cheltuie 

mai mult 

1. 

Cheltuie 

mai 

puţin 

97. 

Cheltuie 

la fel 

99. 

NS/NR 

A. alimente 3 1 97 99 

B. educaţie 3 1 97 99 

C. sănătate 3 1 97 99 

D. vacanţe 3 1 97 99 

E. întreţinere şi alte servicii comunale 

(gunoi, apă rece, canalizare, apă caldă etc.) 
3 1 97 99 

F. reparaţii 3 1 97 99 

G. agricultură (maşini, utilaje agricole etc.) 3 1 97 99 
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Q06. Care dintre urmãtoarele constatãri descriu cel mai bine schimbarea condiþiilor
dumneavoastrã de trai în ultimele 6 luni?

5. Au devenit foarte bune (ne putem permite orice avem nevoie)

4. Au devenit bune (suficient de bune pentru a ne permite bunuri scumpe, dar
limitându-ne în alte domenii)

3. Au devenit satisfãcãtoare (Suficient pentru un trai decent, dar nu ne putem permite
bunuri mai scumpe)

2.S-au înrãutãþit (suficient doar pentru strictul necesar)

1. Au devenit foarte rele (nu este suficient nici pentru strictul necesar)

99. NS/NR

Q07. Comparativ cu ultimul an, dumneavoastrã apreciaþi cã numãrul oamenilor
din localitatea dvs. care munceau în strãinãtate a scãzut sau a crescut?

5. a crescut mult

4. a crescut puþin Dacã a crescut (cod 5, cod 4), mergi la Q9.

3. este la fel Dacã la fel (cod 3) sau 99 NS/NR,, mergi la Q10

2.a scãzut puþin Dacã a scãzut (cod 1, cod 2), mergi la Q8.

1. a scãzut mult

99. NS/NR

Q08. Dacã a scãzut (cod 1 sau 2) Dupã pãrerea dvs., credeþi cã aceastã scãdere a
numãrului celor care muncesc în strãinãtate se datoreazã: (rãspuns multiplu, max.
3 rãspunsuri)

a. Pierderii locurilor de muncă din ţara unde munceau  1 

b. Scăderii salariilor din ţara unde munceau  2 

c. Îndeplinirii obiectivelor plecării peste hotare (câştigat suficienţi bani 

etc.) 

3 

d. Găsirii unui loc de muncă în România  4 

e. Motive de sănătate 5 

f. Dorul de familie şi casă  6 

g. Inasprirea conditiilor legale din tara gazda  7 

h. Autorităţile din ţara gazdă i-au oferit asistenţă pentru întoarcerea în 

ţară  

8 

i. S-a înrăutăţit atitudinea localnicilor faţă de migranţi  9 
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Q09. Dacã a crescut (cod 4 sau 5; rãspuns multiplu)

Credeþi cã aceastã creºtere a numãrului celor care pleacã sã munceascã peste hotare
se datoreazã:

Q10. Credeþi ca migraþia are o influenþã negativã sau pozitivã asupra României?

1. Negativã 2. Pozitivã 99. NS/NR

Q11. Analizând urmãtoarele afirmaþii, cu care dintre acestea sunteþi sau nu de acord?

Q16. Dvs. personal aþi trãit sau aþi lucrat peste hotare în ultimii 2 ani?

1. Da 2. Nu 99. NR

a. Înrăutăţirii situaţiei economice din România datorită crizei  

(pierdere loc de muncă, diminuare venituri) 

1 

b. Aceşti oameni aveau de gând să plece oricum 2 

c. Dezamăgirii faţă de viaţa şi oportunităţile din ţara noastră 3 

d. Aveau membri ai familiei care lucrau în străinătate 4 

5. Total de acord 

4. Parţial de acord 

2.Parţial împotrivă 

1. Total împotrivă 

99. NS/NR 

     

a. migraţia contribuie la dezvoltarea României 5 4 2 1 99 

b. migraţia destramă familiile 5 4 2 1 99 

c. migraţia face ca unii să fie mai bogaţi şi alţii mai săraci  5 4 2 1 99 

d. migraţia face ca oamenii să fie interesaţi numai de bani  5 4 2 1 99 

e. migraţia este singura şansă pentru cineva să câştige un ban 

decent 

5 4 2 1 99 

f. migraţia îi ajută pe care pleacă să vadă cum se trăieşte în 

alte părţi 

5 4 2 1 99 
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Q28. Câteva întrebãri despre perioada în care aþi fost plecat la muncã în strãinãtate

1 Sex  1 Masculin  2 Feminin   99 NSNR 

2 Vârstă       99 NSNR 

3  

4 Câţi ani aţi lucrat în străinătate? 

5 Din ce ţară v-aţi întors? 

6 În ce localitate din acea ţară aţi stat înainte să vă întoarceţi?   

