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Astăzi, într-o  lume din ce în ce mai interconectată, migrația internațională a 

devenit o realitate care atinge aproape toate colțurile lumii, distincțiile țară de 

origine, tranzit ori destinație devenind, deseori, depășite. Transportul modern a 

făcut mobilitatea persoanelor mai accesibilă, mai ieftină și mai rapidă. În același 

timp, conflictul, sărăcia, inegalitatea și lipsa locurilor de muncă  decente se numără 

printre motivele care obligă oamenii să-și părăsească domiciliile în căutarea  unui 

viitor mai bun pentru ei și pentru familiile lor. 

Atunci când e susținută de politici adecvate, migrația poate contribui la o 

creștere economică durabilă și incluzivă și la dezvoltarea economică în 

comunitățile de origine și cele gazdă. În 2014, migranții din țările în curs de 

dezvoltare au trimis acasă o sumă estimată la 436 de miliarde de dolari SUA în 

remitențe; o creștere de 4,4% față de nivelul din 2013 (Banca Mondială 2015), 

depășind cu mult asistența oficială pentru dezvoltare și, cu excepția Chinei, 

investițiile străine directe. Aceste fonduri sunt adesea folosite pentru a îmbunătăți 

mijloacele de trai ale familiilor și ale comunităților prin investiții în educație, 

sănătate, salubritate, locuințe și infrastructură. 

Țările de destinație pot beneficia de asemenea, de migrație. În țările de 

destinație, adesea migranții  susțin contracararea efectelor crizei deficitului de forță 

de muncă, crează locuri de muncă, devenind antreprenori și își aduc contribuția în 

ceea ce privește impozitele și taxele, contribuțiile la asigurările sociale. În ciuda 

numeroaselor beneficii ale migrației, migranții rămân printre cei mai vulnerabili 

membri ai societății. Ei sunt adesea primii care își pierd locul de muncă în cazul 

unei recesiuni economice, lucrând deseori pentru venituri mai mici, ore 

suplimentare și în condiții mai dificile decât lucrătorii naționali. În timp ce pentru 

mulți, migrația este o experiență pozitivă, de creștere,  alții devin victime ale unor 

încălcări ale drepturilor omului, abuzului și discriminării. 



Cooperarea internațională este esențială pentru asigurarea unei migrații 

regulate sigure, ordonate și care implică respectarea deplină a drepturilor omului și 

tratamentul uman al migranților și refugiaților. 

Obiectivul acestui demers ştiinţific îl constituie prezentarea evoluţiilor în 

domeniul fenomenului migraţionist la nivel internaţional prin prisma evaluărilor în 

raport cu formele actuale de manifestare acestuia. Abordările teoretice sunt 

prezentate într-un demers de evaluare a caracterului lor explicativ şi de predicţie 

raportat la tendinţele contemporane de manifestare a migraţiei internaţionale. 

Descrierea teoriilor folosite într-un domeniu de cercetare, mai ales în 

contextul unei evaluări, generează un pericol iminent de transformare într-o căutare 

fără finalitate, în demersul de a identifica noi viziuni în literatura de specialitate. 

Numărul studiilor în domeniu este uriaş şi se poate crede că cea mai simplă soluţie 

în cazul de faţă este aceea de a accepta modalităţile de analiză propuse de un grup 

de cercetători într-una din abordările devenite de referinţă în domeniul fenomenului 

migraţionist. Motivul principal al acestei alegeri este legat de orientarea analizei 

asupra unei tratări teoretice care este sau poate deveni fundamentul unor teorii cu 

privire la migraţia internaţională şi nu al unor puneri în practică limitate (care sunt 

pur descriptive sau au rolul minimalist de verificare a unor ipoteze) fără a oferi 

direcţii centrale de cercetare în  acest domeniu. 

Pe cât posibil am încercat să ofer abordărilor o dimensiune temporală 

(raportat la tendinţele fenomenului migraţionist internaţional) şi una spaţială 

(realitatea care a fundamentat construcţia teoretică).  

