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Abstract: International migration has become a key issue in the lives of young people. Whether alone
or with family, teenagers and young people migrate increasingly more in search of employment,
education, cultural advantages and better living standards. This is typically a risky and difficult
action, in which material success is not guaranteed and has a real danger of over-working. The more
enhanced the income gap between origin and host society, the greater the power consumption in the
society of origin. Migration is the effective way commissioning this facility.
In this paper we intend to present migration in our country. This illusion has been taken over by young
Romanian. Typical Romanian migrant is a person who works more than in his country, much more
than typical workers in host societies. We presented the fenomenon in the form of research with young
people in question, impressions and achievements.
Being part of a community culture where migration is practiced frequently, proving that they know
about labor migration, access to migration contexts, young people represent differences in economic
and social development of European space, the utility of various possible destinations of migration in
of access, and revenue risks.
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Noţiuni introductive
Într-o lume care se îndreaptă necontenit către globalizare, nu putem vorbi despre
omogenizarea economiilor mondiale fără să avem în vedere migraţia forţei de muncă,
fenomen întâlnit în toate statele pentru care libera circulaţie a cetăţenilor nu reprezintă
problemă. Migraţia forţei de muncă reprezintă un fenomen firesc într-o economie dinamică
bazată pe competenţe şi pe dreptul indivizilor de a fi mobili, fiind aproape evident impactul
pozitiv pe care aceasta le poate aduce atât pentru ţara care primeşte capital uman – reducerea
deficitului de forţă de muncă, creşterea producţiei, scăderea procesului de îmbătrânire a
populaţiei active, contribuţii la import şi export, cât şi pentru ţara din care migrează capital
uman – locuri de muncă eliberate, reducerea ratei şomajului, sume considerabile trimise
acasă, îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale familiilor celor care migrează, însă dacă
fenomenul de migraţie nu este gestionat corect poate produce efecte nefaste în special în zona
ţărilor care furnizează capital uman către alte state1. Mişcările migratorii au implicaţii
profunde în cadrul societăţilor contemporane,identificându-se trei paliere asupra cărora
migraţiile produc efecte importante: efectele migraţiei asupra populaţiei de origine, asupra
populaţiei de destinaţie şi asupra migranţilor înşişi.
Tinerii sunt consideraţi drept cel mai mobil grup social în contextul migraţiei – ei
formează circa 30% din migranţii internaţionali. Cu toate acestea, prea puţin se cunoaşte
despre probleme lor şi oportunităţile pe care migraţia le oferă tinerilor migranţi şi altor tineri
afectaţi de migraţie. În această zi, la nivel global, autorităţile de stat, organizaţiile de tineret şi
alte părţi interesate sunt încurajate să acţioneze pentru promovarea drepturilor migranţilor
tineri şi pentru sporirea potenţialului de dezvoltare a migraţiei tinerilor.Tinerii sunt parte a
1
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culturii unei comunităţi în care migraţia este practicată frecvent, dovedind că au cunoştinţă
despre migraţia pentru muncă, au acces la contextele migraţionale. Există, însă, variate
interpretări, raportări, atitudini faţă de migraţie şi migranţi.
Organizaţia Internaţională pentru Migraţii evidenţiază factorii care stau la baza
fenomenului migraţionist şi anume: factori de tip push/de împingere (nivel de trai scăzut,
sărăcia, lipsa unui loc de muncă, probleme etnice, existenţa crizelor rezultate din dezastre
naturale, accidente tehnologice sau terorism, sau chiar a crizelor financiare, a celor politice şi
a conflictelor sociale etc.) şi factori de tip pull/de atragere (nivel de trai mai ridicat, nivel al
salariilor mai ridicat, posibilitatea de a găsi un loc de muncă mai bun, experienţa reţelelor
sociale, libertate individuală etc.). De asemenea, pot fi puşi în evidenţă şi factori neeconomici
(limba, contingenţa culturală şi geografică, legături de tradiţie, istorice, foste colonii) care
afectează, de asemenea, decizia de migrare şi selecţia ţării de destinaţie.
Este evidentă relativă marginalitate de status în care sunt văzuţi migranţii şi de care
aceştia sunt conştienţi. Conştientizarea poziţiei marginale a migrantului în societăţile- gazdă
determină accesul la muncile indezirabile şi dificile şi evaluările acestor poziţii de pe piaţa
forţei de muncă influenţează modul cum sunt priviţi migranţii ca indivizi. Marginalitatea este
rentabilă în termeni de putere de consum în societatea de origine, iar tinerii nu sunt prea
sensibili la problemele create de statusul de imigrant. Acestor poziţii nu li se asociază
conotaţii negative, nici chiar în situaţiile în care reprezintă un caz evident de „migraţie de
decădere din status”2, comparativ cu statusul lor de origine sau cu aspiraţiile generale de
status. În ţările-gazdă tinerii prestează orice pentru obţinerea unui beneficiu considerabil.