Dacă nu ştie, măcar regiunea 

7 Ce ocupaţie aveaţi acolo, în străinătate, înainte să vă întoarceţi? 

8 În ce domeniu de activitate lucraţi acolo, înainte să vă întoarceţi? 

9 În străinătate, înainte să vă întoarceţi, eraţi membru de sindicat sau nu?  

0 Nu 1 Da 99 NS NR 

10 Înainte să vă întoarceţi, ...?  

1. Aveam afacere proprie  

2. Eram angajat de către altcineva   

3. Eram şomer 99 NSNR 

11 Dacă şomer, Ce ocupaţie aveaţi înainte să fiţi şomer? 

12 Dacă şomer, În ce domeniu de activitate lucraţi înainte să fiţi şomer? 

13 Dacă şomer, Cât timp aţi fost şomer acolo, în străinătate, aţi primit 

indemnizaţie/ajutor de şomaj sau nu?   

0 Nu 1 Da 99 NS NR 

14 Acolo, în străinătate, aţi avut tot timpul aceeaşi ocupaţie sau aţi avut şi altă 

ocupaţie?  1 O singură ocupaţie 2 Mai multe 

15 Dacă a avut mai multe ocupaţii, În străinătate, ce ocupaţii aţi avut în afară de ultima?  

16 De câte ori aţi plecat în străinătate la muncă până acum?   

17 Dacă a plecat de mai multe ori, În ce ţări aţi fost plecat la muncă până acum?  

18 Dacă a plecat de mai multe ori, În ce ţară aţi plecat la muncă prima dată? 

19 În ce an aţi plecat la muncă în străinătate prima dată? 

20 Înainte să plecaţi prima dată la muncă în străinătate, care era ocupaţia dvs. aici 

în ţară? 

21 Înainte să plecaţi prima dată la muncă în străinătate, câţi ani aţi muncit aici în ţară?  

0 = Nu a muncit deloc 

22 Înainte să plecaţi prima dată la muncă în străinătate, câţi ani aţi muncit aici în 

ţară cu carte de muncă? 0 = Nu a avut deloc carte de muncă 

23 Înainte să plecaţi prima dată la muncă în străinătate, care era starea dvs. civilă? 

24 După ce a plecat în străinătate, v-aţi căsătorit sau recăsătorit cumva acolo?  

1. Da, cu român/româncă 

2. Da, cu străin/străină  

3 Nu m-am căsătorit, dar trăiesc cu un român/o româncă  

4. Nu m-am căsătorit, dar trăiesc cu un străi/o străină  

5. Nu  99 NSNR 
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25 Înainte să plecaţi prima dată la muncă în străinătate, aveaţi copii minori sau nu? 

0 Nu avea copii minori  1 Avea copii minori 

26 Consideraţi că v-aţi întors definitiv în ţară sau vă bate gândul să plecaţi din 

nou la muncă? (nu doar pentru vizite, concedii) 

5. Cu siguranţă DA, nu mai plec  

4. Probabil că nu mai plec  

2. Probabil că voi mai pleca din nou  

1. Cu siguranţă voi pleca din nou 99 NS/NR 

27 Dacă pleacă (cod 2 sau 1) Credeţi că, în cele din urmă, vă veţi întoarce definitiv 

aici în România? 

5. Cu siguranţă DA  

4. Probabil DA  

2. Probabil NU  

1. Cu siguranţă NU 99 NS/NR 

28 Dacă intenţionează să se întoarcă (cod 5 sau 4 anterior) Când credeţi că vă veţi 

întoarce definitiv în ţară? 

1. În max 6 luni de zile  

2. Între 6 luni şi 2 ani  

3. Mai târziu  

80 NC (Nu cred că se mai întoarce)  99 NS NR 

29 Unde aţi locuit ultima dată când aţi fost plecat în străinătate? 

1. Locuinţă personală, achitată integral  

2. Locuinţa personală, încă mai plăteşte la ea rate/datorii  

3. În chirie   

80 Altele (locuinţă socială, fără locuinţă etc.) 99 NSNR 

30 Aveţi fraţi sau surori plecate în străinătate sau nu? 

1. Da, toţi fraţii/surorile sunt plecaţi în străinătate   

2. Unii sunt plecaţi în străinătate, unii sunt rămaşi în România  

3. Toţi ceilalţi fraţi/surori sunt rămaşi în România   

90. NC (nu are fraţi/surori, e singur la părinţi)       99. NSNR 

Q29. Ce v-a determinat sã plecaþi în strãinãtate la muncã? (rãspuns spontan)
_____________________________________ 99. NS/NR

Q30. În strãinãtate (dacã a plecat de mai multe ori: când aþi plecat prima datã), vã
aºtepta cineva acolo sau nu?

