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                                             INTRODUCERE 

 

 

                    Lucrarea de față a rezultat din dorința mea de a prezenta și sublinia situația 

refugiaților în România, integrarea din punct de vedere social în societatea românească și în 

comunitățile în care aceștia trăiesc, dar nu în ultimul rând efectele pe care migrația și problema 

refugiaților le au asupra stabilității economice și sociale a României. Subiectul refugiaților și a 

migrației este un subiect de actualitate în România conform informațiilor prezentate de instituții 

ale statului precum Centrul de cercetare și documentare în domeniul integrării imigranților, dar și 

de instituții ale Uniunii Europene, date pe care le voi prezenta în lucrarea mea. De asemenea, din 

punct de vedere social, se pune accent pe integrarea socială dar și profesională a refugiaților prin 

programele naționale ale instituțiilor publice din țara noastră. Biserica Romano- Catolică se 

ocupă îndeaproape de alinarea suferințelor acestor persoane dar și de integrarea lor în societate 

cu ajutorul organizațiilor, asociațiilor și fundațiilor catolice ce promovează viața, moralitatea și 

buna-credință.  

                         Este important să se precizeze diferența între refugiați și migranție. Refugiatul, 

Conform capitolului 1, art.1, alin.2 din Convenția privind statutul refugiaților, încheiată la 

Geneva la 28 iulie 1951, este persoana care în urma unor evenimente petrecute și a unor temeri 

justificate de a fi persecutate din cauza religiei, rasei, naționalității, apartenenței la un grup social 

sau opinii politice, este în afara țării a cărei cetățenie o deține și care nu poate sau nu dorește 

protecția acelei țări sau care nu are nicio cetățenie și fiind în afara țării în care avea reședința, din 

cauza unor astfel de evenimente nu poate sau nu dorește să se întoarcă. Migrația reprezintă un 

proces determinat de factori economici, sociali și politici regăsiți în țara de origine și în țara de 

destinație. Ca și tipologii ale migrației se întâlnesc migrația internă și cea externă, în funcție de 

tipul graniței ce s-a traversat, migrație temporară și permanentă, voluntară și forțată, migrație 

legală și ilegală, spontană și contractuală, după gradul de organizare a acesteia, conform 

volumului Asistența socială a grupurilor de risc, de Doru Buzducea
1
. Cel mai important rol 

revine serviciilor de asistență socială, psihologică și medicală, programelor și politicilor 

                                                           
1
 Buzducea, D., Asistența socială a grupurilor de risc, (2010),Edit. Polirom, Iași, pag.589  
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adecvate, dar și serviciilor care să garanteze accesul refugiaților spre integrarea socială în 

comunitate. De o importanță deosebită este și nevoia de a revitaliza anumite instituții sociale 

însemnate a căror importanță a scăzut în ceea ce privește viziunea unui refugiat și anume 

Biserica, media, școala. Acesta, conform studiului de caz pe care îl voi prezenta în lucrarea de 

față, nu reușește să se bazeze pe ajutorul unei familii, întrucât aceasta nu mai exista. Trebuie 

subliniat că între refugiat și angajator sau refugiat și societate există intermediari care facilitează 

angajarea, integrează persoana în societate, aceștia fiind instituțiile statului prin intermediul 

asistentului social și Biserica prin intermediul persoanelor consacrate dar și a laicilor.  

                          Factorul prezent și implicat în procesul de integrare a unui refugiat este de ordin 

social, deoarece persoana trebuie să aibă capacitatea să se adapteze la comunitatea nouă și la 

societatea gazdă. Un refugiat are nevoie de foarte multă voință și dorință de a-și schimba viața 

pentru a fi primit în țara gazdă.  

                        Lucrarea își propune să surprindă atribuțiile factorilor responsabili în integrarea 

socială a refugiaților, din punct de vedere legal, medical, social, religios.  

                        Lucrarea de față este structurată în două părți. Prima parte este alcătuită dintr-un 

capitol ce definește noțiunile de migrație și refugiat, legislația în ceea ce privește azilul și 

obținerea cetățeniei în România, un alt capitol despre situația refugiaților în Europa și în 

România, atribuțiile instituțiilor statului în integrarea refugiaților și un studiu de caz. Cea de-a 

doua parte, alcătuită dintr-un capitol, abordează partea teologică a lucrării și scoate în evidență 

valoarea vieții umane, a moralității și viziunea creștină despre noțiunile de refugiat și migrație, 

așa cum sunt prezentate de Sfânta Scriptură și de alte importante scrieri ale Bisericii Romano-

Catolice.  

                         Prezenta lucrare își propune să realizeze o prezentare obiectivă a ceea ce 

înseamnă refugiatul în societatea românească actuală și integrarea acestuia din punct de vedere 

social dar și teologic.  
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CAPITOLUL I 

NOȚIUNI INTRODUCTIVE DESPRE MIGRAȚIE ȘI REFUGIAȚI 

 

 

 

                     În prezent, fenomenul migrației constituie un factor de mare influență în 

societatea din întreaga lume. Originea ei constă în necesitatea de satisfacere a așteptărilor de 

bază ale oamenilor, în special munca și a avea o viață mai demnă.  

Fluxurile migratorii sunt constituite dintr-un anumit număr de persoane caracterizat prin 

diversitate interculturală, ce au nevoie de răspunsuri din partea administrațiilor și politicienilor. 

Această diversitate culturală promovează în multe cazuri diferite tipuri de probleme ce pot fi 

abordate de la o educație care să cuprindă emigrarea ca parte din conținuturile curriculare.  

Migrațiile se configurează ca un fenomen complex și multidimensional, ce cuprinde în esență 

două procese. În primul rând, emigrarea propriu zisă, ce afectează societatea de origine și chiar 

pe imigranți. În al doilea rând, imigrația ce are din nou ca protagoniști pe agenții anteriori, dar în 

plus adaugă un terț: societatea de destinație. Fiecare din acești agenți are interese și nevoi 

concrete și fiecare etapă propune o problematică aparte. Din toate aceste motive sunt multe 

dimensiunile conținute în mediul general al migrațiilor.  

