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Rezumat: Fenomenul migraționist aferent anilor ’80 în Europa se caracterizează 

prin schimbările politice și economice din zona Est-Vest, care au condus la emigrarea 

populațiilor dinspre fostele state socialiste către statele Europei Occidentale, țări 

dezvoltate economic. În acest context statele dezvoltate au demarat măsuri restrictive. 

Referitor la migrația anilor ’90 analiza relevă faptul că forma migrației de la această 

vreme este una a forței de muncă și a migrației temporare numită și pendulară în țările 

UE, situația fiind diferită față de migrațiile anterioare, care aveau un caracter 

predominant permanent. 

În privința mobilității forței de muncă românești în Uniunea Europeană, găsirea 

unui loc de muncă reprezintă principala cauză a emigrării. Pe acest fond se observă faptul 

că bărbații se îndreaptă în special în sectorul construcțiilor, în timp ce femeile găsesc mai 

ușor un loc de muncă în serviciile domestice. Această situație expune românii, în special 

bărbații, la un risc crescut de șomaj. 

Cuvinte cheie: rețele transnaționale; rețele diasporice; migrație pendulară; 

pendularitate transfrontalieră; fluxuri migratorii. 

 

Abstract: The migratory phenomenon of the 1980s in Europe is characterized by 

certain political and economic changes in the East-West region, which led to the 

emigration of the populations from the former socialist states to the economically 

developed countries of Western Europe. In this context, the developed countries have 

started to take restrictive measures. Regarding the migration of the 1990s, the analysis 

reveals that the types specific to this era regard the labor force and the temporary 

migration called "pendulum migration" in the EU countries, the situation being different 

from previous migrations that were predominantly permanent. 
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With regard to the mobility of the Romanian labor force in the European Union, 

finding a job is the main cause of emigration. On this background, it is noted that men are 

particularly focused on the construction sector, while women find a job easier in domestic 

services. This situation exposes Romanians, especially men, to an increased risk of 

unemployment. 

Keywords: transnational networks; diaspora networks; pendulum migration; cross-

border pendulum movement; migratory flows. 
 

Introducere: 

După schimbările politice și economice de la sfârșitul anilor ’80, în Europa 

Centrală și de Est fenomenul migrației Est-Vest a câștigat în importanță.  

Având în vedere amploarea migrației dinspre fostele țări socialiste, țările 

Europei Occidentale au reacționat rapid cu măsuri restrictive. Motivele cel mai 

frecvent invocate de țările dezvoltate au fost creșterea șomajului și nivelul 

cheltuielilor sociale. 

Fundamentele politicilor de migrație se bazează, în principal, pe teorii 

tradiționaliste,ceea ce înseamnă – oarecum simplificat – că diferențele de venit sunt 

principalul factor explicativ, decalajele dintre PIB-uri sau diferențele de venit pe 

persoană sunt folosite,în general,drept indicator. 

De multe ori considerațiile teoretice arată faptul că migrația este un fenomen 

permanent sau durabil.  

În cazul migrațiilor Est-Vest, din anii ’90, analizele converg spre ideea că, în 

esență, este vorba despre migrația forței de muncă și despre migrația temporară 

sau, pentru a folosi un termen ceva mai nou, despre care se va vorbi în cuprinsul 

lucrării, pendulară în țările UE, situația fiind diferită față de migrațiile anterioare, 

care aveau un caracter predominant permanent. 

 

Cuprins: 

Beneficiile economice generate de emigrare sunt, din nefericire, însoțite de o 

serie de dificultăți atât în țara gazdă, cât și în România.  

În pofida problemelor semnalate în mai multe state membre ale UE cu 

privire la locuințe și la venituri mici, familiile imigranților români s-au mobilizat 

pentru a accelera procesul lor de integrare. 

Caracterul familial al imigrației românești este confirmat de rata ridicată a 

minorilor din rândul acestora. Astfel, în timp ce, la nivelul întregii populații de 

imigranți din Uniunea Europeană, această rată este în medie de 17,8%, în unele țări 

procentul imigranților români cu vârsta sub 18 ani este cuprins între 20 și 25%, 

respectiv: 24,4 % în Belgia, 23,4% în Austria, 21,1% în Franța și 21,9% în Italia. În 

Spania și în Suedia, pe de altă parte, această rată se apropie de media europeană 


