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INTRODUCERE 

 Motto: “Omul-cea mai de preţ bogăţie a unei ţări” 

(Theodore W. Schultz) 

 

Într-o lume care este ȋntr-o contiună schimbare, ȋn care perioadele de creştere economică alternează 

cu perioadele de criză, resursa strategică a economiei, a societăţii o reprezintă resursa umană. 

 

Europa deţine resurse bogate şi complexe precum  o forţă de muncă talentată şi creativă, o piaţă 

unică, un sector al serviciilor foarte bine dezvoltat, un sector agricol prosper, o bază tehnologică 

şi de cunoaştere solidă. Pe de altă parte, Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a 

făcut ca ani ȋntregi de progrese economice şi sociale să fie anulate. Actualele provocări majore la 

care Europa trebuie să facă faţă sunt globalizarea, ȋmbătrȃnirea populaţiei, găsirea de noi resurse 

şi şomajul. Noile structuri economice, schimbările globale cer noi căi de rezolvare din partea 

Europei.  

 

Una din soluţiile salvatoare ar putea fi crearea unei forţe de muncă bine pregătită, capabilă să facă 

faţă noilor provocări. Programul de muncă part-time şi contractele de muncă pe perioadă 

determinată sunt tot mai des ȋntȃlnite pe piaţa muncii. Economia românească puternic centralizată 

a trebuit să evolueze spre o structură liberalizată, cu mecanisme de piaţă bine definite. Trecerea de 

la economia centralizată la cea de piaţă, modificarea sistemelor de producţie cu accent pe 

introducerea de noi tehnologii schimbarea pieţei de desfacere, de la piaţa direcţionată  spre ţările 

estice, la piaţa vestică cu deschidere atȃt spre Europa cȃt şi spre SUA şi chiar Africa precum şi 

intrarea Romȃniei ȋn Uniunea Europeană au impus cerinţa restructurării pieţei muncii.  

 

Piaţa forţei de muncă din România a suferit schimbări majore după 1989, care s-au datorat 

privatizărilor şi restructurărilor în masă rezultând dezechilibre economice majore, rate ridicate ale 

şomajului, care au determinat migrări atât la nivel regional cât şi la nivel internaţional. Pe fondul 

condițiilor dificile generate de criza economică la care se adaugă progresul tehnologic dar şi 

îmbătrânirea populației, economia românească se confruntă cu numeroase dificultăţi în domeniul 

utilizării forţei de muncă, cu o mulţime de decalaje pe piaţa forţei de muncă, datorită existenţei 
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unui deficit de forţă de muncă în anumite zone geografice sau în unele ramuri ale economiei. 

Suntem martorii unui paradox pe piaţa forţei de muncă, unde rata şomajului atinge cote alarmante 

la unele categorii de vârstă, iar firmele găsesc cu mare dificultate forţă de muncă calificată.  

 

Migraţia reprezintă un fenomen global care stârneşte tot mai mult interes pentru sociologi, 

cercetători, geografi, economişti dar şi pentru cercurile guvernamentale din tot mai multe ţări, 

astfel fiind nevoie de o analiză pluridispliciplinară, elementul inovativ al acestei lucrări, fiind 

tratarea migraţiei forţei de muncă din România spre Spania din perspectivă econometrică, socială, 

demografică, politică. Cercetarea de față este una calitiativă având la bază o serie de ipoteze care 

au fost analizate, pentru a determina studierea fenomenului migraționist din România spre Spania 

în perioada 1990-2015 dintre care spicuim câteva: 

➢ motivele plecării din România în Spania depind de gen, starea civilă, vârstă, numărul de 

copii, mediul de provenienţă, nivelul educaţional, situaţia ocupaţională la momentul 

plecării din ţară; 

➢ migrația spre Spania este un fenomen social. Indivizii care s-au stabilit în noua ţară, crează 

adevărate reţele migratorii, care facilitează accesul pe piaţa muncii pentru familiile şi 

cunoscuţii acestora, prin faptul că au acces la  informaţii valoroase privind locurile de 

muncă disponibile sau în privinţa dobândirii unei locuinţe; 

➢ nivelul remitențelor depinde de nivelul educaţional, nivelul veniturilor obţinute, nivelul 

ocupaţional, statutul locuinţei din străinătate şi de motivele care-i determină pe români să 

trimită sume de bani în ţară; 

➢ feminizarea migraţiei reprezintă un fenomen cunoscut şi acceptat la nivel naţional, regional 

şi internaţional.  

 

În 2015, la nivel mondial aproximativ 3% din populaţie (243.7 milioane persoane) trăiau în afara 

ţării de origine, fenomenul căpătând proporţii care trebuie serios luate în considerare. Cunoaşterea 

fluxurilor migratorii, a dinamicii acestora permit ajustarea dezechilibrelor economice şi sociale 

având un rol important în reducerea sărăciei. La nivel macro se poate vedea că un rol important în 

ceea ce privește migrația în zilele noastre este determinat de globalizare, de factori economici, 

sociali și politici. 
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MOTIVAȚIA CERCETĂRII 

 

Guvernele acordă o importanță tot mai mare comparațiilor cu alte state pentru a implementa politici 

eficiente în vederea creșterii perspectivelor economice și sociale ale indivizilor, oferirea de 

stimulente pentru păstrarea interesului în educație și şcolarizare precum și mobilizarea resurselor 

pentru a satisface cerințele angajatorilor, care sunt în contiună creștere. În toată lumea există ţări 

care au un surplus de specialişti în anumite domenii şi ţări care au nevoie de personal cu anumite 

calificări, aceste discrepanţe putându-se rezolva cu ajutorul deplasărilor dintr-o regiune în alta, 

adică cu ajutorul migraţiei. În prezent migraţia reprezintă o sursă pentru completarea deficitului 

de muncă din ţările dezvoltate. 

 

Migraţia afectează numărul şi structura populaţiei pe vârste, sexe atât în zonele de plecare cât şi în 

cele de destinaţie. În Europa îmbătrânirea populaţiei, coroborată cu plecarea tinerilor reprezintă 

factori de îngrijorare pentru autorităţi care recurg la atragerea studenţilor străini în centrele lor 

universitare şi fac tot posibilul pentru integrarea lor pe piaţa muncii, astfel contribuind la creşterea 

performanței economice. Nici România nu face excepţie, schimbările demografice legate de 

îmbătrânirea sporită a populației la care se adaugă o populație activă tot mai redusă prezintă o 

provocare care trebuie să țină seama de finanțarea și recrutarea forței de muncă în toate domeniile 

economice.   

 

Motivația studierii fenomenului migraționist din România spre Spania derivă din frământările 

interioare determinate de situaţia actuală, când acest fenomen a devenit îngrijorător, când tot mai 

multe persoane tinere, calificate sau mai puțin calificate, decid să plece în altă ţară din motive 

economice şi care de cele mai multe ori nu se mai întorc, reprezentând o dublă pierdere pentru ţara 

de origine; în primul rând o pierdere finaciară datorată costurilor cu pregătirea şi şcolarizarea 

acestora iar în al doilea rând şi poate cea mai mare pierdere fiind legată de faptul că aceste persoane 

nu vor contribui la creşterea şi dezvoltarea ţării, unde rămâne un gol care de cele mai multe ori nu 

poate fi înlocuit.  