Migrația survine ca o opțiune pentru a satisface așteptările, nerealizate în locurile de origine. În 

acest scenariu, elementele ce împing la migrare sunt de tip personal sau instituțional, chiar dacă 

mai există și altele, precum timpul și spațiul social în care se produce actul de emigrație. Astfel, 

migrația este crucială în obținerea capitalului economic, capitalului social și uman, celui ce 

generează capital simbolic.  

Altul din faptele incontestabile ce există în legătură directă cu existența fluxurilor migratoare 

este diversitatea interculturală și intraculturală, dat fiind faptul că mișcările de populație 

provoacă inexorabil o conviețuire sau ciocnire de culturi. Pe plan global găsim o explozie de 

relații de comunicare care nu se produc neapărat la baza conviețuirii. Problema își are rădăcina în 
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faptul că înțelegerea codurilor culturale foarte depărtate de cele proprii, este o muncă foarte 

complexă
2
.  

Când construim un discurs nu doar schimbăm mesaje, ci și adăugăm sens comportamentelor 

noastre, atitudinilor și ființei noastre sociale. Construim ființa noastră relațională și doar cu o 

cunoaștere adecvată vom putea înțelege semnificația reală a cuvintelor și a faptelor; domeniul 

sociologiei este esențial în acest sens, dat fiind faptul că dacă ar trebui să folosim un calificativ 

pentru a defini secolul 21, ar fi acela de societate multiculturală, așa cum scoate în evidență și 

cursul.  În epoca contemporană o parte a populației europene și-a schimbat regiunea țării sau 

chiar a continentului cu diferite ocazii. Mișcarea de populație dintr-un loc în altul se numește 

mișcare migratorie, dar capătă diferite denumiri dacă fenomenul presupune pierderea populației 

pentru o anumită țară, fenomen numit emigrație, sau creșterea acesteia, ce se numește imigrație.  

Europa secolului 20 a trecut prin trei etape
3
. 

Pierderea de populație prin emigrarea transoceanică, începută în a doua jumătate a secolului 19 și 

care a menținut cifrele crescute până la Primul Război Mondial. În timpul secolului 19 și până la 

criza economică din anii 30 ai secolului 20 au emigrat mai mult de 60 de milioane de europeni, 

notează autorii cursului.  Într-o primă etapă au plecat spre Statele Unite și Canada europeni din 

țările din centrul și nordul Europei: Regatul Unit, Germania, Irlanda, Suedia, Norvegia. În ultima 

parte a secolului 19 s-au unit europeni ai țărilor din sudul și estul Europei, în special din Italia, 

Spania, Portugalia, Polonia și Imperiul Rus. Aceștia au mărit spațiul de imigrație poposind și în 

zona centrală și de sud a Americii: în special Argentina și Brazilia.  

Redistribuirea de populație datorată migrărilor forțate: din perioada dintre războaie și la sfârșitul 

Celui de al Doilea Război Mondial, între 1920 și 1950. Al doilea val migratoriu a avut caracter 

forțat și s-a extins de la Primul Război Mondial până la sfârșitul anilor patruzeci. După Primul 

Război Mondial și-au schimbat țara șapte milioane și jumătate de europeni din cauza 

modificărilor frontierelor. Germani, polonezi și greci au fost cei mai afectați. În această perioadă, 

datorită triumfului regimului comunist în Imperiul Rus, în 1918, și unui război civil posterior, au 

fugit din URSS două milioane de persoane. Triumful regimului nazist în Germania din 1933 și 

                                                           
2
 Cf.Gomes,J.A., Interculturalidad y educación, (2016), curs master, Fundacion Universitaria Iberoamericana, 

Barcelona, pag. 44, traducere proprie din limba spaniolă  
3
 Cf.Gomes,J.A., Interculturalidad y educación, (2016), curs master, Fundacion Universitaria Iberoamericana, 

Barcelona, pag. 49, traducere proprie din limba spaniolă 
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represiunii ce a urmat împotriva evreilor și sectoarelor politice democrate, a impulsionat fuga a 

mai mult de cinci sute de mii de germani. Victoria forțelor franchiste în Războiul Civil spaniol, 

între 1936- 1939, și regimul dictatorial ce a fost impus în Spania, a forțat să se exileze mai mult 

de cinci sute de mii de persoane. În timpul Celui de-al Doilea Război Mondial, cam cincizeci de 

milioane de europeni au fost deportați, exilați sau expulzați. Nemții au obligat opt milioane de 

europeni rezidenți în țările ocupate, precum URSS, Polonia, Franța, să lucreze în lagăre de 

concentrare în Germania. După cel De-al Doilea Război Mondial, mai mult de 14 milioane de 

persoane au trebuit să se mute forțat din cauza modificării frontierelor.  

În a doua jumătate a secolului se suprapun două fenomene. Unul de redistribuire a populației din 

cauza migrațiilor voluntare și un al doilea de imigrare intercontinentală, în legătură cu 

decolonizarea și procesul de globalizare mondială. Mișcările de redistribuire au fost foarte 

importante în a doua jumătate a secolului 20, chiar dacă scenariul migrărilor s-a schimbat 

continuu.  

Oscilațiile sunt mișcări migratorii ce se caracterizează prin faptul că au un ritm repetitiv, sunt de 

scurtă durată și nu provoacă smulgerea profundă la populația afectată. Prin caracterul repetitiv pe 

care îl au, s-au numit mișcări pendulare sau oscilații cu o tipologie variată, dificil de evaluat și 

clasificat. Considerate ca migrări de muncă întâlnim oscilațiile de lungă durată, oscilațiile 

staționare ce sunt foarte frecvente în țările subdezvoltate și legate de lumea agrară. Creșterea 

animalelor în multe țări subdezvoltate continuă să producă două tipuri de fenomene precum 

transhumanța și nomadismul. Mișcările pendulare sau cele cu suișuri și coborâșuri zilnice, se 

produc de la periferia orașelor către zonele centrale sau zonele comerciale, sau invers. 

