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Abstract: 
Romanians’ predilection toward emigration is still very high in the context of more permissive 
immigration policies possible in the western EU developed countries. An economic increase at 
higher parameters than the current ones, particularly in Germany and France, will require also a 
more important inflow of foreign labour force. It is not however considered that this form of 
migration is the most dangerous for Romania. This leads us to the complex issue of the temporary 
work migration: eurocommuters.  Until 2008, Romania faced a labour form deficit, which is why 
employers needed to resort to foreign labour form from countries such as Turkey, China or Ukraine. 
Currently, the government is seeking income sources to cover payments for the unemployment 
benefit given to the people who lose their jobs as a result of the recession that has struck Romania 
too. Other states face the unemployment issue too. Unemployment in Spain, for instance, a country where the 
Romanian community counts about one million people, has touched almost all economic sectors. In this context, the 
choice of staying into the West or returning home has a high stake. Sometimes, there is this perception among local 
employers that the expectations of this group are very high, although we have also seen the contrary, those who come 
back usually have quite reasonable expectations. The number of those who seek to come back is also increasing due to 
the international job markets and the labour conditions where they are at present.  
Migration Effects on Economic Growth 
-repatriate groups can bring back an excellent experience in leadership and other competencies 
-in the so-called “scale economies”, the more fixed costs are divided to a larger number of 
merchandises and services sold, the more productivity increases 
-the moderation of the salary increases in the last months, so obvious not only in Romania, confirms 
the temptation to diminish expenses with the labour force  
For smaller population incomes, consumption is also reduced, and faced with a diminished demand, 
the seller diminishes the price of his products, be they merchandises or services.  
- a well mastered performance management offers the chance for more advantageous employments 
in periods of economic slowdown, if the employer has the necessary salary fund . 
Migration Trends in Romania: -the increase in the labour force flows to the EU space; a 
preponderantly temporary work migration, as compared to the permanent one; the illegal or 
uncontrolled migration will decrease, in favour of the legal one which assures a higher safety in 
earnings 
 
Keywords: migration effects, economic growth, global crisis 

 
JEL Classification: R23 
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Rezumat: 

Predilecţia românilor spre emigrare este încă foarte mare in contextul unor posibile politici de 
imigrare mai permisive ale ţărilor occidentale dezvoltate din UE. O creştere economică la parametri 
mai ridicaţi decât cei actuali, îndeosebi în Germania şi Franţa, va impune şi un aflux mai important 
de forţă de muncă străină. Nu se consideră însă că această formă de migraţie este cea mai 
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periculoasă pentru România. Se ajunge astfel la problema complexă a migraţiei temporare pentru 
muncă: euronavetiştii.  Până în 2008, România se confrunta cu deficit de forţa de muncă, motiv 
pentru care angajatorii erau nevoiţi să apeleze la forţa de muncă straină din ţări precum Turcia, 
China sau Ucraina . În prezent, guvernul caută surse de venit pentru a acoperii plăţile sub forma 
ajutorului de şomaj acordat oamenilor ce-şi pierd locurile de muncă ca urmare a recesiunii care a 
lovit şi România. Şi alte state se confruntă cu problema şomajului. Şomajul din Spania, de exemplu, o ţară 
în care comunitatea de români este de aproximativ un milion de persoane, a atins aproape toate sectoarele din economie. 
Dintre acestea, serviciile au fost cele mai afectate, urmate de industrie, constructii si agricultură. Şomajul a început să 
crească în Spania de acum un an, luna în care s-a înregistrat cea mai mare majorare a disponibilizărilor fiind ianuarie 
2009. Cel mai mult vor avea de suferit imigranţii .Majoritatea românilor au plecat din ţară pentru a avea o situaţie 
financiară care să le permită un trai decent. O parte dintre ei a ajuns în alte ţări pentru a fi alături de familie, iar un 
procent redus a plecat pentru aventură şi dorinţa de a încerca ceva nou.Acum se confruntă cu dilema situaţiei de a reveni 
în ţara din care au plecat şi în cadrul căreia se anunţă dificultăţi similare în obţinerea unui loc de muncă.În acest context, 
alegerea de a rămâne în Occident sau de a reveni acasă are o miză foarte mare. Uneori, există percepţia printre 
angajatorii locali că aşteptările acestui grup sunt foarte mari, cu toate ca noi am întâlnit şi contrariul, cei care revin de 
multe ori au asteptări chiar mai rezonabile. Numărul celor care caută să revină creşte şi datorita pieţelor internaţionale 
de joburi şi condiţiilor de muncă unde se află la momentul curent.  