 

De asemenea, lucrarea de față încercă oferirea unor răspunsuri, atât societății civile cât și 

autorităților la întrebări precum: Putem defini un profil al emigranului român spre Spania? Care 
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sunt cauzele, factorii care determină această afluență de persoane spre Insula Iberică? Ce s-ar 

putea face pentru a-i determina pe migranți să revină în țară? Cum influențează migrația 

structurile din țara de origine și pe cele din țara de destinație? Care sunt repercursiunile pe termen 

scurt, mediu și lung ale acestui femomen? Migrația spre Spania reprezintă un fenomen social? 

Care sunt cauzele pentru care datele statistice diferă atât de mult de la o sursă la alta? Remiterile 

de numerar reprezintă un avantaj sau un dezavantaj la nivel de individ și de societate? 

 

Fenomenul migraţionist produce dezechilibre semnificative în special în rândul indivizilor care 

migrează, care sunt nevoiţi să renunţe la tot ceea ce au agonisit până în momentul plecării (mediu, 

cultură, familie, cerc de prieteni, cunoscuţi, slujbă, casă, pământ etc.) şi să se adapteze unui nou 

mediu. Unii dintre ei vor fi veşnic inadaptaţi şi abia, poate, urmaşii lor vor reuşi să se adapteze 

mediului şi culturii din ţara de destinaţie. 

 

Migraţia persoanelor are ca scop găsirea unui trai mai bun, a unor condiţii de viaţă şi de muncă cât 

mai apropiate de dezideratul fiecăruia. Cauzele migraţiei forţei de muncă pot fi de natură 

economică, politică, socială, culturală, religioasă, ideologică sau de altă natură. Cea mai des 

întâlnită formă migrației din România spre Spania, este migraţia din considerente economice, după 

cum reise și din cercetarea întreprinsă. 

 

 

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE CERCETĂRII 

 

Studierea fenomenului migraţionist este un proces deosebit de complex deoarece acesta are 

consecinţe profunde asupra indivizilor, asupra familiilor lor, asupra ţărilor sau regiunilor de origine 

cât şi a celor de destinaţie. Migraţia forţei de muncă este adeseori privită ca un “rău necesar” 

doarece în multe ţări, locurile de muncă care nu sunt ocupate de către nativi (de obicei din motive 

financiare), le revin migranţilor care acceptă venituri mai mici decât nativii, dar care în acelaşi 

timp sunt priviţi ca o ameninţare la adresa stabilităţii ţării gazdă. Cu toate acestea, efectul global 

net este pozitiv, migraţia fiind un fenomen cu multiple avantaje pentru toate părţile implicate, şi 

anume pentru ţările de origine, pentru cele de destinaţie şi pentru migranţi. 
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Dezbaterile pe tema migraţiei sunt din ce în ce mai multe, opiniile sunt atât pro cât şi contra acestui 

fenomen, astfel încât, în cadrul lucrării am evidenţiat amploarea acestui fenomen, raportat la 

realitatea actuală şi de perspectivă.  

 

Obiectivul principal al cercetării, cel care a stat la elaborarea acestei teze, este determinat de 

abordarea migraţiei în corelaţie cu evoluţiile economice, transformările demografice, care au dus 

la depopularea anumitor zone din România, repercursiunile economice şi sociale ale acestui 

fenomen care capătă o amplitudine din ce în ce mai mare. 

 

Baza documentării ştiinţifice a plecat de la consultarea surselor bibliografice în primele două 

capitole, ultimele capitole fiind dedicate cercetării empirice în care a fost realizată o documentare 

directă prin conceperea şi aplicarea chestionarelor unui număr de peste  600 de potenţiali 

participanţi, analizarea rezultatelor chestionarului, verificare ipotezelor formulate, culegerea 

datelor statistice.  

 

STRUCTURA LUCRĂRII 

 

 

Funcţii,
caracteristici
şi modele de
funcţionare;

Indicatori
privind
utilizarea
forţei de
muncă;

Ocuparea forţei
de muncă;

Capitalul
uman.

Capitolul 1. 
Piaţa forţei
de muncă

• Studierea
fenomenului la
nivel
internaţional,
european şi
naţional

• Feminizarea
migraţiei

• Remiterile băneşti

Capitolul 2. 
Migraţia forţei

de muncă • Ipoteze de lucru, 
metodologia şi 

rezultatele 
cercetării.

Capitolul 3.
Migrația forței de 

muncă din 
România în 
Spania în 

perioada 1990-
2015

4. Concluzii, 
limitări și 

perspective
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Primul capitol, Piaţa forţei de muncă, demarează cu delimitarea dintre noțiunea de piaţa muncii şi 

piaţa forţei de muncă, cu analizarea principalelor caracteristici ale pieței muncii, dintre care putem 

aminti gradul ridicat de rigiditate şi inflexibilitate, segmentarea acestei pieţe atât la un nivel 

general, segmentarea fiind făcută pe principalele sectoare ale economiei cât şi la un nivel mai 

restrâns atât din punct de vedere al ofertei cât şi a cererii de forţă de muncă, necesitatea 

reglementării acestei pieţe, caracterul multidimensional şi eterogen al pieţei muncii.  

 

Pornind de la prezentarea principalelor modele de formare şi funcţionare ale pieţei muncii dintre 

care amintim modelul clasic, modelul neoclasic, modelul keynesian, modelul monetarist, modelul 

neechilibrat al pieței muncii și modelul eficienței salariale, am tratat trăsăturile şi caracteristicile 

care derivă din fiecare model în parte. Au fost tratați unii dintre cei mai importanţi indicatori 

statistici ai utilizării forţei de muncă şi ai productivităţii muncii precum și factorii care influențează 

cererea și oferta de forță de muncă.  

 

Acum,  mai mult decât oricând trebuie găsite soluții rapide și viabile în ceea ce privește creșterea 

gradului de ocupare în mod special în rândul tinerilor cu vârsta între 15-24 ani, categorie care 

reprezintă o provocare majoră atât la nivel European cât și la nivel național, astfel că au fost 

stabilite principalele obiective în materie de ocupare ale forței de muncă atât la nivelul Uniunii 

Europene cât și la nivel național, precum și aspecte legate de ocuparea forţei de muncă în ţările 

Uniunii Europene, inclusiv România, cu un accent pronunţat pus pe obiectivele principale  şi 

modalităţile de ȋndeplinire a acestora conform Strategiei Europa 2020. 

 

 Importanța acordată capitalului uman prin prisma investiției în educație și în cercetare dezvoltare, 

precum și definirea conceptului de capital uman, stabilirea originii acestui concept, prezentarea 

componentelor și a tipurilor de capital uman, legătura dintre educație, formarea capitalului uman 

și creșterea economică, precum și corelația dintre investiția în capitalul uman și distribuția 

veniturilor sunt tot atâtea teme regăsite în cardrul primului capitol.  