Obișnuiesc să se producă din cauze cu caracter muncitoresc, dat fiind faptul că angajații din 

sectorul terțiar tind spre centru pentru a-și rezolva treburile. Din  motive rezidențiale, precum 

prețul mai accesibil al locuințelor de la marginea orașului, sau din dorința de a locui în afara 

problemelor din zonele urbane. Este un fenomen migratoriu în plin avânt și expansiune ce 

afectează un număr mare de locuitori în regiunile mai dezvoltate ale pământului. La începutul 

anilor șaptezeci s-a produs o mare criză economică care anunța necesitatea de a reformula 

modelul economic pe care l-a garantat, până atunci, creșterea țărilor capitaliste. Această criză a 

lăsat loc politicilor de ajustare structurală care, în traducere la scală națională, ar pune bazele 

actualului model de globalizare. Această regăsire a sistemului capitalist de producție a avut mari 
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efecte în toate mediile vieții planetei, de asemenea în modul de funcționare al mișcărilor 

migratorii. Fluxurile migratorii au avut un rol principal și s-au mărit considerabil, mărindu-se 

rețelele migratorii, diversificându-se tipologiile, modurile de migrare. Caracteristica sau semnul 

de identificare a actualelor migrații internaționale este caracterul global. Trebuie scos în evidență 

că  atât în trecut cât și în prezent migrația internațională este considerată ca o problemă pentru 

siguranța națională.  

Se scot în evidență trei dimensiuni
4
. Creșterea volumului de migranți. Nu se poate vorbi doar de 

emigrare în țările bogate, ci de fluxuri între zonele mai puțin dezvoltate. Mărirea rețelelor 

migratorii. S-au intensificat rețelele care deja existau și au apărut consolizându-se multiple rețele 

intraregionale. Diversificarea tipurilor migratorii. Predominantului caracter economic al 

migrațiilor trebuie adăugate alte motivații precum căutarea unor mai bune condiții de viață, de 

salarii mai bune, de mai bună promovare personală, cât și problema refugiaților și a persoanelor 

strămutate.  

Principalele tendințe migratorii sunt zece la număr. Prima este diminuarea migrațiilor 

muncitorești în Euroa occidentală și implementarea regrupării familiare a muncitorilor străini și 

coloniali. Formarea minorităților etnice. Începând cu criza din 1973 încep politicile restrictive 

până la imigrarea în țări precum Franța, Germania. Se termină recrutarea muncitorilor invitați și 

se susține reîntoarcerea străinilor în țările de origine. Aceste măsuri provoacă o schimbare în 

fluxuri: acestea devin fluxuri de regrupare familiară. Acest fapt evidențiază clar că imigrarea nu 

era un fenomen ciclic. Muncitorii imigranți s-au stabilit în țările de primire și doreau să aducă cu 

ei familiile. Astfel s-au creat importante minorități etnice în țările de destinație. Toate acestea în 

ciuda închiderii frontierelor.  

Transformarea țărilor din sudul Europei în receptori de imigrare. Țările care au fost emitente de 

migranți precum Spania, Portugalia, Italia și Grecia, trec treptat să fie țări de primire începând cu 

anii optzeci. Această schimbare se datorează mai ales a doi factori și anume restricțiilor care 

dejau existau în țări precum Franța, Germania, Belgia și Olanda și procesului de modernizare și 

creștere economică care începe să existe în aceste țări europene meridionale.  

                                                           
4
 Cf.Gomes,J.A., Interculturalidad y educación, (2016), curs master, Fundacion Universitaria Iberoamericana, 

Barcelona, pag. 58, traducere proprie din limba spaniolă 
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Continuarea fluxurilor spre America de Nord și Australia modificându-se domeniile de origine și 

formele de migrație. Intrarea imigranților europeni în Statele Unite le-au încetat și le-au crescut 

pe cele ale sudamericanilor și asiaticilor, scoțând în evidență fluxul de muncitori ocazionali prin 

frontiera mexicană. În Australia se termină restricțiile de intrare pentru cei care nu sunt albi și 

încep să intre refugiați libanezi și vietnamezi, muncitori din partea asiatică de sud est și din 

subcontinentul indian. În Canada de asemenea încetează imigrarea europeană și crește mai ales 

cea asiatică și în mică măsură cea latinoamericană și africană.  

Noi mișcări interne și transnaționale în sud estul asiatic, care este una dintre regiunile planetei ce 

a experimentat cea mai mare creștere economică în ultimele decade. Acest fapt a făcut posibil 

fluxurile migratorii până la criza de la sfârșitul anilor nouăzeci. Japonia a încercat să controleze 

fluxurile de imigrație din cauza marii densități de populație, chiar dacă au o prezență importantă 

colective precum coreenii, chinezii sau filipinezii. Există o mare imigrare spre Singapore din 

Malaezia, Thailanda și Filipine. Politica constă în a favoriza imigrarea calificată care vine din 

Hong Kong și încercarea ca restul imigrației să nu se stabiliească
5
.  

Migrațiile de muncitori din țări nedezvoltate spre țări din Golf exportatoare de petrol. Evoluția 

prețului petrolului în anii șaptezeci a produs o mare creștere în economia țărilor producătoare. 

Imigrația spre țări din Golf este semnificativă și este realizată de egipteni, yemeni, palestinieni, 

iordanieni, libanezi și sudanezi. S-a favorizat imigrarea asiaticilor, mai ales femei filipineze și 

din Sri Lanka pentru serviciul domestic. În ciuda restricțiilor ce s-au dat la sfârșitul anilor 

optzeci, mâna de lucru străină este o componentă structurală de neînlocuit în aceste țări din Golf.  

Dezvoltarea și diversificarea a altor fluxuri muncitorești Sud-Sud. Chiar dacă marile poluri de 

primire sunt sud estul asiatic și țările din Golf, de asemenea există noi țări primitoare  în Africa 

subsahariană precum Coasta Marfil,  Africa de Sud, Ghana, Togo, Senegal și America Latină cu 

Argentina, Venezuela, Republica Dominicană și Mexic, cu fluxuri migratorii intraregionale.  