Efectele migratiei asupra creşterii economice: grupurile de repatriaţi pot să aducă înapoi o excelentă experienţă 
de leadership şi alte competenţe; în aşa zisele „economii de scală”, cu cât costurile fixe se împart la un 
numar mai mare de mărfuri şi servicii vândute, cu atât productivitatea sporeşte; moderarea 
creşterilor salariale din ultimele luni, atât de evidenta nu numai în România, confirmă tentaţia 
diminuării cheltuielilor cu forţa de muncă 
Tendinţe ale migraţiei din România: creşterea fluxurilor de forţă de muncă către spaţiul UE; o 
migraţie preponderent temporară, pentru muncă, comparativ cu cea permanentă; se va diminua 
migraţia ilegală sau necontrolată, în favoarea celei legale care asigură o mai mare siguranţa a 
câştigurilor 
 
Cuvinte cheie: efectele migratiei, cresterea economica, criza globala 
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   Introducere 

         Procesul migraţiei se desfǎşoarǎ dintotdeauna, simultan în toate statele lumii, fiind caracterizat 
ca normal şi structural de-a lungul istoriei . 
         Constituţia României, articolul 25, garantează dreptul la libera circulaţie al tuturor cetǎţenilor 
români fǎrǎ deosebire de rasǎ, naţionalitate, sex, limbǎ, religie, convingeri politice sau ocupaţie, cu 
obligaţia de a respecta strict legislaţia statului unde cǎlǎtoresc. 
         Prin Declaraţia Universalǎ a Drepturilor Omului, adoptatǎ şi proclamatǎ de Adunarea 
Generala a ONU în anul 1948, populaţiei i-au fost recunoscute, la nivel mondial, drepturile de a 
circula în mod liber, de a-şi alege reşedinţa în interiorul graniţelor unui stat, de a pǎrǎsi orice ţarǎ, 
inclusiv a sa, şi de a reveni în ţara de origine .  
         Consiliul Europei a adoptat in 1950 Convenţia Europeanǎ a Drepturilor Omului  prin care şi-a 
îndeplinit angajamentele referitoare la drepturile omului . Articolul 2 al Protocolului nr.4 prevede 
Dreptul la libertatea de circulaţie şi dreptul de alegere a reşedinţei . 
         În decembrie 2000 a fost proclamată Carta drepturilor fundamentale a UE, ce oferă drepturi 
cetăţenilor statelor membre şi consolidează protecţia intereselor acestora: dreptul la libera circulaţie, 
la sejur, la muncă şi studiu în celelalte state membre ale UE, cu numeroase condiţii pentru 
exercitarea acestor drepturi. Intrarea pe teritoriul unui stat membru al UE, ca şi expulzarea, poate fi 
interzisă (justificat) doar din raţiuni de securitate şi de sănătate publică . 
         Parlamentul European şi Consiliul UE a adoptat Directiva 2004/38/CE în aprilie 2004 privind 
dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii UE şi membrii 
familiilor acestora, având în vedere prevederile punctului 2 “Libera circulaţie a persoanelor 
constituie una dintre libertăţile fundamentale ale pieţei interne, care reprezintă un spaţiu fără 
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frontiere interne, în care libertatea este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatului de 
instituire a Comunităţii Europene” . 
 