 

Cel de-al doilea capitol, intitulat sugestiv, Migraţia forței de muncă, face referire la apecte de ordin 

general legate de migraţie (terminologia și conceptele utilizate), clasificarea migraţiei în funcție 

de spațiu, de durata șederii, în funcție de legalitate sau în funcție de factorii motivatori. 
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 Examinarea migrației la nivel internațional, european și național a permis realizarea unei 

cronologii a literaturii de specialiate, un stadiu al cunoașterii, prin care am delimitat în timp și 

spațiu profilul emigrantului, am identificat cele mai importante destinaţii alese de către migranţi 

precum şi mijloacele pe care la au la dispoziţie migranţii români atunci când decid să emigreze, 

am determinat efectele migraţiei forţei de muncă asupra ţărilor de origine şi asupra celor de 

destinaţie precum și măsurile care pot fi luate de către ţările de origine în vederea reducerii riscului 

de exploatare.  

 

 În ultima parte al celui de-al doilea capitol, lucrarea se concentrează pe aspecte legate de 

fenomenul feminizării migraţiei, pe importanţa migraţiei studenţilor la nivel mondial şi la nivel 

naţional, pe preferinţele studenților români, atunci când decid să studieze în afara țării, precum şi 

motivele care îi determină pe aceştia să aleagă o țară sau alta.  

 

Cercetarea de faţă aduce în discuţie identificarea potenţialelor beneficii ale remiterilor şi în același 

timp posibilelor dezavantaje pentru ţara care le primeşte, analizarea factorilor care influențează 

comportamentul migranților în ceea ce privește nivelul remiterilor precum şi motivele care îi 

determină pe migranţi să remită. 

 

Ultimele capitole au ca şi obiectiv diseminarea rezultatelor cercetării empirice realizate prin 

testarea ipotezelor elaborate pe baza cercetării teoretice, care au condus la stabilirea concluziilor, 

limitărilor şi temelor de discuţie viitoare. Una dintre ipotezele care au stat la baza acestei cercetări, 

are în vedere influenţa pe care o are nivelul de pregătire asupra deciziei de a migra, astfel am 

evidenţiat complexitatea fenomenului “brain drain” (exodul creierelor) la nivel mondial, european 

şi naţional, prin stabilirea cauzelor care au au determinat ca această categorie importantă a 

populaţiei să părăsească ţara care i-a pregătit şi format ca specialişti, efectele asupra populației 

rămase și asupra economiei țărilor din care pleacă personal calificat, analizarea contribuţiei pe care 

o aduc aceste minţi luminate țărilor destinatare. 

 

Motivele plecării din România a migranţilor nu sunt influenţate de gen, însă persoanele de gen 

feminin care au decis să emigreze în Spania, au găsit primul loc de muncă în domenii cu un nivel 



13 

 

mediu sau scăzut de calificare, precum muncile domestice, agricultura, turism, sănătate. Primul 

loc de muncă obţinut în Spania, atât în rândul femeilor cât şi în rândul bărbaţilor care au decis să 

emigreze a fost obţinut prin intermediul cunoscuţilor, a membrilor familiei într-un interval de 1-3 

luni, rezultând faptul că s-au creat reţele migratorii care facilitează accesul migranţilor pe piaţa 

muncii, având ca şi consecinţă negativă obţinerea acestor slujbe fără întocmirea unor contracte de 

muncă, migranţii devenind astfel, nu de puţine ori victimele discriminărilor şi ale abuzurilor. 

 

În cadrul lucrării am creat profilul emigrantului român care este reprezentat de tineri, apţi de 

muncă, cu vârsta cuprinsă între 20 şi 24 de ani, care au emigrat în vederea dobândirii unui statut 

profesional în străinătate, persoanele cu vârsta între 30 şi 34 de ani au emigrat datorită situaţiei 

eonomice şi politice din ţară, iar cei între 35 şi 44 de ani, au luat această decizie în scopul 

reîntregirii familiei. Persoanele căsătorite migrează preponderent din raţiuni economice iar cele 

necăsătorite, pe lângă raţionamente economice migrează în vederea dobândirii unui statut 

profesional. Atât persoanele care aveau copii cât și cele fără copii, au au plecat din țară din 

raționamente economice, întrucât resursele financiare erau insuficiente sau nu aveau un loc de 

muncă, însă numărul de copii nu a influențat motivul plecării din România. 

 

Din punct de vedere al pregătirii, marea majoritate a migranţilor români în Spania au doar studiile 

medii finalizate, accesând locuri de muncă în concordanţă cu nivelul educaţional şi cu 

specializările avute. O pondere de 55.1% a migranţilor, provin din mediul rural și au avut ca şi 

motivație principală situația economică precară. Același lucru putem afirma și în cazul persoanelor 

provenite din mediul urban, ceea ce duce la concluzia că motivul plecării din România nu a fost 

determinat de mediul de proveniență al migranţilor.  

 

Indiferent de suma trimisă de către migranţii din Spania în România, analizele efectuate au 

demonstrat că cea mai mare parte a indivizilor (73%), au remis bani pentru a întreține familia 

rămasă acasă și doar o mică parte au trimis bani cu scopul de a-i economisi (9%) sau pentru diverse 

investiţii (2.7%). Nivelul remiterilor depinde de nivelul educaţional, astfel cu cât nivelul de 

pregătire profesională este mai ridicat cu atât şi nivelul remiterilor este mai mare. De asemenea 

nivelul remiterilor a reieşit dependent în funcţie de statutul locuinţei din străinătate, indivizii care 

plătesc o chirie în străinătate, remit mai mult față de persoanele care deţin o proprietate, din două 
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considererente şi anume că persoanele proprietare de imobile în străinătate cheltuie mai mult cu 

întreţinerea acelei proprietăţi şi de asemenea nu doresc să se reîntoarcă în ţară, nemaiavând motive 

să remită. Desigur că nivelul veniturilor influenţează sumele trimise în țară, astfel încât analiza 

datelor a returnat ca şi rezultat faptul că persoanele care au un câștig net lunar în Spania între 1000 

și 1500 euro, sunt cele care remit cel mai mult (37.8%), urmate de persoanele care au un venit 

cuprins între 500 și 1000 de euro care remit într-un procent de 23.4%.  

 

Analiza diferenţiată în funcţie de gen, arată faptul că între femei și bărbați nu există diferențe 

semnificative în ceea ce privește relația dintre nivelul educațional și ocupația actuală. Pentru 

ambele sexe, rezultatele au returnat lipsa unei legături semnificative statistic între cele două 

variabile însă în ceea ce privește discriminarea, diferențele sunt semnificative statistic între femei 

și bărbați, aproape 24% dintre femei s-au simțit discriminate pe baza naționalității, comparativ cu 

15.5% dintre bărbați care au declarat acest lucru, discriminarea  pe bază de gen resimţindu-se 

puternic în rândul femeilor care au suferit de discriminare în procent de 17%, în timp ce doar 1 

bărbat a declarat că i s-ar fi întâmplat acest lucru. 