Mișcări masive de refugiați și solicitanți de azil pe direcția Sud- Nord și Est- Vest. Drama 

refugiaților nu a făcut decât să crească, rămânând majoritatea în țări din Sud. Cauzele sunt 

conflictele armate și regimurile dictatoriale, de la războiul din Vietnam, conflictele din Liban, 

                                                           
5
 Cf.Gomes,J.A., Interculturalidad y educación, (2016), curs master, Fundacion Universitaria Iberoamericana, 

Barcelona, pag. 64, traducere proprie din limba spaniolă 
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dictatura din Conul Sud latinoamerican, războiul din Iran, cel din Afganistan, crizele din 

Uganda, Zair, Namibia, războaiele din fosta Iugoslavie, din Burundi sau din Ruanda.  

Încorporarea țărilor din Europa de Est la fluxurile migratorii după căderea zidului de la Berlin. 

Imigrația din țări din Est spre Europa și Statele Unite nu a fost atât de numeroasă cum se 

prevedea, cu siguranță din lipsă de surse de sprijin și metode de restricție. Totuși, este o imigrare 

foarte importantă care nu afectează doar țările de destinație, ci țările limitrofe în fața dificultăților 

de primire a celor dintâi. Este, pentru a da un exemplu, cazul Germaniei, care a generat o 

imigrare neregulată importantă în Polonia, Republica Cehă și Slovacia. Ies în evidență ca 

emitenți Ucraina, Bielorus, România și Bulgaria.  

Mărirea fluxurilor de personal foarte calificat, temporar și permanent. Trebuie scos în evidență 

de asemenea ca și caracteristică acest moment istoric, imigrația profesioniștilor foarte calificați, 

precum directori, de firme transnaționale, ca efect al afacerilor firmei globale. Poate această 

migrație are în timp durată scurtă dar un mare impact cultural. Sunt țări emitente, în acest caz, 

Statele Unite, Japonia și Uniunea Europeană și țări ce primesc țările din Sud. Este de asemenea 

importantă captarea de muncitori calificați, " fuga creierelor " din Sud spre Nord ( Australia, 

Canada, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii ) și spre Sud ( Singapore, Taiwan și Coreea 

de Sud ). În sfârșit, trebuie scos în evidență colaboratorii și acele persoane ce prestează servicii în 

organizații umanitare, cât și migrațiile de personal foarte calificat
6
.  

Dezvoltarea politicilor migratorii restrictive. S-au dezvoltat din 1973 având ca obiectiv controlul 

fluxurilor migratorii, selecționarea lor, împiedicarea creșterii minorităților etnice în țările de 

primire, a pune stop regrupării familiare. Cele mai notabile efecte s-au produs la generația 

numită " imigrația clandestină " sau neregulată. Sunt măsuri care nu au obținut rezultatele pe care 

le-au urmărit și care au provocat situații grave de precaritate și excludere a persoanelor străine.  

În țările sărace nu există practic așteptări de îmbunătățire economică. Bineînțeles că nu există în 

sectoarele industriale a căror tehnologizare nu o pot accesa țările mai puțin dezvoltate, dar nici 

nu se poate îmbunătăți sectorul agricol, din lipsa solului fertil, mecanizarea producției și 

influența pieței mondiale. Acelei neîncrederi în fața dezvoltării țărilor se adaugă marea creștere 

                                                           
6
 Cf.Gomes,J.A., Interculturalidad y educación, (2016), curs master, Fundacion Universitaria Iberoamericana, 

Barcelona, pag. 68, traducere proprie din limba spaniolă 
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demografică a țărilor sărace, care dublează sau triplează pe cel al țărilor bogate și care reduce și 

mai mult posibilitatea de a găsi un loc de muncă. Țările dezvoltate se tem de venirea necontrolată 

a populației din Lumea a Treia în căutare de locuri de muncă și pentru a evita acest lucru s-au 

impus politici de imigrare foarte restrictive, ce pun în dificultate sosirea liberă a străinilor și îi 

incriminează pe cei care reușesc să se instaleze în lumea dezvoltată fără a trece prin filtrul stabilit 

de legi. Acești imigranți sunt cei " fără acte". Totuși îmbătrânirea populației țărilor dezvoltate se 

va mări în următorii ani. Uniunea Europeană mărită, cu 25 de țări, are în 2004 circa 452 milioane 

de locuitori, dar se estimează ca în 2050 cifra să se reducă la 400 milioane, conform datelor 

oferite de cursul citat. Dacă se adeveresc previziunile vor exista locuri de muncă neacoperite și 

servicii ce nu se vor putea oferi. Societatea bunăstrării și economia vor intra într-o fază de 

stagnare sau recesiune
7
.  

În continuare voi aborda teoriile mișcărilor migratoare.   

Migrațiile au fost subiect de reflexie teoretică pentru diferite curente de gândire legate strict de 

formele în care acest fenomen s-a prezentat în diferite momente istorice. Explicațiile teoretice 

ne-au arătat că la baza migrațiilor se găsesc atât factori decizionali individuali cât și procese de 

interacțiune socială, incluse ambele într-un anumit stadiu al istoriei societăților.  

Pentru teoriile numite clasice, punctul de plecare în formulări este cunoscutul principiu al 

populației, formulat de Malthus, ce se rezumă în ideea că în orice societate ar exista o mare clasă 

muncitoare a cărui salariu ar fi la limita subzistenței. Plecând de la această idee teoreticienii 

clasici schițează o aproximare teoretică ce consideră aspectele cu adevărat economice în 

momentul explicării fenomenelor migratorii. Pentru aceștia, populația variabilă este endogenă și 

depinde de ritmul acumulării de capital. Adică creșterea capitalului duce cu sine o creștere a 

salariului ce are incidență într-o bunăstare ce generează creșteri demografice până când salariile 

scad, ca la început, până la nivelul de subzistență.  