         România-ţară cu migraţie negativă 
         Dupǎ eliberarea de sub fostul regim comunist, în 1989, în România a apǎrut fenomenul 
migraţiei, o realitate complexǎ prin motivaţiile şi formele sale. Acest fenomen se pǎstreazǎ în 
continuare şi ca rezultat al unei sărăcii provocate de perioada de tranziţie pe care o traversează 
Romania şi al unor factori de atracţie pe care o exercită ţările vest europene . 
Începând cu anul 2001, an care a corespuns cu desfiinţarea vizelor de intrare în majoritatea ţǎrilor 
din Europa, mii de romani au ales sǎ pǎrǎseascǎ România, în favoarea ţǎrilor Europei de sud şi vest, 
în cǎutarea unei vieţi mai bune. Având în vedere cǎ se vehiculeazǎ o cifrǎ de peste 1.5 milioane de 
persoane, provenite din toatǎ ţara, putem vorbi de un adevarat fenomen naţional .  
Producerea acestui fenomen în România, a dus la evitarea unei crize economico-sociale cu urmǎri 
serioase asupra întregii societǎţi şi cu efecte negative asupra procesului aderǎrii României la UE . 
         Migraţia forţei de muncǎ în strǎinǎtate a constituit temelia transformǎrilor sociale ale 
României . 
Munca în strǎinǎtate este de cele mai multe ori o strategie temporarǎ, majoritatea cetǎţenilor români 
alegând sǎ se întoarcǎ în ţarǎ. Legislaţia anacronicǎ naţionalǎ privind migraţia şi incapacitatea 
canalelor oficiale şi a ofertanţilor de servicii de a satisface cererea mare de job-uri în strǎinǎtate a 
condus la creşterea ratei migraţiei ilegale şi a expus persoanele la riscul exploatǎrii economice şi la 
alte violari ale dreptului omului . 
         Pânǎ la eliminarea vizelor pentru spaţiul Schengen, începând cu anul 2002, principalele ţǎri de 
destinaţie cǎtre care s-au îndreptat emigranţii români au fost Germania (jumǎtate din totalul 
emigranţilor), Ungaria, Italia,Spania, SUA şi Canada. Eliminarea vizelor pentru spaţiul Schengen 
începând cu 1 ianuarie 2002 a determinat creşterea semnificativă a numărului de emigranţi.  
         Dacă în anul 2003 cei mai mulţi emigranţi au ales ca destinaţie SUA si Canada, anul 2004 
marchează o orientare a migraţiei spre ţări ale Europei Occidentale. Aproximativ 20% din totalul 
emigranţilor se îndreapta către America de Nord, în primul rand datorită procedurilor mai puţin 
restrictive de obţinere a rezidenţei. 
         În 2004 fenomenul migraţiei externe definitive de la începutul anilor 1990 a fost înlocuit cu o 
migraţie externă temporară, fără schimbarea rezidenţei, având motivaţie economică.  
O situaţie îngrijorătoare a reprezentat-o insǎ creşterea continuă a migraţiei externe a populaţiei înalt 
calificate şi pregătite. România se confrunta din ce în ce mai mult cu aşa numitul fenomen al 
„migraţiei creierelor”, peste un sfert din forţa de muncă emigrantă având studii superioare. 
Categoriile cele mai reprezentate în cadrul forţei de muncǎ emigrante erau în primul rând 
muncitorii, asistenţii medicali, doctorii,economiştii, inginerii, arhitecţii, specialişti IT, profesii 
solicitate şi pe piaţa muncii din România însǎ la nivele de salarizare mult mai mici . 
         Din datele furnizate de Organizaţia Internaţionalǎ a Forţei de Muncǎ, în anul 2005, 
aproximativ 50% dintre muncitorii români lucrau în strǎinǎtate fǎrǎ forme legale. Studiile realizate 
asupra muncitorilor migranţi au arǎtat cǎ aceştia au fost adesea plǎtiţi prost sau deloc şi lipsiţi de 
condiţii minime de protecţie a muncii, rǎmânând de cele mai multe ori în afara schemelor de 
protecţie socialǎ . 
În aceste condiţii se impunea adoptarea acquis-ului comunitar în domeniile liberei circulaţii a 
persoanelor şi garantarea drepturilor muncitorilor . 
         România a acceptat în întregime acquis-ul comunitar în ceea ce priveşte libera circulaţie a 
persoanelor, în vigoare la sfârşitul anului 2003, declarând că va fi în măsură să aplice în întregime, 
la data aderării, acest acquis .  
De asemenea s-a precizat cǎ România este pregǎtitǎ sǎ examineze dezvoltarea acquis-ului şi sǎ 
informeze sistematic Conferinţa pentru Aderare sau Consiliul de Asociere cu privire  la legislaţia şi 
mǎsurile de implementare adoptate pentru aplicarea noului acquis comunitar ori, acolo unde se va 
solicita, cu privire la dificultǎţile care ar putea apǎrea în transpunerea noului acquis. România face 
trimitere, referitor la acest capitol 2-Libera circulaţie a persoanelor, la informaţiile furnizate în 
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cursul procesului de examinare analiticǎ, fiind de acord cu transmiterea acestora continuǎ cǎtre 
statele membre ale UE.  
România şi-a asumat unilateral data de 1 ianuarie 2007 ca ipotezǎ de lucru pentru încheierea 
pregǎtirilor de aderare la UE . 
         Odata cu integrarea României în UE, s-a pus şi mai mult problema migraţiei forţei de muncă. 
Pe de o parte este problema efectelor asupra economiei româneşti pe care o va avea un presupus 
exod al capitalului uman către alte ţări europene (în special a celui calificat şi înalt calificat), de 
cealaltă parte este problema invaziei de forţă de muncă ce va avea efecte negative asupra pieţei 
muncii şi nu numai, din propria ţară . Toate acestea sunt generate de o viziune diferită asupra 
beneficiilor şi costurilor pe care le aduce migraţia forţei de muncă pentru ambele ţări, şi au un efect 
implicit asupra barierelor care vor fi elaborate în legătură cu acest fenomen . 
Complexitatea şi riscurile previzionate ale mobilitǎţii forţei de muncǎ, au determinat UE sǎ propunǎ 
pentru România o perioadǎ de tranziţie dupǎ aderare, pentru a preveni dezechilibrarea pieţelor de 
muncǎ şi tensiunea opiniei publice care ar afecta fenomenul extinderii . 
         Predilecţia românilor spre emigrare este încă foarte mare in contextul unor posibile politici de 
imigrare mai permisive ale ţărilor occidentale dezvoltate din UE.  
O creştere economică la parametri mai ridicaţi decât cei actuali, îndeosebi în Germania şi Franţa, va 
impune şi un aflux mai important de forţă de muncă străină. Nu se consideră însă că această formă 
de migraţie este cea mai periculoasă pentru România. Se ajunge astfel la problema complexă a 
migraţiei temporare pentru muncă, euronavetiştii . 
         Pe măsură însǎ ce economia se va dezvolta şi va fi nevoie de mai multă forţă de muncă, şi în 
condiţiile în care cei plecaţi azi nu vor începe să se întoarcă în ţară, România se va transforma 
treptat şi într-o ţară de imigraţie. Din ţară-sursă sau de tranzit, România va deveni destinaţie pentru 
cetăţenii ţărilor din est, inclusiv din Asia Centrală, care vor căuta condiţii de muncă şi salarii mai 
bune decât în ţara de origine.  
 