 

Suportul metodologic al acestei lucrări are la bază lucrări reprezentative din literatura de 

specialitate din străinătate şi din ţară. Informaţiile utilizate în cercetare au la bază date oficiale din 

Anuarul Statistic al României, publicaţii ale Institutului Naţional de Statistică, Eurostat, ale Băncii 

Naţionale Române precum şi rapoarte publicate de diferite organisme şi organizaţii cum ar fi 

Naţiunile Unite, Organizaţia Internaţională a Muncii, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Organizaţia pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa, Banca Mondială.  

 

Pentru realizarea cercetării empirice a fost conceput şi aplicat chestionarul migraţiei forţei de 

muncă din România în Spania în perioada 1990-2015, persoanelor care au emigrat în Spania, apoi 

a avut loc testarea ipotezelor prin evaluarea descriptivă a variabilelor, astfel, pentru variabilele 

calitative și ordinale, s-au calculat frecvențele, atât în formă absolută, cât și în formă relativă. În 

cazul variabilelor numerice, au fost calculați principalii parametri descriptivi (media, modala, 

mediana) și evaluată forma distribuției (acolo unde a fost necesar). În funcție de caracteristicile 

variabilelor, s-au aplicat diverse teste de evaluare a legăturii, pentru variabilele nominale au fost 
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utilizate testul Hi-pătrat şi coeficientul de contingență iar pentru variabilele ordinale s-au aplicat 

testele Sommer, Spearman sau Kendall (în varianta tau-b), în funcție de numărul de grupe al 

variabilelor în cauză. Vizualizarea grafică a fost efectuată cu ajutorul cercului de structură și a 

diagramei prin benzi sau coloane.  

 

În vederea validării lucrării de doctorat, au fost publicate următoarele articole în domeniul studiat, 

regăsite și în teza de doctorat: 

Pașca Cornelia Serena, Pop Alexandra Lucia, Factors Influencing Romanian Students to Study 

Abroad, Review of Economic Studies & Research Virgil Madgearu, Vol. 9 Issue 1, 2016, pp. 113-

131, regăsit și în teza de doctorat la paginile 101-104 

Pașca Cornelia Serena, Monetary Remittance – Romania Case Study, Contemporary Economy 

Journal, 2016, vol. 1, issue 3, pp.50-59, regăsit și în teza de doctorat la paginile 109-121 

Pașca Cornelia Serena, The Labour Market In Romania After 1990, Strategii Manageriale, Revistă 

editată de Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești Anul IX, nr. IV (33) / pp. 192-200, 

regăsit și în teza de doctorat la paginile 36, 39, 45-48, 81-82, 85, 90, 130, 142 

Pașca Cornelia Serena, Labour Market-Concepts, Functions, Features, Patterns, Strategii 

Manageriale, Revistă editată de Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești Anul IX, nr. IV 

(33), pp. 201-209, regăsit și în teza de doctorat la paginile 18-30 

Pașca Cornelia Serena, Capitalul uman – o investitie pe terme lung, Revista Economia 

Contemporană, vol.1, nr.4, 2016, pp. 51-62, regăsit și în teza de doctorat la paginile 48-62 
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CONCLUZII  

 

În Europa îmbătrânirea populaţiei coroborată cu plecarea tinerilor reprezintă factori de îngrijorare 

pentru autorităţi. În ţările cu o populaţie îmbătrânită, migraţia oferă o completare a deficitului de 

forţă de muncă prin intrarea în câmpul muncii a tinerilor care aduc cu ei inovaţie şi dinamism. În 

multe ţări, printre care și Spania, locurile de muncă nu sunt ocupate de către nativi iar migranții 

substituie necesarul de forță de muncă.  În urma cercetării făcute am evidențiat influența pe care o 

au diverse variabile asupra motivelor care au determinat plecarea din România. Variabilele au fost 

genul, vârsta, starea civilă, nivelul de pregătire (ultima formă de învățământ absolvită și 

specializarea), mărimea familiei (numărul de copii), mediul de proveniență, situația ocupațională 

la momentul plecării din țară, profilul sociocultural al emigranului român. 

 

Din studiul întreprins, reiese că persoanele care au migrat spre Spania, sunt persoane apte de 

muncă, între 25 şi 64 de ani, cu studii medii sau fără studii, ponderea femeilor fiind mai mare, 

motivele alese fiind în majoritatea cazurilor pe considerente economice.  

Atât femeile, cât și bărbații au plecat la muncă în Spania în principal datorită situației economice 

din țară pentru că nu aveau un loc de muncă sau pentru un trai mai bun.  

 

Spania a fost aleasă ca țară de destinație de către femeile migrant din România, deoarece au plecat 

acele persoane cu un grad scăzut de calificare, această țară fiind una din țările în care se caută 

personal pentru munci domestice precum îngrijirea copiilor, a persoanelor vârstnice sau a 

bolnavilor, prestarea serviciilor de curățenie la domiciliu, munci în domeniul hotelier sau în 

alimentație publică, unde nivelul de remunerație este mic, dar mai ridicat decât în România. 

 

În urma cercetării realizate, putem afirma că în Spania, au plecat persoane cu un nivel mediu din 

punct de verere al educației, atât din rândul persoanelor de gen feminine cât și din rândul 

persoanelor de gen masculin, care au prestat munci conform pregătirii avute, în domenii precum 

agricultura, construcţiile sau munci domestice însă în cazul primului loc de muncă, majoritatea 

acestor munci au fost presate la “negru” (61.1% din totalul repondeților). Analizele empirice 
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efectuate, au demonstrat o legătură de intensitate medie între nivelul educațional (ultima formă de 

învățământ) și motivele părăsirii României de către migranții plecați în Spania. 

Majoritatea persoanelor care au plecat din cauza situației economice și politice din țară au avut 

între 30 și 34 de ani. Aceeași grupă de vâstă este modală și în cazul motivelor economice și pentru 

un trai mai bun. Cei mai mulți respondenți plecați pentru un statut profesional, sunt tineri, cu vârste 

între 20 și 24 de ani. În același timp, majoritatea celor care au plecat din România cu scopul 

reîntregirii familiei au avut între 35 si 44 de ani. Vârsta influențează semnificativ motivul plecării, 

astfel cu cât persoanele sunt mai tinere, cu atât sunt mai motivați să migreze și motivele care 

conduc la luare deciziei de a migra sunt diferite, pe categorii de vârstă. 

 

Majoritatea migranților români în Spania sunt căsătoriți. Excepția, o reprezintă persoanele care au 

emigrat pentru dobândirea unui statut profesional, care sunt, în marea lor majoritate, necăsătorite. 

Un procent semificativ al persoanelor migrante din România spre Spania, a fost în rândul 

muncitorilor calificați (38.9%) sau în rândul muncitorilor necalificați (14.7%) care au plecat pentru 

a presta munci în domeniul construcțiilor, munci agricole, munci domestice sau în sectorul 

serviciilor în detrimentul persoanelor cu studii superioare (13.3%), astfel că ipoteza conform căreia 

persoanele slab pregătite sau nepregătite care acoperă domenii precum agricultura, construcţii aleg 

ca țară de destinație Spania, unde obţin, în general venituri mici dar mai mari decât în ţară se 

adeverește. 