1. Nu, nu mã aºtepta nimeni

2. Da, mã aºtepta cineva din familie. Cine? (grad de rudenie) ____________________
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3. Da, mã aºtepta altcineva din afara familiei. Cine? (tip de relaþie: prieteni/vecini,
locul de muncã etc.) __________________________________ 99. NS/NR

Q31. În strãinãtate, înainte de întoarcere, locuiaþi singur sau cu altcineva?

1. Locuiam singur

2. Locuiam cu cineva din familie. Cine? (grad de rudenie) _____________________

3. Locuiam cu altcineva din afara familiei. Cine? (tip de relaþie: prieteni/vecini,
locul de muncã etc.) _____________________________________ 99. NS/NR

Q32. Dacã cu altcineva (2 sau 3),

În strãinãtate, cu câte persoane locuiaþi în casã/apartament? |___|___|

Q33. În strãinãtate, la locul de muncã, înainte de întoarcere, eraþi singur sau mai
ºtiaþi ºi pe altcineva din þarã?

1. Eram singur, nu mai ºtiam pe nimeni

2. Eram cu cineva din familie. Cine? (grad de rudenie) _______________________

3. Eram cu altcineva cunoscut, din afara familiei. Cine? (tip de relaþie: prieteni/
vecini, locul de muncã etc.) _________________________________ 99. NS/NR

Q34. Dupã ce aþi plecat acolo, aþi mai chemat ºi alte persoane? (aþi „tras” ºi pe alþii
dupã dvs.)?

1. Da 2. Nu 99. NS/NR

Q35. Dacã da, Câte persoane aþi chemat dupã dvs.? |___|___|

Q36. În general, v-aþi fãcut prieteni/cunoºtinþe în rândul strãinilor de acolo (din
þara respectivã), sã þineþi legãtura cu ei ºi în afara locului de muncã?

1. Da 2. Nu 99. NS/NR

Q37. Dacã da, Ce erau aceºti strãini? (rãspuns multiplu)

1. Colegi de muncã
2. ªefi/Patroni/Directori

3. Vecini
4. Cel care ne închiria locuinþa

5. Preotul
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6. Alþii din comunitatea religioasã

80. Altele. Care? _____________________________

90. NC (Nu se aplicã, nu avea prieteni în rândul strãinilor) 99. NS/NR

Q38. În general, v-aþi fãcut prieteni/cunoºtinþe în rîndul românilor de acolo, sã
þineþi legãtura cu ei ºi în afara locului de muncã?

1. Da 2. Nu 99. NS/NR

Q39. Dacã da, Ce erau aceºti români? (rãspuns multiplu)

1. Rude apropiate. Ce grad de rudenie? _____________________________

2. Prieteni/vecini/cunoºtinþe de acasã, din þarã

3. Prieteni fãcuþi acolo, în strãinãtate

4. Colegi de muncã

5. ªefi/Patroni/Directori

6. Vecini

7. Cel care ne închiria locuinþa

8. Preotul

9. Alþii din comunitatea religioasã

80. Altele. Care? _____________________________

90. NC (Nu se aplicã, nu avea prieteni în rândul românilor)  99. NS/NR

Q40. În general, acolo în strãinãtate, cu cine vã înþelegeaþi mai bine, cu cine vã
petreceaþi timpul la locul de muncã: cu românii sau cu strãinii?

1. Doar cu românii 2. Doar cu strãinii

3. ªi cu unii, ºi cu alþii 4. Nici cu unii, nici cu alþii 99. NS/NR

Q41. În general, acolo în strãinãtate, cu cine vã înþelegeaþi mai bine, cu cine vã
petreceaþi timpul în rest, în afara programului de muncã, în timpul liber: cu românii
sau cu strãinii?