         Se estimează că în următoarele două decenii principalele tendinţe ale migraţiei din România 
vor fi : 
- creşterea fluxurilor de forţă de muncă către spaţiul UE 
- o migraţie circulara pentru munca comparativ cu cea permanenta 
- diminuarea migraţiei ilegale sau necontrolată, în favoarea celei legale care asigură o mai mare 
siguranţa a câştigurilor 
         Primii paşi către înţelegerea acestei tendinţe sunt : 
• îmbunătăţirea sistemului de evidenţă a migraţiei externe  
• evaluarea reală a populaţiei migrante 
• stimularea ocupǎrii forţei de muncǎ şi creşterea gradului de ocupare a acesteia 
• asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa internă a forţei de muncǎ şi combaterea oricǎror forme de  
  discriminare pe piaţa muncii 
• creşterea incluziunii sociale 
• analiza volumului şi structurii ocupării, atât la nivel naţional, cât şi în profil regional 
• infiinţarea de instituţii/departamente de cercetare şi lansarea de programe speciale prioritare de 
  cercetare şi elaborare de politici privind migraţia 
• mărirea resurselor care pot fi alocate pentru redresarea fenomenului  
• elaborarea de politici ţintite pe vârste şi categorii profesionale 
         Este extrem de importantă elaborarea unei strategii pe termen mediu şi lung privind imigraţia, 
un proces social iminent şi cu consecinţe majore pe termen mediu şi lung. Experienţa ţărilor UE 
este foarte semnificativă pentru ce va urma în România .  
 
