
  
 

 
136

 
 

MIGRAȚIA INTERNAȚIONALĂ  
ÎN CONTEXTUL FENOMENULUI DE GLOBALIZARE 

 
INTERNATIONAL MIGRATION IN THE CONTEXT  

OF GLOBALIZATION 
 

Drd. Alina ARDELEANU 
 
 

Rezumat: Problematica migrației internaționale a forței de muncă și, cu 
precădere, analiza acesteia atât la nivel european, cât și la nivelul țării noastre, 
poate fi considerată o temă de mare importanță în vederea cercetării actuale în 
domeniul economico‐social, în special în contextul mișcărilor masive și al 
mobilității forței de muncă la nivelul Uniunii Europene. Acest aspect poate avea 
consecințe majore în economia țărilor de origine și de destinație ale populației 
migrante, precum și în plan social, politic, individual, și istoric. Fenomenul 
complex al globalizării a redefinit relațiile dintre state pe plan mondial, granițele 
devenind din ce în ce mai puțin evidențiate, comunități întregi de oameni părăsind 
locul de origine și alegând traiul în zone unde calitatea vieții prezenta condiții mai 
bune. 
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Abstract: The issue of international labor force migration and especially its 

analysis both at European level and at the level of our country can be considered a 
topic of great importance for the current research in the economic-social field, 
especially in the context of massive movements and labor mobility at European 
Union level. This aspect can have major consequences in the economy of countries 
of origin and destination of the migrant population, as well as socially, politically, 
individually and historically. The complex phenomenon of globalization has 
redefined the relations between states on a global scale, the borders becoming less 
and less evident, as entire communities of people left their place of origin and 
chose to live in areas where the quality of life was much better. 
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Aspecte generale cu privire la migrația internațională în 

contextul globalizării 
Tendinţa mondială de unificare a unor culturi extrem de diferite în 

mari arii socio-politice, nu a exclus nici ţara noastră. Integrarea în diverse 
tipuri de programe internaţionale, participarea la marile evenimente politice 
din lume, mai noua deschidere a ţărilor europene spre noi, marchează 
societatea românească. Astfel, procesul de globalizare a determinat 
modificări la nivel individual, aceste modificări se reflectă în profilul 
familei moderne, care, la rândul ei, formează oameni pregătiţi să realizeze 
individual mondializarea. Astfel, tinerii din societatea românească au ca 
scop, în timpul sau după absolvirea studiilor, să beneficieze de oportunitatea 
de a pleca în ţările dezvoltate, fie pentru continuarea studiilor, fie în interes 
profesional. Apare conceptul de om modern (Inkeles) (Sandu 1999: 219) 
care cuprinde dimensiunile: deschiderea spre noi experienţe; afirmarea 
independenţei faţă de autorităţile tradiţionale; credinţa în eficacitatea ştiinţei 
şi abandonarea fatalismului; motivaţia înaltă pentru sine şi copii în sensul 
autorealizării ocupaţionale şi educaţionale; deprinderi de planificare atentă a 
activităţilor; participarea civică; efort de informare permanentă şi preferinţa 
pentru ştiri naţionale şi internaţionale în raport cu cele de ordin sportiv, 
religios sau local. Ca ideologie a diversităţii, multiculturalismul are menirea 
de a oferi un cadru de afirmare pentru identităţile de grup. C. W. Watson 
circumscrie multiculturalismul implicaţiilor politice şi filosofice presupuse 
de coexistența modalităţilor variate de situare a omului în lume şi de modul 
în care diferite entităţi culturale luptă pentru recunoaştere, atât în cadrul 
statului naţional cât şi în sistemul global. 1 
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