 

Dacă majoritatea emigranților au studii medii, de nivel liceal, persoanele care își doreau un statut 

profesional, au, în marea lor majoritate, studii universitare (facultate sau colegiu). Persoanele cu 

studii medii sau persoanele necalificate au plecat din țară din motive economice și pentru un trai 

mai bun, asocierea dintre motivul plecării din țară și specializarea avută este semnificativă.  

 

În cadrul acestei lucrări am subliniat faptul că migrația este un fenomen social. În cazul Spaniei, 

indivizii care au plecat și s-au stabilit în noua ţară, facilitează obținerea de locuri de muncă sau a 

unei locuințe pentru familiile şi cunoscuţii acestora, formând adevărate reţele migratorii. De 

asemenea, presiunea socială exercitată de indivizii care s-au stabilit în străinătate asupra 

persoanelor rămase acasă este mare. În urma studiului intreprins, se observă că majoritatea 

covârșitoare (aprox 75% dintre respondenți) și-au gasit primul loc de muncă în Spania prin 
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intermediul cunoscuților – familie, prieteni, colegi, majoritatea acestora reușind să găsească un loc 

de muncă într-o perioadă cuprinsă între o lună și trei luni, urmați de cei care și-au găsit un loc de 

muncă în mai puțin de o lună.  

 

Decizia de a migra este influențată de mărimea familiei. Cu cât familia este mai numeroasă, cu 

atât șansele de a migra sunt mai mici. Din totalul eșantionului, 60.7% au cel puțin un copil. Din 

rândul acestor personae, 40.6% au cel puțin un copil rămas în țară. Atât persoanele care aveau 

copii cât și cele fără copii au plecat din țară din raționamente economice – resursele financiare 

erau insuficiente, lipsa unui loc de muncă, însă numărul de copii nu a influențat motivul plecării 

din România. 

 

Persoanele care nu aveau un loc de muncă în România (37.4%),  cele care aveau un loc de muncă 

pe perioadă determinată (8.5%) sau aflate în șomaj (8.1%), au fost mult mai motivate să emigreze 

față de persoanele cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Pentru persoanele chestionate,  

putem evidenția că situația ocupațională din țară nu a influențat semnificativ decizia de emigrare 

în Spania. 

 

Peste jumătate din persoanele chestionate, care au părăsit țara, provin din mediul rural (55.1%) și 

au avut ca motivație principală situația economică precară. Același lucru putem afirma și în cazul 

persoanelor provenite din mediul urban, ceea ce duce la concluzia că mediul de proveniență, nu 

influențează motivul plecării din România. 

 

Testele făcute pentru a verifica dacă există o legătură între specializarea avută și motivele alegerii 

Spaniei ca țară de destinație, au avut ca rezultat faptul că legătura este semnificativă, asocierea 

dintre cele două variabile fiind de intensitate medie. În ceea ce privește nivelul veniturilor nete 

lunare obținute de către migranții români în Spania, acesta se situează, pentru 38.4% din 

respondenții la chestionar în intervalul 1000-1500 Euro, venituri între 500 și 1000 euro obțin 

19.9% dintre migranți iar 15.2% obțin venituri între 1500 și 2000 de euro pe lună. 

 

Un procent considerabil din persoanele chestionate au declarat că au găsit primul loc de muncă în 

Spania prin intermediul cunoscuților, dar munca era prestată fără contract de muncă (61%), 
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contractele de muncă pe perioadă nedeterminată reprezentând doar o foarte mică pondere (3.3%) 

în rândul respondenților.  

 

Ca urmare a rezultatelor mai sus evidențiate, conchidem că persoanele care au plecat spre Spania 

nu au apelat la o societate specializată în acest domeniu, nici la o instituție publică cu asemenea 

servicii, ci la membrii familiei, la cercul de cunoscuți care erau deja stabiliți acolo, persoanele care 

au participat la studiu, au afirmat că au ales Spania ca țară de imigrare datorită legăturilor sociale, 

datorită existenței unei comunități de români acolo sau datorită posibilității de a învăța mai ușor 

limba (77.6% din totalul persoanelor chestionate). 

 

În cadrul tezei, am tratat motivele care influențează nivelul remiterilor din Spania spre România, 

luând în considerare variabile precum motivele care determină nivelul remiterilor, venitul net 

obținut în Spania, nivelul educațional, nivelul ocupațional și statutul locuinței în străinătate. 

 

Ca urmare a studiului realizat, se poate remarca faptul că indiferent de suma trimisă, cea mai mare 

parte a respondenților (73% din totalul respondenților), au trimis bani acasă pentru întreținerea 

familiei și doar o mică parte au reușit să trimită bani cu scopul de a-i economisi (9%) sau investi 

(2.7%). Cele mai multe persoane chestionate (43.2%), trimit anual în România sub 1000 de euro, 

un procent de 37.8% trimit între 1000 și 3000 de euro, sume cuprinse între 3000 și 5000 sunt 

trimise de 14.4 % dintre persoanele chestionate, un procent de 4.6% remit peste 5000 de euro 

anual.  

 

În ceea ce privește analiza nivelului remitențelor având ca varaibilă nivelul veniturilor nete, analiza 

bidimensională a datelor a evidențiat faptul că persoanele care au un câștig între 1000 și 1500 euro 

lunar, sunt cele care remit cel mai mult (37.8%), urmate de persoanele care au un venit cuprins 

între 500 și 1000 de euro care remit într-un procent de 23.4%. Asocierea dintre suma trimisă anual 

de românii plecați în Spania cu venitul lunar realizat este semnificativă din punct de vedere 

statistic, legătura fiind de intensitate medie. 

 

Persoanele cu studii medii, au fost cei care au trimis cel mai mult bani în ţară, acest lucru se 

datorează şi faptului că aceste persoane reprezintă cea mai mare parte a migranţilor români în 
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Spania. Sumele cele mai mari, de peste 10 000 de euro anual, au fost trimise de persoanele care au 

finalizate studiile superioare, însă sunt şi persoane care au finalizat școala postliceală și de maiștri 

și au trimis sume de peste 15 000 euro anual. Faptul că persoanele cu un înalt nivel de calificare 

nu remit la fel de mult precum persoanele cu studii medii poate fi explicat de faptul că persoanele 

cu studii superioare provin din familii care nu au nevoie de ajutorul financiar al persoanelor plecate 

din țară sau s-ar putea datora și faptului că persoanele foarte apropiate au plecat alături de ei în 

străinătate. Din analiza datelor, reise că atât ultima formă de învățământ absolvită cât și 

specializarea depind de sumele trimise anual de migranții români. 

 

Nivelul remitențelor depinde de nivelul ocupațional. Imigranţii vor remite mai puţin în cazul în 

care locul de muncă este stabil pentru că se simt în siguranţă şi nu le e teamă că vor fi nevoiţi să 

se reîntoarcă în ţară.  De asemenea,  persoanele care nu au un loc de muncă sau dețin un loc de 

muncă pe perioadă determinată, vor remite mai puțin față de persoanele cu contracte de muncă 

permanente întrucât în cazul celor dintâi resursele financiare sunt limitate sau inexistente. 