        Criza globală 

         Până în 2008, România se confrunta cu deficit de forţǎ de muncă, motiv pentru care 
angajatorii erau nevoiţi să apeleze la forţǎ de muncă straină din ţări precum Turcia, China, Pakistan, 
Ucraina sau Moldova . 
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         Întreprinderile mici si mijlocii, ducând lipsa de oameni calificaţi, au cerut facilitǎţi Guvernului 
pentru a angaja strǎini .  
Conform anchetei realizatǎ de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 
România (CNIPMMR), 71% din ÎMM-urile investigate se confrunta in 2008 cu deficit de forţă de 
muncă, nivel dublu faţă de procentul calculat în urmă cu un an. „Mai mult de 400.000 de ÎMM –uri 
nu reuşesc să-şi asigure forţa de muncă şi întâlnesc probleme şi la angajarea muncitorilor calificaţi", 
a declarat într-o conferinţă de presă, preşedintele CNIPMMR . 
         Autoritǎţile române au facut, mai ales pentru românii plecaţi în Spania şi Italia campanii de 
informare referitoare la locurile vacante din ţarǎ . Perspectivele însǎ nu au fost favorabile pentru cǎ 
salariile continuau sǎ fie mult mai mici decat cele câştigate de aceştia în ţǎrile din UE. 
         Majoritatea românilor au pǎrǎsit România cu scopul de a beneficia de o situaţie financiară care 
să le permită un trai decent. O parte dintre ei au ajuns în alte ţări pentru a fi alături de familie, iar un 
procent redus au plecat din dorinţa de a încerca ceva nou. 
         Acum, ca urmare a recesiunii ce a cuprins aproape întreaga lume, aceştia se confruntă cu 
dilema situaţiei de a reveni în România şi în cadrul căreia se anunţă dificultăţi similare în obţinerea 
unui loc de muncă .  
Piaţa muncii se aflǎ în faţa unei situaţii tensionate, aceea în care alǎturi de angajaţii care-şi pierd 
locurile de muncǎ din România se aflǎ şi românii ce revin din strǎinǎtate . 
         În acest context, alegerea de a rămâne în Europa Occidentalǎ sau de a reveni acasă are o miză 
foarte mare. Uneori, există percepţia printre angajatorii locali că aşteptările acestui grup sunt foarte 
mari, cu toate cǎ s-a întâlnit şi contrariul, cei care revin de multe ori au aşteptări chiar mai 
rezonabile.  
         Deja multe alte state se confruntă cu problema şomajului . Şomajul din Spania, de exemplu, o 
ţară în care comunitatea de români este de aproximativ un milion de persoane, a atins aproape toate 
sectoarele din economie. Dintre acestea, serviciile au fost cele mai afectate, urmate de constructii, 
industrie si agricultură . Cel mai mult vor avea de suferit imigranţii . 
În aceste condiţii, şomerii români care se gândesc sǎ plece în strǎinǎtate vor avea de asemenea 
dificultǎţi în gǎsirea unui loc de muncǎ . 
Şomajul a început să crească în Spania de acum un an, luna în care s-a înregistrat cea mai mare 
majorare a disponibilizărilor fiind ianuarie 2009. Numărul de şomeri din Spania a crescut în 
ianuarie 2009 cu 6,35% faţă de decembrie 2008, la un total de 3,327 milioane persoane, cel mai 
ridicat nivel din ultimii 12 ani. Spania a înregistrat cea mai mare rată a şomajului din UE, de 17,4% 
în martie, comparativ cu media UE de 8,3%.  
         Rata ridicatǎ a şomajului a înregistrat şi Ungaria, în ultimele 3 luni aceasta ajungând la 9,7%, 
situaţia devenind criticǎ pe mǎsurǎ ce recesiunea se va adânci . 
         Economia Germaniei a intrat puternic în recesiune începând cu trimestrul I al anului 2009, 
aceasta înregistrând un nivel scǎzut al produsului intern brut . 
         Franţa, de asemenea lovitǎ de recesiune, preconizeazǎ o scǎdere cu 0.5% a produsului intern 
brut în trimestrul IV al anului 2009 . 
         Reorientarea strategiilor de pe piaţa de muncǎ a ţǎrilor membre UE, prin acordarea prioritǎţii 
muncitorilor autohtoni, au influenţat negativ situaţia românilor din ţǎrile respective . 
În aceste condiţii imigranţii români, care au ales sǎ rǎmânǎ pe teritoriul statelor respective, au ca 
singurǎ şansǎ reprofilarea, cǎutate fiind domeniul forestier, pastorit, unele servicii (frizerii, 
restaurante) . 
         Românii care, din nefericire, au intrat în statisticile şomajului din diferite state, au ales să 
aştepte ajutorul social, care să le permită o sursă sigură de venit pentru câteva luni . 
De exemplu, în Italia, valoarea maximă a indemnizaţiei de şomaj este între 859, respectiv 1.032 de 
euro pentru cei care au avut un salariu brut mai mare de 1.857 euro/lună. 
În Spania, ajutorul de şomaj nu depăşeşte 1.200 de euro/lună. Legislaţia prevede, insǎ, cǎ după 
expirarea perioadei de şomaj, statul sǎ plătească jumătate din valoarea indemnizaţiei încǎ 20 de luni 
. 
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         Alţii încep să ia în considerare alternativa revenirii în ţară, sperând cǎ veniturile obţinute peste 
hotare sǎ-i ajute sǎ-şi dezvolte o afacere . 
Numărul celor care caută să revină în ţarǎ creşte şi datoritǎ pieţelor internaţionale de joburi şi 
condiţiilor de muncă unde se află la momentul curent.  
         Guvernul român caută acum surse de venit pentru a acoperii plăţile sub forma ajutorului de 
şomaj acordat oamenilor ce-şi pierd locurile de muncă ca urmare a recesiunii . Se preconizeazǎ cǎ 
pânǎ la sfârşitul anului 2009 se va înregistra un numar de 700-800 mii şomeri .  
Cele mai ample programe de restructurare, în primul trimestru al anului 2009, le-au operat 
companiile de automobile şi cele din zona industrialǎ . Probleme mari sunt pe platforma Dacia, 
unde se fac eforturi disperate pentru a fi menţinute locurile de muncă.  
Conform datelor înregistrate de Agenţia Naţionalǎ pentru Ocuparea Forţei de Muncǎ (ANOFM), în 
luna martie a anului 2009 numǎrul şomerilor a crescut cu 53.761 faţǎ de luna februarie, ajungând la 
517.741 persoane .  
Pentru a evidenţia gravitatea situaţiei, precizǎm cǎ dupǎ prǎbuşirea regimului comunist, numǎrul 
maxim de şomeri înregistrat în România a fost de 1.291 milioane în martie 1994 iar numarul minim 
în iunie 2008 şi anume 337.084 persoane . 
         Cea mai mare rata a şomajului s-a inregistrat în judeţele: Vaslui (12%), Mehedinţi (10,4%), 
Teleorman (9,2%), Alba şi Dolj (cate 8,9%), Galaţi (8,7%), Covasna şi Gorj (cate 8,5%) . 
         Acestor şomeri li se vor adǎuga zeci de mii de absolvenţi care nu-şi vor gǎsi loc pe piaţa 
muncii . Specializǎri care pânǎ acum reprezentau un atu în CV-ul acestora nu mai sunt cǎutate . 
         În evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncǎ, în sǎptǎmâna 8-
15.05.2009 au fost înregistrate 13.893 locuri de muncǎ vacante, potrivit datelor rezultate din 
declaraţiile agenţilor economici . 
 