În prezent, migraţia a devenit o sursă normală a practicilor generatoare de resurse:
tinerele generaţii nu cred că migraţia ar conduce la dileme morale sau de prestigiu majore.
Situaţia-problemă din punct de vedere sociologic privind migraţia apare în contextul
intergeneraţional. Părinţii, pe baza experienţelor din comunitate, considera migraţia pentru
muncă drept un factor de risc în privinţa plecării definitive a copiilor. Pentru aceştia, migraţia
reprezenta o potenţială ameninţare asupra reproducerii modelului familiei extinse în care
membrii aceştia trăiesc într-un cadru geografic sub un anumit nivel de control pe care îl
exercită cei vârstnici.3
În etapa actuală, migraţia pentru piaţa forţei de muncă este considerată, în cea mai mare
parte, o dimensiune de organizare socială a muncii. Oamenii pot să nu migreze, acestui fapt
nefiindu-i ataşată o semnificaţie negativă, în mod particular. Situaţia se schimbă atunci când
migraţia conduce la stabilirea definitivă în altă ţară. Acest aspect determină diferite forme de
exprimare a dezaprobării de către societatea adultă, indicând o discrepanţă generaţională.
Migratia internaţională a tinerilor din România
Ridicarea restricţiilor pe piaţa muncii pentru cetăţenii români şi bulgari, le-a conferit
acestora aceeaşi libertate de mişcare că tuturor cetăţenilor Uniunii Europene, ceea ce a dus
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Portes, A., Borocz, I., Contemporary immigration: theoretical perspectives on its determinants and modes of
incorporation, International Migration Review, 23(3), 1989, pp. 606-630
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Turai, T., Acsaladszerkezet valterase a szocializmus estizedeiben a Szelagysagban, Erdezi Tarsadalom, 1(2),
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însă la temeri că tinerii muncitori britanici ar avea de pierdut în faţa străinilor, într-o perioadă
în care şomajul în rândul tinerilor rămâne la un nivel destul de ridicat, scrie HR Magazine.
Deşi peste o treime dintre gospodăriile din România (adică aproximativ două milioane
şi jumătate) au avut un membru plecat în străinătate după 1989, statul român a intervenit
târziu cu reglementari în acest domeniu şi a avut ca principal obiectiv limitarea fenomenului,
arata studiul Politici şi instituţii în migraţia internaţională: migraţia pentru munca din
România, realizat de Fundaţia Soros România.
În ultimul timp se aduce tot mai frecvent pe agenda public faptul că România suferă
din cauza migraţiei de forţă de muncă, în special a celei de înaltă calificare, fiind
îngrijorătoare evoluţia acestui fenomen din ultimii ani, mai ales în contextul în care statul
român nu a dezvoltat nici o politică de păstrare a tinerilor inteligenţi din România şi nici nu şia arătat ferm preocuparea de a găsi soluţii pentru rezolvarea acestei probleme 4. Această
problemă a apărut o dată cu liberalizarea accesului pe piaţa forţei de muncă din UE.Pe lângă o
categorie de tineri care au plecat şi nu reprezintă nici o pierdere pentru România, foarte mulţi
tineri capabili, cu mult potenţial, au plecat să-şi caute şansa de reuşită. În principal, această
migraţie are la bază câteva cauze:
 Existenţa unui mediu care le oferă tinerilor dotaţi garanţia calităţii procesului
educaţional şi a recunoaşterii internaţionale a calificărilor obţinute.
 Perspectiva stimulentelor material superioare şi a promovării celor mai competenţi în
institutele de învăţământ, cercetare sau în puternicele companii multinaţionale.
Desigur, ţara receptoare beneficiază de efectul capitalizării acestor talente străine. În
cazul în care ele nu se întorc în ţara de origine, scurgerea de creiere se traduce pentru
aceasta din urmă în irosirea potenţialului de valoare adăugată pe care ar fi putut-o
antrena în scopul dezvoltării societăţii.
 Migraţia, în general, este determinată de perspectiva unui trai mai bun.
Tendinţele migraţiei şi anumite fenomene legate de aceasta, le putem caracteriza astfel5:
 10 ţari atrag peste 75% din creierele migratoare la nivel mondial: din cei 2,6 milioane
de studenţi care studiază într-o universitate străină.
 2% dintre studenţii europeni studiază într-o altă ţara europeană: 16.000 studenţi
români erau plecaţi în 2004 pentru studiu într-o altă ţara europeană, aproape 8000
studiază la ora actuală în SUA.