1. Doar cu românii 2. Doar cu strãinii

3. ªi cu unii, ºi cu alþii 4. Nici cu unii, nici cu alþii 99. NS/NR

Q42. În general, acolo în strãinãtate, când aþi avut vreo problemã personalã (sãnãtate,
bani, altele), cui aþi cerut ajutorul: românilor sau strãinilor?

1. Românilor de acolo 2. Strãinilor de acolo

3. ªi românilor, ºi strãinilor de acolo 4. Nici unora de acolo, am cerut ajutor celor
de acasã

80. Nimãnui (nici acasã, nici în strãinãtate, m-am descurcat singur) 99. NS/NR
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Q43. Dvs. unde credeþi cã aveþi mai mulþi prieteni ºi cunoºtinþe, în þara unde aþi
lucrat sau în România?

1. În România 2. În strãinãtate

80. Nu citi! Am la fel de mulþi prieteni în România ºi în strãinãtate

90. Nu citi! Nu am mulþi prieteni cunoºtinþe nici colo, nici colo 99. NS/NR

Q44. În general, consideraþi cã plecarea dvs. în strãinãtate a fost mai degrabã o
experienþã pozitivã sau una negativã?

5. A fost clar o experienþã pozitivã de viaþã, am avut numai de câºtigat, ºi pe plan
financiar ºi pe plan uman

4. A fost o experienþã mai degrabã pozitivã de viaþã, au fost ºi bune ºi rele, dar mai
mult bune

2. A fost o experienþã mai degrabã negativã, au fost ºi bune ºi rele, dar mai mult
rele

1. A fost clar o experienþã negativã de viaþã, am avut numai de pierdut, mai bine
stãteam acasã ºi nu plecam deloc

99. NS/NR

Q45. Care au fost lucrurile care v-au plãcut acolo, în strãinãtate?
________________________________________________________  99. NS/NR

Q46. Care au fost lucrurile care nu v-au plãcut, care v-au deranjat/enervat acolo, în
strãinãtate?
________________________________________________________ 99. NS/NR

Q47. În general, consideraþi cã v-aþi integrat acolo sau nu?

5. Cu siguranþã da, mã integrasem foarte bine

4. Oarecum da, mã integrasem destul de bine

2. Oarecum nu, nu prea mã integrasem

1. Cu siguranþã nu, nu mã integrasem deloc 99. NS/NR

Q48. De ce consideraþi cã v-aþi integrat/nu v-aþi integrat?
________________________________________________________ 99. NS/NR
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Q49. Cum a evoluat suma pe care o câºtigaþi în strãinãtate în ultimele 6 luni, înainte
sã vã întoarceþi acasã?

5. câºtigam mult mai mult decât înainte/în mod obiºnuit.  Cam cu cât? ________ €

4. câºtigam ceva mai mult decât înainte/în mod obiºnuit.  Cam cu cât? _________ €

3. câºtigam la fel

2. câºtigam ceva mai puþin decât înainte/în mod obiºnuit.  Cam cu cât? ________ €

1. câºtigam mult mai puþin decât înainte/în mod obiºnuit.  Cam cu cât? ________ €

97. nu mai câºtigam nimic/nici un ban 99. NS/NR

Scrie valoarea exact aºa cum o menþioneazã, în valoare absolutã, în aceeaºi monedã ca mai
sus. Dacã vrea sã menþioneze procentual, lãsaþi-l sã facã, dar doar dacã iniþiativa vine
spontan din partea respondentului.

Q50. În general, în mod obiºnuit, când eraþi în strãinãtate trimiteaþi bani înapoi
acasã, în România?

1. Da, foarte des 2. Da, destul de des 3. Da, destul de rar

4. Da, foarte rar 5. Nu, niciodatã 99. NS/NR

Q51. În strãinatate cum aþi lucrat mai mult: oficial, cu acte, sau la negru, fãrã acte?

5. Am lucrat doar oficial, cu acte

4. Am lucrat mai mult oficial, cu acte, dar am avut ºi momente/perioade în care am
lucrat la negru

2. Am lucrat mai mult la negru, fãrã acte, dar am avut ºi unele momente/perioade
în care am lucrat oficial, cu acte

1. Am lucrat doar la negru, fãrã acte 99. NS/NR

Q52. Când aþi revenit acasã? (De preferinþã, data cât mai exactã, la nivel de lunã (de ex.
aprilie 2008). Dacã nu, atunci perioada temporalã: acum o zi, o sãptãmânã, o lunã, 3 luni,
un an etc.) ____________

Q53. Cât timp intenþionaþi sã staþi acasã? (Perioada: o zi, o sãptãmânã, o lunã, 3 luni,
un an etc.)