Analizele empirice au evidenţiat faptul că legătura dintre suma trimisă de românii din Spania şi 

ocupaţia prezentă este semnificativă din punct de vedere statistic, într-o mare măsură, asocierea 

dintre cele două variabile fiind de intensitate medie. 

 

Indivizii care deţin o locuință în străinătate, cheltuie mai mult cu întreținerea acesteia, față de cei 

care stau în chirie sau în gazdă, drept urmare prima categorie va remite mai puțin. De asemenea, 

atunci când stau în gazdă sau chirie, în acelaşi imobil sunt mai multe persoane iar cheltuielile se 

împart, rămânând mai mulți bani pentru a-i putea remite. Nu în ultimul rând, persoanele care au o 

proprietate în străinătate, nu se gândesc să se reîntoarcă în țară, nemaiavând motive de a remite. 

 

 Fenomenul feminizării migrației, a fost tratat atât din punct de vedere al stadiului cunoașterii, cât 

și din punct de vedere empiric. Spania a fost aleasă ca ţară de destinaţie de către persoanele de gen 

feminin care au migrat din România, deoarece cererea de forţă de muncă din această ţară necesită 

un nivel redus de calificare. Ipoteza conform căreia femeile migrant sunt educate dar prestează 

munci necalificate nu se confirmă în cazul Spaniei, din analiza și prelucrarea chestionarelor rezultă 

că 22% dintre repondente lucrează în hoteluri sau restaurant şi doar 15% dintre persoanele de gen 

feminin care au răspuns chestionarului, au terminat liceul (deci sunt persoane calificate într-un 
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anumit domeinu), au prestat o muncă necalificată (în gospodărie) în Spania, iar 7% au avut primul 

loc de muncă în domeniul sănătăţii, majoritatea respondenților având ocupaţiile actuale în 

concordanță cu nivelul educaţional.  

 

După cum am mai menţionat, în Spania au plecat persoane cu studii medii sau cu studiile 

gimnaziale finalizate şi nu persoane cu un înalt grad de calificare. În urma analizelor 

multidimensionale rulate reise faptul că între femei și bărbați nu există diferențe semnificative în 

ceea ce privește relația dintre nivelul educațional și ocupația actuală. Pentru ambele sexe, 

rezultatele au returnat lipsa unei legături semnificative statistic între cele două variabile. 

 

Femeile migrant suferă de discriminare mai mult decât bărbații, acestea suferind de o dublă 

discriminare, discriminarea datorată faptului că sunt femei și discriminarea datorată faptului că 

sunt migrante. 

 

În ceea ce privește perioada în care românii au emigrat în Spania, nu există diferențe semnificative 

între cele două sexe, în ambele cazuri, analiza datelor a returnat ca rezultat faptul că majoritatea 

românilor au emigrat în perioada 2001 – 2010, datorită eliminării vizelor din spațiul Schengen 

(2002) şi integrării României în Uniunea Europeană (2007). 

 

Datorită faptului că principalele motive care au condus la migrarea românilor spre Spania sunt de 

natură economică, motivele reîntoarcerii, pe lângă cele legate de singurătate, dorul de familie şi de 

cei dragi, sunt tot de natură economică, acest lucru putând fi realizat prin creşterea numărului de 

locuri de muncă atât în mediul urban cât şi în zonele rurale, zone din care provin un număr destul 

de însemnat de emigranti. Simpla creştere a locurilor de muncă nu este suficientă pentru a 

determina persoanele plecate să revină, ci ar trebui coroborată cu ridicarea nivelului salarial la 

nivelul celui din Spania. Deoarece persoanele plecate s-au adaptat unui nivel de trai superior celui 

avut în Romania, este puţin probabil ca, fară cel puţin acesti cumuli de factori, să se întoarcă în 

ţară.  

 

Scăderea drastică  a populaţiei totale a României, nivelurile ridicate de sărăcie și excluziune socială 

în anumite zone ale țării, participarea redusă pe piața forței de muncă, emigrarea populației apte 



22 

 

de muncă, reprezintă motive de îngrijorare pentru piața forței de muncă. Piaţa forţei de muncă este 

piaţa celui mai important factor de producţie – munca – care, la rȃndul său, este realizată de către 

om, cel fără de care nu s-ar putea realiza nimic, omul fiind cel care se integrează ȋn societate prin 

muncă.  

 

Corporațiile multinaționale au acces la forța de muncă din orice parte a lumii, distanţele nu mai 

reprezintă o problemă datorită tehnologiilor moderne de transport şi comunicare, putând ajunge de 

pe un continent pe altul în doar câteva ore, putând fi în acelaşi timp în mai multe locuri cu ajutorul 

internetului. Motivele pentru care se alege o destinaţie în favoarea alteia o sunt legate de condiţiile 

de viaţă şi posibilităţile de realizare profesională.  

 

Migrația este un fenomen, un “mega-trend” economic și social dar și un act costisitor din punct de 

vedere economic, cultural şi uman. Migraţia poate susţine sau poate mări populaţia unei zone, 

poate contribui la întinerirea forţei de muncă sau poate salva unele ţări care au probleme în 

reproducere, unde natalitatea este foarte scăzută iar fenomenul îmbătrânirii populaţiei devine tot 

mai accentuat. Migraţia este un fenomen de neoprit, adulat de unii şi contestat de alţii. 

 

Migraţia internaţională a forţei de muncă determină efecte multiple şi complexe asupra relaţiilor 

economice internaţionale, asupra economiilor naţionale implicate cât şi asupra indivizilor. Este un 

proces amplu care trebuie să promoveze cooperarea internațională, un proces care determină 

drepturile și responsabilitățile fiecăruia, unde toată lumea să aibă de câștigat (țările de origine, 

țările de destinație, indivizii și societatea).  

 

Doar prin eliminarea decalajelor mari existente între ţările subdezvoltate sau în curs de dezvoltare 

şi cele dezvoltate, se poate ajunge la respectarea drepturilor indivizilor, la eliminarea exploatărilor 

şi la progresul întregii omeniri. Diferenţele dintre naţiuni precum şi diferenţele salariale vor face 

ca procesul migrator să contiune.  

 

Modificările structurale care au avut loc în ţara noastră, de la trecerea de la agricultură la industrie 

şi mai apoi în domeniul serviciilor, au condus la modificări drastice în sfera ocupaţională fiind 

necesară reorientarea forţei de muncă spre alte sectoare sau spre alte destinaţii.   
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Tabloul demografic al României nu arată foarte bine. În perioada 1990 – 2015, am putut asista la 

o scădere drastică a populaţiei totale a României, datorată ratei scăzute a fertilității, sporului natural 

negativ, mortalității infantile, care este la cotele cele mai înalte din UE precum și datorită 

emigrației, trend care din păcate va contiuna și în următorii 35 de ani, populația țării înregistrând 

până în anul 2050 o scădere de 22%, ajungând la puțin peste 15 milioane locuitori. 