 Avem prea puţini studenţi şi absolvenţi români cu studii superioare: unu din zece
români de peste 25 de ani, jumătate din nivelul european şi o treime din cel american.
 Prea puţini români pleacă să studieze într-o universitate străină: puţin peste unu dintro mie de români, de 3 ori mai puţin decât în Bulgaria.
 Foarte puţini străini vin să studieze în ţara noastră: 9500 în universităţi publice şi alţi
500 în universităţi private; jumătate sunt din Republica Moldova; unu din o sută de
studenţi internaţionali, aleg în schimb Cehia sau Ungaria.
 Soarta celor 23.000 de studenţi români plecaţi să studieze într-o universitate străină
(din care 16.000 în ţările europene) nu interesează pe nimeni: ce grade de calificare
4
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au, în ce domenii, câţi se întorc sau în ce măsură sunt ei integraţi în societatea
româneasca; ei pot face diferenţa în ceea ce priveşte progresul ştiinţific şi tehnologic al
României.
 Estimările Băncii Mondiale arata că abia 12% dintre românii care se întorc din
străinătate vin cu o diplomă universitară.
Aritmetica puterii cunoaşterii porneşte de la cuantificarea gradului în care un sistem de
educaţie şi cercetare este capabil să dezvolte resursa umană prin contribuţia să la promovarea
abilitaţilor, a competenţelor, a creativităţii, a inteligenţei, a discernământului, a iniţiativei, a
originalităţii, a admiraţiei lucide faţa de valoare, la corectarea carenţelor de comportament
civic. Aplicarea punctuală şi haotică a unor pansamente nu este suficientă. Decalajele
cantitative şi calitative care ne despart de UE se traduc, fără echivoc, în performanţe
economice şi sociale mai scăzute6.
Concluzii
Evaluarea migraţiei trebuie înţeleasă din punct de vedere contextual. Aceasta este o
alternativă preferată datorită diferenţei de venit şi cauzată de natura precară a muncii pe piaţa
internă a locurilor de muncă.
Tinerii au puţine perspective în ceea ce priveşte obţinerea unui loc de muncă pe piaţa
internă, percep slabe şansele de a găsi un loc de muncă stabil şi anticipează un status flotant
pe piaţa forţei de muncă în viitor. Această incertitudine nu se confruntă cu impresia generală
în societăţile moderne industriale potrivit căreia tinerii sunt confruntaţi mai întâi cu
instabilitatea locului de muncă şi se deplasează progresiv către o poziţie stabilă pe piaţa forţei
de muncă
În etapa actuală, migraţia pentru piaţa forţei de muncă este considerată, în cea mai
mare parte, o dimensiune de organizare socială a muncii. Oamenii pot să nu migreze, acestui
fapt nefiindu-i ataşată o semnificaţie negativă, în mod particular. Situaţia se schimbă atunci
când migraţia conduce la stabilirea definitivă în altă ţară. Acest aspect determină diferite
forme de exprimare a dezaprobării de către societatea adultă, indicând o discrepanţă
generaţională.
Tinerii sunt consideraţi drept cel mai mobil grup social în contextul migraţiei – ei
formează circa 30% din migranţii internaţionali. Cu toate acestea, prea puţin se cunoaşte
despre problemele lor şi oportunităţile pe care migraţia le oferă tinerilor migranţi şi altor tineri
afectaţi de migraţie.
România suferă din cauza migraţiei de forţă de muncă, în special a celei de înaltă
calificare, fiind îngrijorătoare evoluţia acestui fenomen din ultimii ani, mai ales în contextul în
care statul român nu a dezvoltat nici o politică de păstrare a tinerilor inteligenţi din România
şi nici nu şi-a arătat ferm preocuparea de a găsi soluţii pentru rezolvarea acestei problem.
Creşterea dimensiunii migraţiei internaţionale cu preponderenţă la nivelul populaţiei din
vârsta de muncă va determina într-un orizont mediu şi lung probleme majore la nivelul pieţei
forţei de muncă în sistemul de pensii şi, în general, în finanţarea serviciilor sociale.
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În definirea şi structurarea unei strategii pentru dezvoltare durabilă, populaţia este
elementul central şi nici o reconstrucţie a societăţii româneşti nu ar putea fi elaborată şi
transpusă în practică fără semne de redresare a stării demografice.
Dacă sistemul socio-economic românesc nu va gasi soluţiile necesare, prin politicile
socio-economice, de a motiva tinerii şi de crea încredere într-o perspectivă promiţătoare,
România nu va reuşi să creeze încredere într-un viitor mai bun pentru toată populaţia tării si
nici să-şi îndeplinească obiectivele asumate prin tratatele şi strategiile semnate la nivel
european.
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