Dimensiunea temporală include ,,circulaţia” şi ,,migraţia”, chiar dacă în 

practică diferenţa dintre cele două noţiuni este de cele mai multe ori estompată. 

Prin urmare, migraţia este doar una din formele pe care le ia fenomenul mai amplu 

al mobilităţii umane, alte forme incluzând comutarea pe distanţe scurte sau lungi, 

migraţia temporară şi naveta. Tipologiile mobilităţii umane prezintă o imagine de 



ansamblu a dimensiunilor temporale şi spaţiale ale mobilităţii umane. Dimensiunea 

spaţială este divizată în două categorii, internă şi internaţională. Mobilitatea internă 

se desfăşoară între graniţele unei anumite ţări, în timp ce mobilitatea internaţională 

presupune trecerea graniţelor dintr-o ţară şi intrarea pe teritoriul unei alte ţări. 

Tipologiile migraţiei fac întotdeauna subiectul unor analize complexe, iar 

mobilitatea populaţiei, indiferent de distanţă sau motivaţie, este rezultatul acţiunii 

aceloraşi factori, precum sărăcia, lipsa de securitate, lipsa pământului şi refuzul sau 

lipsa perspectivelor. 

În problematica migraţiei trebuie să luăm în considerare faptul că, factori 

precum gradul de inegalitate tot mai crescut între ţări, perfecţionarea comunicaţiilor 

şi a transportului şi migranţii deja stabiliţi în alte ţări care pot servi drept ancoră 

pentru noii veniţi, duc la creşterea migraţiei internaţionale. În plus îmbătrânirea 

populaţiei, fluctuaţiile pieţei de muncă şi extinderea serviciilor medicale au 

alimentat cererea de migranţi din partea ţărilor bogate, în timp ce salariile mici şi 

şomajul încurajează în special tinerii provenind din ţările sărace să caute 

perspective dincolo de graniţele propriei ţări. 

Majoritatea covârşitoare a analizelor rezervate procesului migraţiei se 

focusează asupra deplasării forţei de muncă, însă deplasarea muncitorilor salariaţi 

constituie doar una dintre problemele deplasării în masă a persoanelor, chiar dacă 

nu este cel mai important. 

Literatura de specialitate cuprinde mai multe teorii cu privire la procesul de 

integrare al imigranţilor. Una dintre ele afirmă că imigranţii sunt încorporaţi în 

noua societate, pe parcursul a două - trei generaţii, urmând ca în final deosebirile 

dintre ei sunt doar în privinţa numelui şi aspectului.  

Dificultatea esenţială în acceptarea acestei teorii este faptul că, uneori chiar 

dacă trec mai multe generaţii, se pot vedea unele diferenţe culturale între familiile 

imigrante şi societatea-primitoare. Totodată, este clar faptul că în comunităţile 



dezvoltate în urma fenomenului de migraţie se întăreaşte propria identitate 

culturală, chiar dacă proprii membri participă totalmente în cadrul societăţii de 

destinaţie. Altfel spus, această participare totală în cadrul societăţii de destinaţie nu 

înseamnă, obligatoriu, renunţarea la propriul specific cultural. 

Concluzia este că asimilarea, demonstrează a avea două componente, 

structurală şi culturală. Cea structurală presupune creşterea activităţii sociale a 

persoanelor şi a grupurilor în colectivitate, mai ales la nivel instituţional (piaţa 

muncii, educaţie, sistem de sănătate etc.), iar cea culturală simbolizează 

procesele de repoziţionare a valorilor şi recunoaştere culturală a imigranţilor. 

Adesea migraţiile se amestecă cu factori de putere politică, militară şi 

culturală, integrându-se perfect în interiorul lor. Astfel consecinţele asupra 

societăţilor de provenienţă şi a celor gazdă este deseori pluridimensional. 