_________________________________________________________ 99. NS/NR

Q54. Ce v-a determinat sã vã întoarceþi acasã? (rãspuns spontan)

_________________________________________________________ 99. NS/NR
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Q55. Dintre urmãtoarele motive, ce v-a determinat sã vã întoarceþi acasã? (rãsp.
multiplu)

Q56. Sunteþi mulþumit sau nu cã v-aþi întors acasã?

5. Sunt foarte mulþumit 4. Sunt destul de mulþumit

2. Sunt destul de nemulþumit 1. Sunt foarte nemulþumit 99. NS/NR

Q57. De ce sunteþi mulþumit/nemulþumit cã v-aþi întors acasã, în România?
_________________________________________________________ 99. NS/NR

Q58. Consideraþi cã aici în România trãiþi mai bine sau mai prost decât acolo în
strãinãtate?

5. Trãiesc mult mai bine aici, în România, decât acolo în strãinãtate

4. Trãiesc ceva mai bine aici, în România, decât acolo în strãinãtate

3. Trãiesc cam la fel ºi aici, în România, cum trãiam ºi acolo, în strãinãtate

2. Trãiesc ceva mai prost aici, în România, decât acolo în strãinãtate

1. Trãiesc mult mai prost aici, în România, decât acolo în strãinãtate 99. NS/NR

Q59. De ce consideraþi cã trãiþi mai bine/la fel/mai prost aici în România decât
acolo, în strãinãtate?

_________________________________________________________ 99. NS/NR

  0. Nu 

1. Da 

99. NS/NR 

1 Motive familiale  

2 Am decis să-mi continui studiile   

3 Mi-am realizat planurile pe care le aveam când am plecat peste hotare  

4 Mi-am pierdut locul de muncă peste hotare  

5 Mi-a fost redus salariul peste hotare  

6 Au apărut probleme cu autorităţile ţării în care mă aflam  

7 Mi-a expirat termenul de şedere legală  

8 
S-a înrăutăţit atitudinea locuitorilor ţării în care mă aflam faţă de 

migranţi 

 

9 
Autorităţile din ţara gazdă au oferit asistenţă financiară pentru a 

uşura reîntoarcerea 

 

10 Au apărut oportunităţi de muncă mai convenabile aici, în ţară  

80 Altceva, ce anume ___________________________________  
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Q60. Aveþi de gând sã mai plecaþi din nou în strãinãtate la muncã?

5. Cu siguranþã DA 4. Cred cã DA

2. Cred cã NU 1. Cu siguranþã NU 99. NS/NR

Q61. Dacã DA (cod 4 sau 5), Unde aveþi de gând sã plecaþi din nou în strãinãtate la
muncã?

1. În aceeaºi þarã, tot în locul unde am fost ultima datã

2. În aceeaºi þarã, în altã parte decât unde am fost ultima datã

3. În altã þarã. Unde? __________________________________ 99. NS/NR

Q62. Dacã în altã parte (2, 3), De ce intenþionaþi sã plecaþi în altã parte decât unde aþi
fost pânã acum?

_________________________________________________________ 99. NS/NR

Q63. Acolo unde intenþionaþi sã mergeþi, mai sunt alte persoane pe care sã le
cunoaºteþi sau nu?

1. Da 2. Nu 99. NS/NR

Q64. Dacã da (cod 1), Sunt români sau strãini?

1. Doar români 2. Doar strãinii

3. ªi români, ºi strãini 4. Nici cu unii, nici cu alþii 99. NS/NR

Q65. Ce schimbãri consideraþi cã au avut loc în ultima vreme în strãinãtate, în þara
în care aþi lucrat dvs. ultima datã, înainte sã vã întoarceþi în þarã? (rãspuns spontan)
_________________________________________________________ 99. NS/NR

Q66. Dintre urmãtoarele, ce schimbãri consideraþi cã au avut loc în ultima vreme în
þara care aþi lucrat dvs. ultima datã, înainte sã vã întoarceþi acasã?