Modelul neoclasic de creștere concepe populația ca o variabilă exogenă, nu endogenă ca în 

modelul clasic. Această poziție în fața populației variabile se datorează unei recunoașteri a 

intervenției unui amplu ansamblu de factori, inclusiv mulți cu caracter noneconomic, în 

caracterizarea mișcărilor de populație și migratorii. Există, spun autorii cursului, o concepție a 

                                                           
7 Cf.Gomes,J.A., Interculturalidad y educación, (2016), curs master, Fundacion Universitaria Iberoamericana, 
Barcelona, pag. 75, traducere proprie din limba spaniolă 



16 
 

acestor mișcări mult mai complexă ca în modelul anterior. Modelul neoclasic de creștere dorește 

să studieze în ce măsură afectează schimbările care se produc în creșterea populației, pentru 

restul sistemului economic. Într-o stare staționară, producția crește în același timp cu populația, 

motiv pentru care renta per capita rămâne constantă. Imigrația se înțelege ca o creștere a măsurii 

de creștere a populației ce o scoate din starea staționară. Dacă toate celelalte rămân constante, cel 

mai mare ritm de creștere al populației va face ca creșterea capitalului să nu fie suficientă și, ca o 

consecință, capitalul pe cap de locuitor și renta per capita, cu care păstrează o legătură directă, 

vor avea tendință de diminuare. Slujba se poate garanta astfel datorită flexibilității salariilor 

reale, de aici intrarea imigranților în țară să nu afecteze locul de muncă al cetățenilor dar la 

nivelul salariilor reale, ce va scădea din cauza unei mari oferte de muncă. Este un model mult 

prea static care lasă fără explicații sau care simplifică în exces. Cursul spune că nu este adevărat 

că modelul nivelului de creștere a populației datorat intrării noilor imigranți conduce inevitabil la 

o mai mică rentă per capita, de fapt, acest lucru nu s-a întâmplat în Spania cu intrarea 

imigranților. Se poate întâmpla ca imigrația să includă creșterea investițiilor necesare pentru a 

compara majoritatea populației active.  

Parte a ideii că o lume deschisă competiției perfecte, emigrarea muncii poate folosi pentru a se 

elimina dezechilibrele economice între diferitele țări. Premiza fundamentală este că factorii 

producători, munca în acest caz, se vor folosi în acele locuri unde vor fi plătite mai bine. Modelul 

presupune și flexibilitatea salariilor pentru a garanta locul de muncă. În aceste condiții, un mai 

mare nivel de salarii din străinătate în legătură cu salariul național ar împinge forța de muncă 

națională să emigreze în căutarea unui loc de muncă în străinătate. Emigrarea ridică oferta de 

muncă în străinătate și o scade în țara de origine, prin urmare salariile din străinătate tind să 

scadă și cele naționale să crească. Acest model teoretic, al comerțului internațional, propune ca 

mobilitatea muncii și capitalul nu sunt necesare pentru eficiența sistemului deoarece liberul 

comerț de bunuri și servicii prin el însuși garantează ca toți factorii să fie egali remunerați 

indiferent de țara unde se angajează. Principala limitare este că simplifică foarte mult decizia de 

emigrare, dat fiind faptul că nu consideră toate migrațiile care se explică printr-un alt motiv decât 
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obținerea unei mai mari rente în țara gazdă, decât emigrarea din motive politice sau reunificarea 

familiară
8
.  

Analiza macroeconomică a mișcărilor migratorii are ca bază de studiu caracteristicile fluxurilor 

umane și nu procesele de decizie individuală proprii problemei microeconomice, spune cursul. În 

mod normal, aceste modele interpretează migrația ca răspuns al unui joc de forțe precum 

atracție- respingere. Această modalitate de a înțelege procesele migratorii aduce două concepte 

cheie precum presiunea migratorie și dorința de a emigra.  

Presiunea migratorie sau potențialul migratoriu este  situația în care o țară nu poate absorbi un 

anumit volum de resurse umane și acesta tinde să se îndrepte spre țări sau zone mai puțin 

populate din punct de vedere demografic. Factorii ce caracterizează presiunea migratorie sunt: o 

creștere demografică mare, mai ales un exces de populație activă, diferențele de niveluri de viață 

între țări, atât în ceea ce privește veniturile per capita cât și nivelul de protecție socială. Al treilea 

factor se referă la o scurtare a distanțelor prin dezvoltarea transporturilor. Conceptul notează 

inegalitatea de bogăție și de oportunități existente între țări. Persoanele originare din țări sărace 

cu exces de mână de lucru și nivel de viață scăzut, optează spre migrarea spre zone mai bogate. 

Chiar dacă conceptualizarea are o mare putere explicativă, continuă să lase fără rezolvare situații 

precum cele ale marilor mișcări de populații din istorie ce au plecat din țările dezvoltate. Astfel, 

potențialul migratoriu este o condiție necesară dar nu suficientă pentru a se produce un flux 

migratoriu.  

Înclinația spre emigrare se aplică comportamentului indivizilor și încearcă să explice de ce sub 

anumite condiții unele persoane emigrează și altele nu. Factorii ce influențează înclinația spre 

emigrare sunt diferențele salariale între țări, nivelul de venituri per capita, probabilitatea de a găsi 

un loc de muncă în țara de imigrare, distanța fizică și culturală între țări, numărul de imigranți cu 

aceeași naționalitate în țara de destinație sau în termeni sociologici, existența sau nu de rețele 

sociale, importanța relațiilor economice, politice, culturale, între țările de plecare și cele de 

destinație, gradul de acceptare socială a imigrantului în țara de destinație. Potențialul migratoriu 

se produce practic când populația activă este mai mare decât numărul cererilor de locuri de 
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 Cf.Gomes,J.A., Interculturalidad y educación, (2016), curs master, Fundacion Universitaria Iberoamericana, 

Barcelona, pag. 80, traducere proprie din limba spaniolă 
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muncă și nivelurile de viață nu sunt crescute. Acest potențial se va transforma în flux migratoriu 

doar dacă există o înclinație spre emigrare în funcție de factorii menționați mai sus.  