Factorul politic decide care este calea cea mai potrivită pentru a folosi 

resursele necesare îndeplinirii obiectivelor, care sunt ameninţările la adresa 

securităţii naţionale şi cum trebuie tratate statele din sistemul internaţional.  

Referentul securităţii este statul, iar sistemul modern de organizare ne 

îndreptăţeşte să credem că o altă formulă de organizare politică este încă greu de 

găsit. Politicile de securitate sunt în mare măsură influenţate şi de aderenţa sau 

respingerea de către oamenii politici a unor modele sau teorii despre Securitate.  

O altă direcţie de abordare a temei alese se plasează în sfera analizei 

conceptului de cetăţenie europeană a drepturilor şi obligaţiilor ce rezultă din 

calitatea de cetăţean european dar şi raportul în care se află cetăţenii europeni cu 

statele naţionale. Cetăţenia Uniunii nu este o realitate consolidată; mai degrabă este 

începutul unui lung proces a cărui finalizare va depinde de soarta procesului de 

integrare europeană. Instituţionalizarea Cetăţeniei Uniunii la Maastricht a constituit 

fără îndoială cel mai important efort de a construi un pod între instituţiile europene 

şi cetăţeni.  



Importanţa abordării principiului liberei circulaţii a persoanelor în cadrul 

acestui demers trebuie pusă în evidenţă şi prin analiza managementului integrat al 

frontierelor. 

Statele membre au acte normative care reglementeză libera circulaţie a 

persoanelor dar de cele mai multe ori aceste acte normative nu sunt rezultatul 

transpunerii integrale a legislaţiei comunitare. Totodată pot apărea situaţii în care se 

crează un conflict între dreptul comunitar şi dreptul intern al statelor membre 

întâietate având normele dreptului comunitar conform principiului priorităţii. 

Abordarea principiului liberei circulaţii a persoanelor nu se poate realiza fără o 

analiză comparativă a actelor normative care reglementează acest principiu în 

câteva state ale Uniunii Europene. Libera circulaţie a persoanelor nu are un caracter 

absolut ci ea poate fi restrânsă pentru anumite consideraţii expres prevăzute de 

legislaţia comunitară şi implicit de legislaţiile statelor membre. Un rol important în 

stabilirea definirea şi sancţionarea restricţiilor la libera circulaţie îl are Curtea de 

Justiţie a Uniunii Europene dar şi instanţele naţionale. 

Dezvoltarea cadrului legislativ referitor la migraţie a avansat o idee politică 

ce trece peste exclusivismul colaborării, prin valorificarea în comun a 

independenţei naţionale. Dacă la nivel naţional, atitudinile politice vis a vis de 

imigranţi pot oglindi ideile de naţiune, îngăduinţă, diversitate şi alegere individuală 

a statelor privind asimilarea şi integrarea migranţilor, intrarea lor pe piaţa muncii, şi 

controlul graniţelor, odată ce teme ca imigraţie, azil, şi cetăţenie au dictat în mediul 

interesului politic al Uniunii Europene, se observă un progres calitativ, succesiv şi 

indispensabil în materie de management în comun a procesului imigraţiei şi 

riscurilor sale.  

De cele mai multe ori intensitatea acestor efecte depinde în mare măsură de 

condiţiile demografice şi sociale ale comunităţii, de intensitatea fluxurilor 

migratoare, localizarea acestora, etc. 



Având în vedere însă constrângerile asigurării securităţii interne, statele 

alocă sume importante destinate controlului migraţiei, în special în ceea ce priveşte 

controlul frontierelor şi monitorizarea fluxurilor migratorii, atât la frontierele 

externe cât şi la nivel intern, evident aceste aspecte având diferite grade impact 

social şi percepţie publică. Practic, din perspectiva tematicii prezente, este 

imposibil de trecut cu vederea faptul că imigraţia produce efecte asupra nivelului 

de securitate al societăţii de inserţie. Acest lucru este cu atât mai evident cu cât, ca 

vector al globalizării, migraţia provoacă ciocniri de civilizaţie pe care, aşa cum am 

arătat, numai capacitatea comunităţii şi a statului reuşesc să o gestioneze, 

rezultatele acestor eforturi şi risipei de mijloace şi măsuri fiind în măsură să arate 

gradul de integrare socială. Cu alte cuvinte, gradul de integrare socială a grupurilor 

de imigranţi reprezintă barometrul nivelului de securitate al unei comunităţi. 