  Nu Da NS/NR 

1 
Mulţi migranţi au început să-şi piardă locurile de 

muncă 
0 1 99 

2 
Atitudinea localnicilor a devenit mai rezervată/ 

negativă 
0 1 99 

3 Au început să li se reducă salariile migranţilor 0 1 99 

4 A crescut costul vieţii 0 1 99 

5 Autorităţile din ţara gazdă au devenit mai stricte 0 1 99 

6 Mulţi migranţi au început să-şi piardă locul de trai 0 1 99 

80 Altceva, ce anume _____________________________  1  
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Q67. Care sunt intenþiile dvs. pe perioada ºederii în România? Ce aveþi de gând sã
faceþi în continuare în România?  ___________________________ 99. NS/NR

Q68. Care sunt intenþiile dvs. pe perioada ºederii în România ?
Ce aveþi de gând sã faceþi în continuare în România? (rãspuns multiplu)

Q69. Dupã ce v-aþi întors acasã, în România, v-aþi angajat din nou sau nu?

1. Da, m-am angajat la acelaºi loc de muncã pe care îl aveam înainte sã plec din þarã

2. Da, m-am angajat la alt loc de muncã decât cel pe care îl aveam înainte

3. Da, m-am angajat, e primul meu loc de muncã în România

4. Am revenit la afacerea proprie pe care o aveam ºi înainte

5. Mi-am deschis o afacere proprie

6. Nu am nici un loc de muncã momentan

80. Altã situaþie. Care? _________________________________ 99. NSNR

Q70. Dacã s-a angajat (cod 1, 2, 3 la întrebarea anterioarã),
Cât de mulþumit sunteþi de locul de muncã de aici, din România, în comparaþie
cu cel din strãinãtate?

3. Sunt mai mulþumit de locul de muncã de aici decât cel din strãinãtate

2. Sunt la fel de mulþumit de locul de muncã de aici ca ºi de cel din strãinãtate

1. Sunt mai nemulþumit de locul de muncã de aici decât cel din strãinãtate

99. NS/NR

 0. Nu 

1. Da 

99. NS/NR 

Voi 

încerca/Intenţionez 

să... 

Am 

deja 

1 Să găsesc un servici   

2 Să mă ocup cu agricultura   

3 
Să trăiesc cât mai mult timp din banii acumulaţi 

în străinătate 

  

4 Să obţin un ajutor de şomaj   

5 Să-mi lansez propria afacere   

6 Să obţin un credit bancar. Dacă da, în ce scop? ___   

7 
Să obţin fonduri europene pentru 

începerea/dezvoltarea afacerii 

  

80  Altceva, ce anume ____________________   
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Q71. De ce sunteþi mai mulþumit/nemulþumit de locul de muncã de aici decât de
cel din strãinãtate?
_________________________________________________________ 99. NS/NR

Q72. Dacã are afacere proprie (cod 4,5 la întrebarea anterioarã),
Cum vi se pare cã merge afacerea dvs. aici în România?

5. Foarte bine 4. Destul de bine

2. Destul de prost 1. Foarte prost 99. NS/NR

Q73. Dacã are afacere proprie, De ce merge afacerea bine/prost?
_________________________________________________________ 99. NS/NR

Q74. Dacã aþi fi ºomer ºi aþi avea dificultãþi sã gãsiþi de muncã aici, prin preajmã,
aþi fi dispus sã plecaþi mai departe, în alt judeþ sã lucraþi acolo?
Dacã este ºomer, schimbã „Dacã aþi fi...” cu „Sunteþi...”

Q75. Dacã DA (cod 5 sau 4), Faþã de cât câºtigaþi sau aþi putea sã câºtigaþi aici, cât ar
trebui sã vi se ofere salariu pentru a fi dispus sã plecaþi sã lucraþi în alt judeþ?
Atenþie! Suma totalã, nu doar cu cât în plus faþã de cât câºtigã acum

Q76. Dar în altã þarã? Dacã aþi fi ºomer ºi aþi avea dificultãþi sã gãsiþi de muncã
aici, prin preajmã, aþi fi dispus sã plecaþi în altã þarã sã lucraþi acolo?
Dacã este ºomer, schimbã „Dacã aþi fi...” cu „Sunteþi...”

Q77. Dacã DA (cod 5 sau 4), Faþã de cât câºtigaþi sau aþi putea sã câºtigaþi aici, cât ar
trebui sã vi se ofere salariu pentru a fi dispus sã plecaþi sã lucraþi în altã þarã?
Atenþie! Suma totalã, nu doar cu cât în plus faþã de cât câºtigã acum

Q74. 5. DA, sigur aş pleca 

4. DA, cred că aş pleca 

2. NU, nu cred că aş 

pleca 

1. NU, sigur nu aş pleca 

99. NS/NR 

DACĂ DA 

(5 sau 4) 

Q75. Cât ar trebui să vi se ofere?  

Scrie aşa cum spune el, 

inclusiv moneda (lei, euro, 

dolari etc.) 