         Menţinerea numǎrului de şomeri înregistraţi pe primele 6 luni ale anului 2009 respectiv 
reducerea acestora trebuie sǎ fie unul din scopurile angajatului şi angajatorului . Cu cât piaţa muncii 
va fi mai flexibilǎ în viitor, cu atât vor exista mai multe oportunitǎţi de angajare . 
Cu cât vom avea mai multă flexibilitate pe piaţa muncii în viitor, cu atât vor fi create mai multe 
oportunităţi .  
         Pe piaţa muncii locale Agenţia Naţionalǎ pentru Ocuparea Forţei de Muncǎ organizeazǎ 
periodic programe de formare profesionalǎ gratuite pentru persoanele care beneficiazǎ de 
prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor de şomaj şi stimularea ocuparii forţei de 
muncǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare. 
         Agenţiile judetene şi a Municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncǎ organizeazǎ 
de asemenea programe de formare profesionalǎ, prin centrele proprii sau regionale de formare 
profesionalǎ şi prin furnizorii de formare profesionalǎ, autorizaţi în condiţiile legii . 
         În ceea ce priveşte piaţa muncii internaţionale Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă oferă servicii de mediere a muncii în UE şi Spaţiul Economic European (SEE)  în calitatea 
sa de membru EURES (Servicii Europene de Ocupare a Forţei de Muncǎ). Această calitate i-a fost 
stabilită prin  „Documentul de poziţie al României Conf RO 50/01–Capitolul 2 – Libera circulaţie a 
persoanelor”, prin care este transpusă  Directiva Comisiei nr.93/569 din 22 octombrie 1993 cu 
privire la implementarea Regulamentului Consiliului 1612/68 referitor la libera circulaţie a 
lucrătorilor în cadrul Comunităţii.  
         Prin preluarea, de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a activităţilor 
Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă în domeniul recrutării şi plasării forţei de muncă în 
străinătate a fost înfiinţată Direcţia Aplicare Instrumente Juridice Bilaterale (DAIJB) cu atribuţii în 
aplicarea prevederilor acordurilor bilaterale semnate între România şi alte state (îndeosebi state 
membre ale UE şi SEE) privind schimbul de forţă de muncă . 
         Începând cu data de 1 mai 2009 Guvernul Regatului Danemarcei a decis ridicarea restricţiilor 
aplicate liberei circulaţii a forţei de muncă din România. De la această dată, cetăţenii români pot 
lucra în Danemarca fǎră a deţine permis de muncă, în condiţii egale cu cetăţenii acestui stat sau cu 
cetăţenii celorlalte state membre ale UE . 
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         Pe data de 8 februarie 2009 elveţienii au aprobat, prin referendum, un acord prin care 
românilor şi bulgarilor le vor fi oferite permise de muncă, limitate ca număr până în 2016, pe baza 
unor măsuri tranzitorii. Astfel, conform ANOFM, “pe perioada măsurilor tranzitorii un angajator 
elvetian poate angaja un lucrător din România şi Bulgaria numai dacă angajatorul justifică 
autorităţilor motivul pentru care respectivul loc de muncă nu poate fi ocupat de un lucrător elveţian 
sau un cetăţean din celelalte state membre ale UE”. 
Cu toate acestea, ca urmare a creşterii şomajului, Guvernul elveţian, examineazǎ opţiunea 
introducerii temporare a unor restricţii pe piaţa muncii pentru cetǎţenii UE . 
 