Modelul pieței muncii bazat pe fluxul de generații se referă la faptul că emigrarea- imigrarea se 

explică plecând de la situații de dezechilibru. De exemplu, când populația de pe piața muncii este 

mai mare sau mai mică decât aceea care o abandonează. Acest lucru ar fi necesar pentru a 

restaura echilibrul, ca muncitori naționali să plece în străinătate sau ca muncitori străini să intre 

pe piața muncii naționale. Faptul ca o anumită țară să aibă un potențial migratoriu pozitiv care să 

o transfere într-o țară de emigrare se poate datora a doi factori sau combinației acestora. Unui 

schimb în condițiile socio- demografice, o creștere a natalității va provoca încorporarea de noi 

efective populației active. Dacă crearea de locuri de muncă rămâne constantă sau nu crește în 

același timp cu populația va exista un dezechilibru între fluxul de ofertă și cerere de mână de 

lucru, una din cauzele pentru care se constituie un potențial migratoriu pozitiv. Cauzele 

economice, în fața unei recesiuni economice continuate cererea de muncă adițională va scădea și 

cu ea fluxul de cerere de mână de lucru. Acest lucru va implica, dacă parametrii demografici se 

mențin constanți, ca fluxul de ofertă să fie superior celui de cerere și se va genera un potențial 

migratoriu pozitiv. Explicația, în formă inversă, se aplică țărilor receptoare. Necesitatea de mână 

de lucru străină, potențial migratoriu negativ, este motivată de două cauze, și anume condițiile 

economice constante, scăderea natalității și procesul de îmbătrânire vor duce la scăderea 

populației naționaleactice și necesitatea de noi efective. Menținerea unui nivel de creștere 

economică crescut provoacă creșterea numărului de locuri de muncă și fluxul de cerere de mână 

de lucru îl va depăși pe cel de ofertă.  

Prezentând Analiza Proceselor Istorico- culturale se studiază transformările istorice ale 

sistemelor culturale. Sistemele culturale sunt sisteme organice formate din reprezentări 

religioase, mitologice, teoretice, valori etice, atitudini, valori estetice, limbă, sisteme de 

organizare familială și suprafamilială, complexe normative și instituții, obiceiuri. Se pornește de 

la ideea că concepția generală despre lume este ceea ce evidențiază condiția umană, iar această 

concepție generală este impregnată în structură și conținut de cultura în care indivizii 

socializează primar. Persoana imigrantă și persoana autohtonă se disting prin diferitele concepții 

proprii despre lume ale diferitelor culturi de origine. În măsura în care sistemele culturale ce vin 

în contact cu migrația sunt incompatibile persoana imigrantă nu va putea duce la bun sfârșit 
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planurile de acțiune. Emigrarea va avea succes doar dacă se va reuși adoptarea obiceiurilor 

culturale ale societății primitoare. Asimilarea imigrantului în societatea receptoare este un 

element fundamental pentru păstrarea fluxurilor migratoare, atât pentru stabilitatea socială a țării 

primitoare cât și pentru ca persoana imigrantă să își poată termina proiectul său. Autorii cursului 

explică faptul că este necesar ca sistemele culturale confruntate, care pot fi incompatibile, să se 

adapteze dinamic pentru ca conviețuirea să nu fie conflictuală.  

Teoria Sociologică analizează condițiile sociale în care se produce emigrarea atât în țara de 

origine cât și în țara de destinație. Un factor foarte important și anterior mișcărilor de populație 

este introducerea țării de destinație în țara de origine. De-a lungul istoriei s-au produs diferite 

moduri de incursiune ce s-au transformat apoi în mișcări migratorii
9
. Trei sunt importante: o 

incursiune coercitivă ce a produs emigrarea forțată, sclavia, o penetrare activă, ca în cazul țărilor 

central- europene după Cel de-al Doilea Război Mondial ce încuraja imigrarea din cauza 

nivelului scăzut de mână de lucru și nevoia de reconstruire, o incursiune consolidadtă ce lasă loc 

emigrării spontane și care se produce între state fără relații politice de dominare. Acest model ia 

în considerare rețelele sociale de imigranți. Aceste rețele sunt cauza și consecința mișcărilor 

migratorii stabile. Este mult mai ușor a emigra într-o țară unde există o rețea de compatrioți care 

informează, ajută, organizează și sprijină, decât să o faci într-o țară unde nu există aceste rețele. 

Rețelele sociale sub formă de comunități instituționalizate sau nu, provin din marca cea mai 

favorabilă pentru așezarea noilor imigranți și a regrupărilor familiare. Funcția lor constă în 

transmiterea informației spre țara de origine, în același timp scăzând costurile așezării și căutarea 

de locuri de muncă a compatrioților ce decid să emigreze. Aceasta explică de ce există o 

specializare a imigrației, în special în funcție de teritoriu și de originea culturală, de ce cetățeni ai 

anumitor țări sau regiuni întotdeauna emigrează spre aceeași destinație.  

Efectele economice ale migrației ce afectează atât țările primitoare cât și țările de origine sunt 

aspectele demografice, nivelurile de educație, participarea la muncă, mobilitatea socială, 

costurile și beneficiile diferitelor impacturi ale imigrării, la origine și la destinație, la nivel macro 

și microsocial, efectul asupra Finanțelor publice, repercusiunea asupra pierderii locurilor de 

muncă, consecințele asupra tehnologiei, productivității și capitalului uman, efectele 

socioculturale. Dacă se dorește valorificarea efectelor economice ale emigrării trebuie redus 
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 Cf.Gomes,J.A., Interculturalidad y educación, (2016), curs master, Fundacion Universitaria Iberoamericana, 
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acest amalgan de nuanțe la un model în care să intervină doar trei agenți și anume țara de origine, 

țara primitoare și persoana imigrantă, reducând studiul impactului emigrării în ceea ce privește 

bunăstarea fiecăruia dintre acești agenți. În ceea ce privește impactul imigrării asupra persoanei 

care migrează, autorii cursului consideră logic că trebuie să se valorifice ca pozitiv, dat fiind 

faptul că în caz contrar întotdeauna se pot întoarce în țara de origine. Există totuși o gamă de 

aspecte ce pot împiedica reîntoarcerea chiar dacă nu se îndeplinesc așteptările persoanelor 

migratoare, asta dacă nu întoarcerea este imposibilă sau periculoasă, precum în cazurile 

refugiaților și în cele de azil, violare a drepturilor umane, catastrofe naturale.  