În alt judeţ  dacă da ----> ........................................... 

Q76. 5. DA, sigur aş pleca 

4. DA, cred că aş pleca 

2. NU, nu cred că aş 

pleca 

1. NU, sigur nu aş pleca 

99. NS/NR 

DACĂ DA 

(5 sau 4) 

Q77. Cât ar trebui să vi se ofere?  

Scrie aşa cum spune el, 

inclusiv moneda (lei, euro, 

dolari etc.) 

În altă ţară  dacă da ----> ........................................... 
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Q78. Vã rog sã-mi spuneþi dacã urmãtoarea afirmaþie o consideraþi adevãratã sau
falsã: „Dacã ai muncit în mai multe þãri din Uniunea Europeanã ºi ieºi la pensie, la
calculul pensiei þi se iau în considerare doar contribuþiile de pensie din ultima þarã
unde ai lucrat”?

1. Adevãratã 2. Falsã 99. NR/NR

La sfârºit, câteva întrebãri socio-demografice

D1. SEX
1. Bãrbat    2. Femeie

D2. VÂRSTA (în ani împliniþi) |___|___| 99. NR

D4. NR. TOTAL PERS.

Câte persoane sunt în gospodãria dvs.?  Inclusiv copiii  |___|___| 99. NR

D5. NR. COPII

Câþi copii în întreþinere (sub 18 ani) sunt în gospodãria dvs.  |___|___| 99. NR

D11. ETNIA

1. Român

2. Maghiar

3. Rrom/Þigan

6. Alta. Care? ____________________

D12. ªCOALA (Ultima ºcoalã absolvitã)

1. Fãrã ºcoalã

2. ªc. primarã (4 clase)

3. Gimnaziu (7, 8 clase)

4. ªc. profesionalã/ªcoalã de meserii

6. Liceul treapta II (12 clase, bacalaureat)

7. ªcoalã postlicealã

8. Studii universitare (colegiu/facultate)

9. Studii post-universitare (master, doctorat, aprofundate)
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D13. OCUPAÞIA

Care e OCUPAÞIA dvs. în momentul de faþã? ___________________   99. NS/NR

D14. STAT/PRIVAT

Dacã este angajat undeva dvs. sunteþi angajat la o instituþie DE STAT sau la o
firmã PRIVATA?

1. La o instituþie de stat

2. La o firmã privatã

80. NC (nu e cazul, inactiv) 99. NS/NR

D15. RELIGIA

Dacã „creºtin” (simplu), întreabã ce fel de creºtin?   ______________ 99. NS/NR

D16. TEL MOBILE

Câte telefoane mobile existã în gospodãria dvs.?     ______________  99. NS/NR

D17. AUTO

Câte maºini (autoturisme) existã în gospodãria dvs.?    ___________  99. NS/NR

D18. PC

Câte calculatoare personale existã în gospodãria dvs.?  ___________ 99. NS/NR

D21. VEN P

Cât a fost venitul dvs. PERSONAL net (în mânã”) în ultima lunã? .......... lei vechi

99.NS/NR

D22. VEN G

Cât a fost venitul net al ÎNTREGII GOSPODÃRII în ultima lunã? ........... lei vechi

99. NS/NR

D23. LOCALITATE ___________________________________

D24. JUDEÞ __________________________________

D25. STRADA ____________________________

D26. Nr.  ___   D27. Bloc: ___    D28. Scara: ___    D29. Apt: __  D30. Nume _______

D31. Tel. fix (inclusiv prefix):___________________

D32. Tel. Mobil __________________________

ORA TERMINÃRII (HH : MM) |___|___| : |___|___|



Ghidul de interviu

Acest ghid a avut un caracter orientativ, pe parcursul discuþiilor apãrând mai multe întrebãri.

Discuþie generalã despre migraþie ºi situaþia social-economicã în þara-gazdã/de
destinaþie

– Personal, dvs. consideraþi cã în ultimul an aþi dus-o mai bine sau mai rãu
decât înainte?

– Care au fost principalii factori care au influenþat situaþia economicã a dvs. ºi a
familiei dvs.?

– Cum consideraþi cã merg lucrurile în România? Dar în Spania/Italia?

– Cum apreciaþi, în ultimii 2 ani ºi jumãtate, situaþia economicã s-a deteriorat?
Cum anume?

Istoricul de migraþie

– De cât timp lucraþi în Spania/Italia?

– Cum aþi venit prima datã? Aþi fost ajutat/ã? Aveaþi aici rude/prieteni?