         Efectele migraţiei asupra creşterii economice 
         Procesul migraţiei este unul complex cu efecte multiple şi variate nu doar la nivel comunitar  
         Unul dintre efectele cele mai vizibile, cu impact mare asupra fluxurilor de migraţie este 
evoluţia pieţei forţei de muncǎ . 
         Migraţia forţei de muncǎ nu are doar efecte negative, pozitivismul acesteia fiind benefic atât 
pentru ţǎrile de origine cât şi pentru cele de destinaţie. Între cele douǎ categorii are loc o diseminare 
a cunoştinţelor şi a metodelor moderne de lucru . Se dobândesc experienţe cu efecte pozitive asupra 
dezvoltǎrii ulterioare a indivizilor . 
         Efectele migraţiei sunt de naturǎ economicǎ, socialǎ, culturalǎ pentru toţi implicaţi . 
         Pentru ţǎrile de origine, efectele migraţiei sunt pozitive în primul rând în domeniul protecţiei 
sociale prin reducerea numǎrului şomerilor şi crearea unui echilibru pe piaţa muncii ducând la 
creşterea salariilor. Diminuarea deficitului de forţǎ de muncǎ se realizeazǎ prin angajǎri de 
muncitori din Moldova, Bulgaria, Pakistan, India, China sau Turcia, ţǎri cu nivel de trai scǎzut, care 
obţin salarii mai mari decât în ţara lor de origine, în funcţie de pregǎtirea, aptitudinile şi respectul 
acestora pentru muncǎ. Angajatorii români ajung chiar sǎ motiveze acceptarea muncitorilor strǎini, 
în locul şomerilor români, pentru pretenţiile lor financiare mai mici. Aceştia se mulţumesc cu salarii 
de pânǎ la 1000 lei, mai puţin cu 50% decât cele cerute de români .  
Cu aceste salarii, la care se adaugǎ şi alte cheltuieli (cazare, asistenţǎ medicalǎ, transport, hranǎ) un 
angajator ajunge sǎ  iasǎ în câştig decât dacǎ ar plǎti un muncitor român . 
Un alt avantaj al angajǎrii acestei categorii de muncitori este şi acela cǎ, având contracte încheiate 
pe perioade mai mari de un an, aceştia nu pot pleca la alte companii sau din ţarǎ .  
Impedimentele angajǎrii muncitorilor strǎini constau în acordarea unui statut legal acestora şi în 
existenţa unor puternice diferenţe culturale între naţii . 
        Avantaj pentru ţǎrile de origine este şi fluxul de valutǎ al migranţilor (chiar daca o mare parte 
este destinat consumului imediat), factor de creştere economicǎ, care contribuie la micşorarea 
presiunii asupra deficitului contului curent şi balanţei de plǎţi externe al acestora .  
Două treimi din banii trimişi în ţară vin de la românii plecaţi la muncă în Italia şi Spania . 
Transferurile bǎneşti din strǎinǎtate au efect imediat de creştere a calităţii vieţii gospodăriilor şi 
familiilor emigranţilor . România ocupă locul zece în lume, într-un clasament al remitenţelor 
întocmit de Banca Mondială, şi pe locul doi în UE . 
Efectele pozitive pentru creşterea economicǎ provin şi din faptul cǎ o parte din veniturile provenite 
de la emigranţi sunt economisite în sistemul bancar . 
Exportul temporar de forţǎ de muncǎ s-a demonstrat a fi mult mai eficient decât investiţiile strǎine . 
        În situaţia falimentelor firmelor sau a reducerilor de personal, forţa de muncǎ se orienteazǎ 
spre locuri de muncǎ mai prost plǎtite, însǎ stabile, devenind “salvatori” ai sistemului şi factori ai 
stabilizǎrii economice . 
        Experienţa de leadership şi calificǎrile îmbunǎtǎţite dobândite de grupurile de repatriaţi 
contribuie, de asemenea, la creşterea economicǎ a ţǎrii respective . Aceştia transferǎ know-how-ul şi 
standardele înalte putând deveni angajatori pentru o parte din semenii lor . 
Companiile au ajuns la concluzia cǎ experienţa acestora este mult mai utilǎ decât a angajaţilor 
strǎini care au fost transferaţi în ţǎrile de destinaţie pe bani mulţi . 
În vederea împiedicǎrii emigrǎrii specialiştilor, cu efecte asupra reducerii dezvoltǎrii tehnologice, 
existǎ modalitatea de a-i motiva prin crearea de reţele între aceştia şi cei din alte ţǎri . 
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        Moderarea creşterilor salariale din ultimele luni, atât de evidenta nu numai în România, 
confirmă tentaţia diminuării cheltuielilor cu forţa de muncă . La venituri mai mici ale populaţiei, se 
reduce şi consumul, iar în faţa cererii diminuate, vânzătorul îşi ieftineşte produsele, fie ele mărfuri 
sau servicii. În aşa zisele „economii de scală”, cu cât costurile fixe se împart la un numǎr mai mare 
de mărfuri şi servicii vândute, cu atât productivitatea sporeşte . 
Un management al performanţei bine stăpânit, oferă şansa angajărilor mai avantajoase în perioade 
de încetinire a ritmului economic, dacă angajatorul dispune de fondul de salarii necesar . 
         Pentru dezvoltarea economicǎ, în ţara de origine, s-ar putea utiliza migranţii şi abilitǎţile lor 
prin încurajarea unei migraţii circulare. Migraţia circularǎ ar diminua exodul de “creiere” pentru cǎ 
absenţa ar fi temporarǎ şi ar oferi recompense pentru întoarcerea în ţara de origine atunci când nu 
mai poate sta în ţara de destinaţie . 
 