Efectele imigrației în țările receptoare ce se semnalează cel mai mult sunt: impactul asupra 

veniturilor și cheltuielile publice. Dacă imigranții sunt o povară pentru sistemul public sau sunt 

contribuabili. Cu cât este mai mare procentajul de imigranți apți de muncă și cu cât este mai 

mare nivelul lor de activitate, cu atât mai mare va fi volumul relativ de venituri care să genereze 

sub formă de impozite. Efectul dizolvării capitalului existent. Dacă ar fi fix stocul de capital într-

un anumit timp, intrarea noilor imigranți face să scadă nivelul de capital pe locuitor al țării, 

existând consecințe negative asupra productivității, salariilor și calității capitalului social. 

Capitalul folosit cu scop productiv face ca proprietarii acestuia să fie favorizați de intrarea 

imigranților dat fiind faptul că acest capital devine din ce în ce mai des decât munca. Problema 

este de tip distributiv, unii își îmbunătățesc poziția, proprietarii, printr-un mai bun capital- mai 

puțin capital dar mai multă productivitate- și alții ies în pierdere, muncitorii prin scăderea 

salariilor în fața unei mai mari oferte de muncă. Capitalul social, dacă se comportă ca un bun 

public, consumul pe care îl fac imigranții nu reprezintă niciun cost de oportunitate, nu se produce 

nicio dizolvare. Când nu se îndeplinesc cele spuse anterior, va trebui să se adauge în măsura 

necesară pentru a menține calitatea. Mișcări la locul de muncă. Este unul dintre aspectele cele 

mai polemice și este argument atunci când se cer măsuri restrictive împotriva imigrării. 

Argumentul afirmă că intrarea imigranților presupune o mișcare a muncii cetățenilor țării cât și o 

precaritate a locurilor de muncă pentru restul muncitorilor. Acesr lucru are caracter static, 

cererea de muncă este fixă, și astfel imigranții, angajându-se pe anumite funcții reduc posturile 

disponibile pentru cetățenii țării. Un contraargument ar fi că imigranții nu doar măresc oferta de 

lucru, ci se presupune o creștere a bunurilor și serviciilor din momentul intrării, cu care se 

produce o creștere paralelă a cererii de muncă de care s-ar putea folosi cetățenii țării. Alt 

contraargument spune că piața muncii pentru imigranți și autohtoni este omogenă, fiind în 
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competiție ambele pentru locuri de muncă de aceeași natură și cu aceleași condiții, afirmație care 

nu se susține deloc, subliniază autorii cursului. Legislația spaniolă consideră că populația 

imigrantă ca și mână de lucru complementară, ceea ce înseamnă că s-ar putea insera doar în acele 

locuri de muncă ce se acoperă greu, sau pe acele posturi refuzate de muncitorii cetățeni ai țării. 

Sectoarele de ocupare cu cel mai mare număr de muncitori imigranți sunt agricultura, posturile 

de îngrijitori locuințe, posturi în domeniul hotelier și costrcție. Tehnologia adițională, 

îmbunătățirea productivității și mărirea stocului de capital uman. Imigranții, obișnuiți cu altă 

cultură și alte moduri de a produce, pot aplica aceste concepte pentru a introduce schimbări 

pentru a face mai eficientă munca pe care o realizează. Acestea sunt efecte pe termen lung ce 

relativizează posibilele pierderi de eficiență ce apar pe termen scurt în timpul procesului de 

învățare și familiarizare a imigrantului cu noile moduri de lucru ale societății primitoare. Efectele 

asupra structurii vârstei populației. În general, societățile primitoare obișnuiesc să fie societăți 

îmbătrânite pentru care emigrarea implică tinerețe și fertilitate și, în consecință, o tendință spre 

reîntinerirea populației, cu repercusiunile pozitive în sistemul de pensii și sistemul fiscal al 

societății receptoare.  

Efectele asupra țării de origine sunt remitențele și bilanțul de plăți
10

. Valuta reprezintă 

economiile persoanelor imigrante ce repercutează în țările de origine și care contribuie la 

îmbunătățirea dificultăților balanțelor lor de plată. Există totuși autori care susțin că remitențele 

generează procese de inflație deoarece se utilizează în cheltuieli din cont sau debilitante mai mult 

decât productive, generând un cerc vicios ce dă naștere la apariția deficitului economic. Efectele 

asupra locurilor de muncă sunt primare și secundare. Cele primare cad asupra emigranților atunci 

când găsesc un loc de muncă în străinătate. Efectele secundare derivă din creșterile nivelurilor de 

chirie și cerere națională datorate remitențelor a celor ce găsesc de lucru în străinătate. Este 

previzibilă și o creștere a nivelului salariilor. Unul dintre efectele negative este pierderea de 

capital uman cunoscută ca " fuga creierelor ". Unii autori susțin că pare demonstrat că persoanele 

ce emigrează sunt în general cele mai pregătite și cele care se bazează pe cele mai bune resurse 

de formare. Întoarcerile în masă de imigranți în țările de origine poate avea consecințe 

dezastruoase la nivel macroeconomic și pot produce creșterea șomajului, apariția de pături de 
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sărăcie și probleme de existență, creșteri vertiginoase ale inflației prin creșterea cererii interne 

din cauza creșterii populației.  

Societățile actuale sunt societăți complexe și fenomenele lor sociale sunt consecința a mai mulți 

factori. Migrația este un fenomen global și structural complex ce trebuie înțeles din diferite 

perspective. Abordarea macroeconomică a mișcărilor migratorii pune accent pe catacteristicile 

fluxurilor de persoane în timp ce marca teoretică și nu cea economică explică migrația prin 

intermediul comportamentului indivizilor și prin intermediul dinamicii societăților. În studiul 

acestor fenomene trebuie ținut cont de factori ce afectează atât țara de origine precum economiile 

ce se primesc, locuri de muncă, fuga creierelor, cât și țara primitoare ca investiții și cheltuieli 

publice, ofertă și cerere de servicii și locuri de muncă, productivitate, reîntinerirea populației. 

Consider că aceste efecte trebuie înțelese pentru a putea înțelege ce înseamnă mișcările de 

persoane și acceptarea acestora de către societăți
11

.   