 

România a fost una din cele mai importante ţări de emigrare din Europa începând cu anul 2000, 

dar este şi o ţară de tranzit şi de destinaţie a migranţilor mai ales a celor din state terţe UE. Cu toate 

că datele naţionale şi internaţionale privind migranţii români diferă, numărul acestora se situează 

în jurul cifrei de 3 milioane persoane ceea ce reprezintă aproape 20% din totalul populaţiei, vârsta 

medie a migranţilor români la nivel internaţional fiind în 2015 de 28 de ani faţă de 2000 când 

această vârstă era de 63 de ani, ceea ce înseamnă ca au plecat din ţară, persoane tinere, apte de 

muncă.  

 

Majoritatea migranților au ales să lucreze în străinătate datorită familiei sau cunoscuților care le-

au facilitat obținerea unui loc de muncă (de cele mai multe ori la negru, din păcate), pentru un trai 

mai bun, pentru a-și susține familiile din punct de vedere financiar, pentru economisire sau 

investiții.   

 

Comportamentul migranţilor care remit sume de bani în ţara de origine este influenţat de factori 

precum genul, vârsta, nivelul educaţiei, starea civilă, de nivelul veniturilor precum şi de timpul 

petrecut în străinătate, sumele trimise fiind mai mari sau mai mici în funcţie de factorii menţionaţi 

mai sus.  

 

Remitențele pot avea de cele mai multe ori efecte pozitive asupra persoanei care remite, asupra 

persoanelor beneficiare și asupra țărilor de origine dar, există și efecte negative datorate creșterii 

inflației, creșterii inactivității și a șomajului deoarece cei care primesc sumele respective preferă 

să nu-și mai caute un loc de muncă.  
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Tendința globală se îndreaptă spre migrația temporară a persoanelor calificate cu toate 

contradicțiile și inegalitățile care decurg din tratarea migranților în diverse state. În ultima perioadă 

se poate observa o creștere semnificativă a mobilității transfrontaliere a persoanelor calificate spre 

toate domeniile economice ceea ce duce la o luptă între state pentru atragerea persoanelor 

calificate. Majoritatea locurilor de muncă dintr-o economie bazată pe cunoaștere au nevoie pe 

lângă o educație cel puţin la nivel terțiar și de îmbunătățirea susținută a competențelor şi de 

dobândirea de noi competențe, astfel încât cererea pentru educație este într-o contiună creştere. 

Din studiul realizat, s-a desprins ideea că persoanele care au ales Spania ca țară de destinație au un 

nivel de pregătire mediu sau sunt persoane necalificate, care activează în domenii precum 

agricultura, construcții, munci la domiciliu sau în sectorul serviciilor, obținând venituri relativ 

mici, însă peste veniturile pe care le-ar putea obține în țară, prestând aceleași munci. 

 

Factorii de atracţie ai migranţilor calificați sunt: veniturile şi câştigurile mari, oportunităţi de 

dezvoltarea profesională crescute, facilităţi în domeniul cercetării şi alocarea de bugete 

substanţiale acestui domeniu, sistem educaţional modern, condiţii de muncă şi de avansare în 

carieră mai bune, o anumită stabilitate politică în ţara spre care se îndreaptă. 

 

Din punct de vedere al “migraţiei creierelor”, România reprezintă o zonă de interes pentru firmele 

şi pentru centrele de cercetări internaţionale, furnizând forţă de muncă pentru acestea, dar fiind 

totodată nevoită să dezvolte politici de atragere în ţară migranţilor pentru a reduce deficitele de 

calificare care există pe piaţa forţei de muncă autohtonă. 

 

În Europa exodul creierelor este o problemă structurală încă nerezolvată. Începând cu anul 2000, 

cele mai mari creșteri ale ratelor de emigrație înregistrate de țările europene au fost în Albania (9.1 

procente), România (8.3 procente), Modova (6.3 procente), Bulgaria (4.6 procente) și Lituania (4.5 

procente). România a suferit pierderi imense de inteligenţă umană începând cu mijlocul anilor '90 

când un număr alarmant de mare din rândul specialiştilor (ingineri, oameni de ştiinţă, cercetători), 

au plecat în ţări precum SUA, Regtul Unit, Franţa, Irlanda sau Germania. Reducerea substanţială 

a bugetului pentru cercetare-dezvoltare la sub 1% din PIB precum şi slaba dezvoltarea a institutelor 

private de cercetare a determinat plecarea în masă a cercetătorilor, cadrelor didactice, personalului 
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din domeniul sanitar, cei mai mulţi specialişti au plecat datorită burselor sau pachetelor salariale 

substanţiale promise precum şi pentru dobândirea unui statut social prestigios.  

 

Țările din UE, dar nu numai, urmăresc atragerea forței de muncă tânără, cu un nivel ridicat al 

educației capabilă să contracareze efectele negative ale îmbărtânirii populației. Aspecte de mare 

actualitate precum amploarea fenomenului migraţionist, exodul forţei de muncă înalt calificate, 

remiterile băneşti ale migranţilor şi rolul lor în dezvoltarea zonelor sărace reprezintă doar câteva 

dintre temele tratate în cadrul acestei lucrări, teme care merită analize atente pe viitor şi pe care nu 

vom înceta să le aprofundăm. 

 

În urma acesti lucrări se pot desprinde o serie de concluzii şi recomandări care pot fi aplicate şi 

care pot constitui teme de abordat pe viitor: 

▪ integrarea mai bine a imigranţilor în ţările de destinaţie prin  acordarea aceloraşi facilităţi 

în dobândirea unei locuinţe, în domeniul serviciilor sociale şi de sănătate, în domeniul 

educaţiei sau în asigurarea drepturilor sociale, culturale ca şi pentru autohtoni; 

▪ sprijinirea dezvoltării agriculturii autohtone şi oferirea condiţiilor propice pentru ocuparea 

populaţiei în aceste zone, în special în rândul populaţiei tinere; 

▪ crearea unei infrastructuri prin care distanţele din zona rurală spre cea urbană să fie rapid 

parcurse, nemaifiind nevoie să se recurgă la migraţia internă, ducând totodată la 

dezvoltarea zonelor rurale; 

▪ continuarea dezvoltării şi implementării măsurilor privind migrația legală pentru toate 

categoriile de migranți proveniți atât din UE cât şi din statele terțe UE; 

▪ dezvoltarea unor activităţi economice în raport cu profilul şi resursele zonelor. Corelarea 

pregătirii profesionale la nevoile pe termen mediu şi lung din zonele afectate de emigraţie. 

Susţinerea activităţilor care nu necesită deplasarea de la domiciliu (spre exemplu afaceri 

on line); 

▪ stabilirea pentru România a unor obiective pe termen lung şi respectarea acestora, din 

partea factorilor de decizie susţinuţi de opinia publică şi formatorii de opinie care să stopeze 

irosirea resurselor umane şi financiare în politici economice care urmăresc doar rezultate 

anuale; 
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▪ o abordare politică durabilă și credibilă cu privire la migrație necesită şi abordarea 

problemei migrației ilegale; 

▪ existenţa unei colaborări strânse între instituţiile de învăţământ, firme, patronate, guvern 

pentru a crea o curiculă şcolară adaptată nevoilor pe termen mediu şi lung pe piaţa muncii, 

astfel încât să nu mai existe discrepanţe atât de mari între teorie şi practică.  