         Pentru ţǎrile de destinaţie efectele asupra creşterii economice sunt favorabile .  
         Emigranţii reprezintǎ o forţǎ de muncǎ bine pregǎtitǎ, capabilǎ de performanţe înalte. Aceştia 
vor acoperi şi domenii economice, bine plǎtite, ce nu prezintǎ interes pentru muncitorii autohtoni 
chiar în condiţiile unui nivel ridicat al şomajului, sau datoritǎ lipsei personalului calificat în aceste 
domenii . 
Existenţa unei oferte variate de forţǎ de muncǎ determinǎ angajatorii sǎ aleagǎ persoanele cele mai 
potrivite, din punct de vedere al calificǎrii şi aptitudinilor, pentru posturile respective . De asemenea 
existǎ acum posibilitatea extinderii activitǎţii acestora prin crearea de noi locuri de muncǎ . 
Lucrǎtorii migranţi îsi pot pune în practicǎ cunoştinţele dobândite în ţara de origine ajungând sǎ fie 
recompensaţi corespunzǎtor calificǎrii .  
        Mulţi cetǎţeni migranţi îşi pun în practicǎ ideile de afaceri înfiinţându-şi firme şi creând astfel 
locuri de muncǎ atât pentru conaţionali cât şi pentru cetǎţenii altor state . În unele ţǎri aproape 
jumǎtate din creşterea economicǎ se datoreazǎ imigranţilor . 
        Ţǎrile de destinaţie faciliteazǎ de multe ori accesul pe piaţa muncii a forţei de muncǎ înalt 
calificatǎ cu influenţe pozitive asupra eficienţei economice, creşterii produsului intern brut şi 
îmbunǎtǎţirii nivelului de trai .  
        Existenţa unei migraţii circulare în ţara de destinaţie ar rǎspunde unor temeri privind migranţii 
care stau permanent şi ar oferi o alternativă liberalizării complete a acesteia . 
        În condiţiile crizei actuale migraţia ar putea fi o soluţie, “tǎierea” acesteia nefǎcând decât sǎ 
adânceascǎ şi mai mult deficitul economic al ţǎrilor respective . 
 
         Concluzii 
         În locul unei dezvoltǎri pe termen mediu, România are parte de o migraţie pe termen lung. 
Pentru inversarea fluxului este nevoie ca statul sǎ-şi contureze liniile strategice în aşa fel încât sǎ 
ducǎ la crearea de locuri de muncǎ diversificate într-o economie optimalǎ şi relativ echilibrat 
distribuitǎ pe teritoriul ţǎrii. Baza extrem de fragilǎ pe care evolueazǎ economia româneascǎ face ca 
problema echilibrului macroeconomic şi a nivelului de trai sǎ nu-şi gǎseascǎ rezolvarea într-un 
viitor apropiat. În lipsa investitiilor companiilor de top care, prin expansiunea cifrelor de afaceri şi a 
fluxurilor financiare, sǎ schimbe radical realitatea, se va putea pune semnul egal între deficitul de 
competitivitate şi emigratie.  
        România a fost şi este ţarǎ de origine sau de tranzit în fluxurile de migraţie. Intrarea acesteia în 
grupul ţǎrilor membre UE coroborat cu creşterea veniturilor va duce în mod sigur la o schimbare în 
aceasta situaţie. Având drept exemplu ţǎri ca Spania sau Italia iar mai nou Polonia, Ungaria sau 
Slovacia dupa ce au aderat în 2004 la UE, România va deveni în acelaşi timp atât o ţarǎ sursa cât şi 
de destinaţie pentru ca apoi numǎrul emigranţilor sǎ fie depǎşit de cel al imigranţilor . 
         Unul dintre efectele cele mai vizibile, cu impact mare asupra fluxurilor de migraţie este 
evoluţia pieţei forţei de muncǎ. Atât migraţia masivǎ pentru muncǎ, cât şi procesul de îmbǎtrânire a 
populaţiei afecteazǎ în prezent oferta de forţǎ de muncǎ .  
         La nivel internaţional migraţia forţei de muncǎ este un fenomen cu mare potenţial în primul 
rând pentru dezvoltarea statelor în curs de dezvoltare reducând sǎrǎcia şi determinând creşterea 



 473

investiţiilor în capitalul uman. Ea reprezintǎ serioase provocǎri şi pentru ţǎrile dezvoltate care 
concureazǎ în atragerea de imigranţi pentru a-şi acoperi nevoile economice . 
         Scopul ţarilor membre UE este gestionarea eficientǎ a procesului migraţiei cetǎţenilor prin 
armonizarea politicilor acestora privind migraţia .  
         Criza globalǎ actuală creează dificultăţi pentru toate ţările, inclusiv pentru ţǎrile membre UE, 
iar şomajul înregistrează creşteri semnificative . Pentru a trece peste aceastǎ provocare este nevoie 
ca UE sǎ fie unitǎ şi puternicǎ . Mǎsurile luate sunt în domeniul stabilizǎrii sistemului bancar şi în 
susţinerea redresǎrii economice, urmǎrindu-se în primul rând restabilirea canalelor esenţiale de 
credit în cadrul economiei . Alte mǎsuri sunt pentru menţinerea locurilor de muncă ale cetăţenilor 
din statele membre UE prin Fondul Social European. Comisia Europeanǎ acţionează în vederea 
reducerii efectelor sociale extinse ale crizei prin Fondul de Ajustare la Globalizare. 
         Strategia de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă contribuie la 
identificarea acelor reforme care vor consolida potenţialul de creştere al economiilor şi care le vor 
face mai rezistente în faţa şocurilor globale . 
        Pactul de stabilitate şi de creştere oferă un cadru solid care permite stimularea cererii şi creării 
de locuri de muncă pe termen scurt, creând totodată condiţiile pentru menţinerea caracterului solid 
şi durabil al finanţelor publice pe termen mediu şi lung. 
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