Securitatea ar trebui să constituie o prioritate cheie într-o gamă largă de 

instrumente de finanţare, programe de cercetare şi inovare, precum şi de iniţiative 

de formare. Priorităţile existente trebuie ajustate după caz. 

Atacurile teroriste din Europa au evidenţiat nevoia unui răspuns mai puternic 

din partea UE faţă de terorism şi de luptătorii terorişti străini. Cetăţenii europeni 

continuă să se alăture grupărilor teroriste în zone de conflict, instruindu-se şi 

constituind o potenţială ameninţare la adresa securităţii interne a Europei la 

întoarcerea acestora. În timp ce această chestiune nu este nouă, dimensiunea şi 

fluxul de luptători în cadrul conflictelor în desfăşurare, în particular în Siria, Irak şi 

Libia, precum şi natura tip reţea a acestor conflicte, sunt fără precedent. 

Europa se confruntă în prezent cu un fenomen de migraţie mixtă, în care 

migranţii economici şi solicitanţii de azil călătoresc împreună. În realitate, aceste 

grupuri se pot suprapune şi chiar se suprapun, iar această zonă gri este exacerbată 

frecvent de metodele contradictorii cu care solicitările de azil sunt deseori procesate 

în cele douăzeci şi opt state membre UE. 

http://www.unhcr.org/pages/4a1d569d6.html
http://www.unhcr.org/4bac9ae19.html


Peste un milion de persoane au căutat refugiu în statele membre ale UE in 

2015, ceea ce a facut ca UE sa se confrunte cu o provocare fără precedent. Deși 

aceasta reprezintă doar aproximativ 0,2% din populația totală, numărul a fost mult 

mai mare decât în anii precedenți. În plus, cu aproximativ 60 de milioane de 

oameni din lume deplasați cu forța ca urmare a persecuției, conflictului, violenței 

generalizate sau incălcări ale drepturilor oamenilor, este probabil ca amploarea 

acestor mișcări sa continue ceva timp. Măsurile politice aplicate la nivelul UE și la 

nivelul statelor membre în domeniul gestionării situaţiei actuale a migraţiei sunt 

semnificative și se referă la probleme foarte sensibile din perspectiva drepturilor 

fundamentale. Acestea implică acțiuni care - dacă sunt efectuate în mod 

necorespunzător - pot duce la încălcări grave ale drepturilor fundamentale garantate 

de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta UE) 

Sosirea la scară largă, necontrolată a migranţilor şi a solicitanţilor de azil a 

pus la încercare nu doar sistemele de azil ale multor state membre ci şi Sistemul 

European Comun de Azil ca întreg. Volumul şi concentrarea sosirilor a expus, în 

particular slăbiciunile Sistemului Dublin, care stabileşte că statul membru 

responsabil pentru examinarea unei solicitări de azil este cel ce constituie primul 

punct al intrării ilegale. Din aceste motive, s-a propus revizuirea şi înlocuirea 

instrumentelor curente de azil pentru a gestiona mai bine fluxurile de migraţie şi 

pentru a oferi protecţie adecvată celor ce au nevoie de aceasta, în linie cu abordarea 

stabilită în Agenda Europeană privind Migraţia. 

În mai 2016, ca parte din reforma propusă a Sistemului European Comun de 

Azil, Comisia a prezentat un proiect de propunere pentru a face Sistemul Dublin 

mai transparent şi pentru a-i spori eficienţa, în timp ce asigură un mecanism pentru 

gestionarea situaţiilor de presiune disproporţionată asupra sistemelor de azil ale 

statelor member. 