▪ creşterea numărului de unităţi prestigioase de învăţământ ar reduce numărul emigranţilor, 

cel puţin în rândul studenţilor şi l-ar mări pe cel al imigranţilor care, după finalizarea 

studiilor, pot lua decizia de a rămâne în ţară; 

▪ asemeni stagiului de practică, consolidarea unor parteneriate între instituţiile de învăţământ 

şi diverse firme sau organizaţii pentru ca studenţii să poată lucra efectiv ca voluntari sau 

angajati part time pe perioada verii sau în timpul anului pentru a acumula experienţă, care 

este atât de necesară în zilele noastre; 

▪ o preocupare contiună din partea autorităţilor ar trebuie să fie sprijinirea accesului pe piaţa 

forţei de muncă a tinerilor şi a grupurilor vulnerabile.  

 

Din literatura de specialitate se desprind o serie de motive pentru care migranții remit bani spre 

țările de origine precum motive motive personale, trimiţând bani pentru că intenționează să se 

întoarcă în țară și să folosească sumele respective, motive legate de siguranţă sau motive 

investiţionale. Motivele pentru care femeile decid să migreze sunt vaste, pornind de la motive de 

ordin economic și ajungând până la motive legate de emanciparea femeii în societate, pentru 

reîntregirea familiei, în vederea oferirii unei educații și a unui trai mai bun copiilor, destinațiile 

alese sunt țările industrializate în care se caută personal pentru munci domestice precum îngrijirea 

copiilor, a persoanelor vârstnice sau a bolnavilor, în servicii de curățenie la domiciliu,  în domeniul 

sănătății, în domeniul serviciilor hoteliere sau în restaurante, zonele de origine fiind Asia, Estul 

Europei și America Latină. 

 

Migranţii, care nu de puţine ori sunt văzuţi ca oameni fără ţară, consideraţi fie aventurieri, fie 

inconştienţi, sunt nevoiţi să renunţe la tot şi să-şi vândă mâna de lucru, pentru a reuşi să scape de 

situaţia precară în care se află.  
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Profilul migrantului român a suferit modificări de-alungul timpului, astfel că în primii ani după 

Revoluţie bărbaţii apţi de muncă, cu studii medii, provenind din mediul urban, reprezentau 

ponderea cea mai mare în rândul migranţilor, după anul 2000, a crescut ponderea femeilor în totalul  

fluxului migrator, migrând persoane apte de muncă, cu studii medii sau superioare, având ca mediu 

de provenienţă atât zonele urbane cât şi cele rurale. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra 

procesului de migraţie, migrantul, trebuie să acceseze cât mai multe informaţii corecte şi complete 

legate de condiţiile care îl aşteaptă în ţara de destinaţie, organismele la care se poate adresa în caz 

de nevoie, riscurile la care se supune şi modalităţile de revenire în ţară, almiteri, acesta este pasibil 

de a deveni o victimă a discriminărilor sau a abuzurilor. 

 

Fenomene precum şomajul, sărăcia, starea precară a economiei, nivelul scăzut al salariilor, 

stagnarea progresului tehnic şi investiţional au condus la procesul de emigrare a forţei de muncă, 

situaţie care poate fi redresată prin creşterea nivelului tehnic şi investiţional, ceea ce duce la crearea 

de noi locuri de muncă, la creşterea veniturilor, relansarea economică şi la reducerera sărăciei.  

 

Deşi în ultimii ani numărul locurilor de muncă din Romania a crescut, conducând implicit şi la 

creşterea nivelului de trai, pentru anumite segmente ale populaţiei, au fost create în principal locuri 

de muncă pentru absolvenţii de studii superioare, ceea ce nu a dus la o creştere simţitoare a 

nivelului de trai pentru toate categoriile de populaţie. Este nevoie ca sectoare precum producţia, 

construcţiile, agricultura şi turismul să creasca suficient de mult, astfel încât să pună presiune pe 

creşterea salariilor, pană la nivelul la care cea mai mare parte a populaţiei din ţară să fie angrenată 

în muncă, astfel încât oferta de muncă să depăşească cererea, abia în acel moment, şi cu sprijinul 

autorităţilor din ţară, ar exista şanse, ca o parte însemnată din rândul persoanele plecate la muncă 

în Spania să se reîntoarcă. Cu toate că rata şomajului a început să scadă în 2014 -2015, economia 

a dat semne de redresare, oferta de forţă de muncă a început să crească, această creştere nu a fost 

una unitară, la nivelul întregii ţări, ci a fost mai degrabă canalizată la nivelul marilor oraşe, 

neexistând încă climatul propice revenirii în ţară a emigranţilor.  

 

Chiar şi în condiţiile în care premisele de mai sus ar fi îndeplinite, mulţi dintre emigranţi ar fi 

reticienţi în ceea ce priveşte posibilitatea reîntoarcerii în România, după cum reiese şi din studiul 

intreprins, astfel că 63% dintre migranţi consideră că şansele de reîntoarcere sunt mici, 10.4 % nici 
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nu iau în calcul această posibilitate, deoarece s-au adaptat modului de viaţă şi de trai din Spania şi 

ar fi greu să renunţe la el pentru un mod de viaţă din România de care nu mai sunt foarte siguri, în 

timp ce 2.8% privesc cu mult optimism posibiliatea revenirii în ţară şi 23.7% dintre cei chestionaţi 

sunt de părere că acesta ar fi pasul care trebuie făcut.  

 

***Limitări ale cercetării 

 

Faptul că doar o persoană de gen feminin a avut copii care au rămas acasă, reprezintă o limitare și 

o temă de cercetare viitoare, astfel că în viitorele cercetări, un criteriu important să îl constituie 

numărul de copii rămași acasă.  

 

De asemenea faptul că numărul de copii reiese dependent, ar putea demonstra că o parte dintre 

femeile cuprinse în eșantion au născut în Spania, dupa procesul de emigrare, aceasta putând fi o 

posibilă cercetare pe viitor.  

 

Spania reprezintă o țară care facilitează reunificarea familiei, o mare parte din persoanele 

respondente au emigrat pentru reunificarea familei. O posibilă temă de cercetare viitoare o poate 

constiui analiza comparativă între Spania și alte țări preferate de români precum Italia, Germania, 

Franța sau Anglia.  

 

O posibilă temă de cercetare viitoare o poate constitui influența pe care o au diverse variabile (sex,  

vârstă, pregătire, statut social, nivelul veniturilor) în ceea ce privește alegerea unei țări, ca țară de 

destinație de către români. 

 

O analiză aprofundată pe mai multe ţări de destinaţie, care să confirme sau să infirme ipoteza 

conform căreia femeile migrant sunt educate dar prestează munci necalificate.  
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