– Cum v-aþi gãsit locul de muncã?

– Care sunt motivele pentru care aþi venit la muncã în Spania/Italia?

– Înainte de a veni în Spania/Italia, aþi avut un loc de muncã în România? În ce
domeniu?
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Munca în strãinãtate

– În ce domeniu lucraþi în Spania/Italia?

– Câte locuri de muncã aþi avut pânã acum? În ce domenii/oraºe?

– De când aþi venit în Spania/Italia, aþi avut mereu de muncã sau au existat ºi
perioade în care aþi rãmas fãrã un loc de muncã? Dacã da, când anume. Ne
puteþi spune dacã în perioadele în care nu aþi avut loc de muncã aþi primit
ajutor de ºomaj? Cam care era câºtigul?

Mobilitatea migranþilor pe piaþa muncii

– Înainte de a veni în Spania/Italia aþi mai fost plecat/ã în altã þarã pentru muncã?

– Aþi luat în considerare varianta plecãrii în altã þarã în afarã de România? Dacã
da, care? De ce?

Criza ºi consecinþele ei

– Probabil aþi auzit de criza economicã, consideraþi cã ea v-a afectat ºi pe dvs.
personal sau nu? Cum anume?

– Din informaþiile pe care le aveþi de la cei ramaºi acasã, unde credeþi cã s-a
resimþit criza mai acut – aici sau în România? Puteþi detalia?

– Credeþi cã în urmãtoarea perioadã situaþia în Spania/Italia/România se va
îmbunãtãþi sau nu? Cum?

– De când a venit criza economicã, vi s-a întâmplat sã fiþi ameninþat de pierderea
locului de muncã sau scãderea salariului?

– Dacã s-ar întâmpla sã vã pierdeþi locul de muncã, v-aþi gândi serios sã vã
întoarceþi în România? Dacã da, de ce? Dacã nu, de ce?

Câºtiguri financiare ºi remitenþe

– Ce faceþi cu banii/economiile adunate în Spania/Italia?

– În prezent trimiteþi în România mai mulþi sau mai puþini bani decât în urmã
cu doi ani?

– V-aþi gândit vreodatã sã investiþi banii câºtigaþi aici în România? Dacã da, în
ce sector ºi ce planuri aveþi? Dacã nu, de ce?

– Mulþi români care lucreazã în Spania/Italia ºi-au cumpãrat locuinþe aici. Dvs.
personal v-aþi gândit vreodatã la aceastã posibilitate?

Legãtura cu România

– Restul membrilor familiei dvs. sunt ºi ei în Spania/Italia sau au rãmas în România?

– Aveþi multe rude (fraþi, veri etc.) în România? Dar prieteni? Cum ºi cât de
des comunicaþi cu ei?

– Urmãriþi situaþia politicã, socialã, economicã din România?
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Integrarea în þara de destinaþie

– Dvs. cum consideraþi, unde aveþi cei mai mulþi prieteni, în România sau în
Spania/Italia?

– Dacã aþi avea o problemã gravã, de sanãtate, de exemplu, de la cine aþi cere
ajutorul: de la prietenii dvs. români din Spania/Italia, de la prietenii spanioli/
italieni, de la patron, de la familia din România?

– Personal, cum vi se par spaniolii/italienii?

– Consideraþi cã vã înþelegeþi per ansamblu mai bine cu românii sau cu spaniolii/
italienii?

– Cât de mulþumit sunteþi de atitudinea ºi tratamentul spaniolilor/italienilor?
Vi se pare cã în ultimii ani atitudinea lor s-a schimbat? În ce fel? Puteþi sã-mi
daþi un exemplu?

– Cu cine preferaþi sã vã petreceþi timpul liber aici?

– Cum aþi descrie comunitatea românilor din Spania/Italia?

Planuri de viitor

– Pe termen lung, care sunt planurile dvs. de viitor?

– Intenþionaþi sã plecaþi sã munciþi ºi în alte þãri?

– Unde credeþi cã veþi fi peste 5 ani?

Revenire

– Intenþionaþi sã vã întoarceþi în România sau sã rãmâneþi aici? Care sunt
motivele pentru care veþi lua aceastã decizie?

Date socio-demografice

Sex

Vârsta (în ani împliniþi)

Ultima ºcoalã absolvitã

Gradul de rudenie cu migrantul/a (dacã e cazul)

Ocupaþia (în august 2010)

Localitatea de origine

Þara/localitatea de destinaþie