Eforturile depuse de către toate statele membre pe linia consolidării 



politicilor în domeniu ajută la gestionarea mai eficientă a migraţiei, îmbunătăţesc 

securitatea internă din UE şi protejează principiul liberei circulaţii a persoanelor. 

 

Concluzii 

Societăţile cu o mare diversitate de aptitudini şi experienţe sunt mai bine 

plasate pentru a-şi stimula dezvoltarea prin intermediul resurselor umane, iar 

migraţia este una din modalităţile prin care schimbul de talente, servicii şi 

aptitudini poate fi favorizat. Totuşi migraţia rămâne foarte politizată şi adesea 

percepută negativ, în ciuda nevoii evidente de diversitate în societăţile şi 

economiile actuale, aflate într-o rapidă evoluţie. Cu toate acestea, migraţia 

internaţională a crescut în amploare şi complexitate, datorită diferenţierilor în 

creştere demografică, noii dinamici globale şi politice, revoluţiei tehnologice şi 

reţelelor sociale, cu un profund impact asupra componenţei socio-economice şi 

etnice a societăţii. Toate acestea au condus la noi provocări în aria politică, legat de 

integrarea cu succes a imigranţilor în societăţile gazdă, a modului în care sunt 

percepuţi în ţările lor de origine şi, într-un sens mai larg, a modului în care migraţia 

este experimentată în cadrul comunităţilor, în general.  

Opinia şi percepţia publică a migraţiei diferă mult între ţări, în interiorul 

acestora (ca şi în cadrul subgrupurilor din cadrul comunităţilor), dar şi de-a lungul 

timpului. Având în vedere aceste nuanţe, nu este posibilă izolarea unei singure 

păreri publice, totuşi cererile bazate pe opinia publică sunt adeseori subliniate în 

discursurile politice. Concluziile analizei sunt bazate pe o recenzie extinsă a 

studiilor existente, explorează o parte din factorii care influenţează opinia publică şi 

care adeseori se află în centrul şi la baza sentimentului predominant negativ. 

Formularea politicilor adecvate pe baza informaţiilor disponibile sunt influenţate de 

concepţia convenţională predominantă şi de gradul de înţelegere a ceea ce 

reprezintă „migrant” (migraţia muncii, refugiat, azilant, migrant ocazional). Cel din 



urmă aspect poate influenţa, de asemenea, limita până la care migranţii sunt 

percepuţi a contribui sau nu într-un anumit spaţiu. 

Formularea unei evoluţii viitoare a politicilor privind migraţia la nivel 

european nu este o sarcină uşoară în condiţiile în care tipologia de dezvoltare a fost 

serios afectată de criza economică. Din acest punct de vedere, am încercat, cu 

ajutorul celor mai noi analize dar şi a efectelor politicilor şi strategiilor adoptate la 

nivelul continentului nostru, o reflecţie asupra viitorului migraţiei în Europa. 

În considerarea celor arătate, abordarea pe care am propus-o se concentrează 

pe două direcţii principale: pe termen scurt, având în vedere efectele crizei 

economice, şi pe termen mediu, pornind de la prezumţia că mecanismele specifice 

care stau la baza modelului social european nu sunt afectate în substanţa lor de 

fluctuaţiile temporare economice. 

Abordarea problematicii imigraţiei a început să aibă două direcţii 

principale care vor continua să coexiste. Prima, strâns legată de noul concept 

de “spaţiu comun de libertate, securitate ş i justiţie", asigură securitizarea 

imigraţiei prin elaborarea, implementarea ş i  dezvoltarea măsurilor de control 

al frontierei, combaterea imigraţiei ilegale, prevenirea şi combaterea 

terorismului. A doua abordare este cea socio-economică centrată pe 

dimensiunea socială şi economică a imigraţiei ca şi componentă a modelului 

social european. 

În acest sens, elaborarea politicilor invocate trebuie să urmărească în 

principal aspecte care ţin de statutul migranţilor, de specificul instituţional şi 

de specificul naţional. 
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