În volumul Asistența socială a grupurilor de risc, în care se regăsește un capitol despre imigranți 

și refugiați, se definește migrația, care reprezintă un proces determinat de factori economici, 

sociali și politici regăsiți în țara de origine și în țara de destinație. La nivel european, vorbind 

despre statele membre ale Uniunii Europene, despre azil se poate spune că s-a acordat o formă de 

protecție precum cea de refugiat, protecție temporară sau subsidiară prin instrumente legislative 

comune acestor state
12

. Autoarea capitolului subliniază că cea mai bună integrare în societatea-

gazdă se face prin relații de toleranță și respect reciproc pentru a realiza incluziunea și coeziunea 

socială. Pentru a aborda această temă autoarea face referire la trei aspecte importante precum 

perspectiva individuală, sprijinul formal și informal și experiența de migrație. Perspectiva 

individuală se referă la faptul că fiecare persoană trebuie să fie privită în context personal și nu în 

contextul grupului din care ea face parte. Sprijinul formal și informal privește dreptul 

socioeconomic. Aceasta înseamnă că intervențiile pentru migranți trebuie să privească atât 

sprijinul formal, al autorităților statului cât și cel informal, al asociațiilor sau altor structuri 

nonguvernamentale. În experiența de migrație intră factorii care au determinat procesul de 

migrație și care produc rezultate diferite din punct de vedere economic, cultural, social. Pentru a 

înțelege mai bine asistența destinată imigranților și a persoanelor cu formă de protecție în 
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România, autoarea a realizat o prezentare a tipologiilor migrației și a migranților. Migrația este 

definită ca rezultatul factorilor push-pull sau respingere-atragere. Factorii push sau de respingere 

se referă la conflictele armate, discriminare, calamități iar factorii pull sau atracție se referă la 

salarii bune, condiții de muncă bune
13

. Ca și tipologii ale migrației se întâlnesc migrația internă 

și cea externă, în funcție de tipul graniței ce s-a traversat, migrație temporară și permanentă, 

voluntară și forțată, migrație legală și ilegală, spontană și contractuală, după gradul de organizare 

a acesteia. Citând Organizația Internațională a Muncii, autoarea enumeră patru tipuri de migrație 

cu explicațiile corespunzătoare: 

" voluntară- decizia de migra îi aparține exclusiv persoanei,  

forțată- circulație migratorie în care există un element de constrângere, ce amenință viața omului, 

și care a survenit ca urmare a unor fenomene naturale sau determinate de om- de exemplu, 

mișcările refugiaților ca urmare a războaielor, calamităților naturale, dezastrelor nucleare, etc. 

reglementată- are la bază respectarea legislației în vigoare din cadrul unui stat ( condițiile de 

intrare, ședere, ieșire ) 

nereglementată, ilegală
14

 ".  

Se mai întâlnesc în acest capitol și definițiile migrației proactive și a migrației reactive. Migrația 

proactivă este sinonimă cu migrația voluntară și " urmărește maximizarea beneficiilor personale 

prin reinvestirea capitalului uman " iar migrația reactivă sau forțată " apare  ca reacție la 

preîntâmpinarea sau reducerea efectelor negative cauzate de contexte sociale, economice, 

politice defavorabile sau calamități naturale." Autoarea, prin tipologia oferită de Organizația 

Internațională a Muncii și motivele ce au stat la baza abandonării țării de origine, împarte 

migranții în migranți ce și-au părăsit țara în urma unei decizii voluntare, migranți forțați să 

părăsească țara de origine din pricina rasei, religiei, opiniei politice și caută protecție 

internațională, migranți cu ședere legală în țara de rezidență și migranți ce se află ilegal în țara de 

destinație. Organizația Națiunilor Unite clasifică migranții în " imigranți/emigranți pentru o 

perioadă lungă ( cel puțin 12 luni ), imigranți/emigranți pentru o perioadă scurtă ( mai puțin de 

12 luni, exceptând situațiile în care sunt prezente scopuri recreative, vizite, întâlniri de afaceri ), 

rezidenți care părăsesc țara pentru a lucra în străinătate o perioadă scurtă de timp ( migrație 

externă circulatorie-n.a ), nomazi."  
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Există patru perioade ale migrației. Perioada între 1500-1800, etapa mercantilă, reprezintă marile 

cuceriri coloniale ale europenilor, mișcările de populație fiind legate de descoperirile de noi 

teritorii. Etapa industrială, între anii 1800-1925, este cea a extinderii industrializării în Europa și 

în America de Nord. Destinațiile etapei industriale se numesc astăzi state tradițional de imigrație. 

Etapa migrației limitate, între anii 1925-1960 se referă la evoluția migrației în Statele Unite. 

Etapa postindustrială, din 1960 până în prezent face migrația internațională un fenomen global, 

folosindu-se des migrație nouă
15

. Unele state recurg la recrutarea muncitorilor străini. Criza 

petrolului din anul 1973 și recesiunea de după a introdus noțiunea de guest worker iar migranții 

golden sixties nu erau interesați să se întoarcă în țările de origine chiar dacă șomajul creștea în 

țara de destinație. Anul 1990 este important pentru migrația europeană întrucât prin căderea 

regimurilor comuniste se deschid spațiile din centrul și estul Europei care devin surse pentru 

fluxurile intraeuropene pe direcția vest-est, polonezii, ucrainienii, bulgarii, românii intrând în 

orașele europene.   

Teoria economiei neoclasice scoate în evidență rolul factorilor economici în ceea ce privește 

apariția fluxurilor de migrație și a deciziei de migrație. Noua economie a migrației este legată de 

numele lui Oded Stark și aduce modificări față de abordarea din economia neoclasică, și anume 

scoate persoana din situația de izolare relativă, veniturile se raportează la comunitatea de 

referință și economicul nu mai este un factor fundamental în declanșarea migrației. 

Reprezentantul curentului pieței forței de muncă duale, Michael J. Piore, spune că migrația 

internațională este un efect al cererii crescute de forță de muncă din economiile dezvoltate, spune 

autoarea. Există patru factori importanți în crearea nevoii de muncitori imigranți și anume 

dualismul economic, inflația structurală, constrângerile motivației și modificările demografice în 

ceea ce privește forța de muncă. Principalul element în declanșarea migrației este piața forței de 

muncă duale la destinație cu un sector primar caracterizat de locuri de muncă stabile, beneficii și 

un sector secundar cu locuri de muncă instabile, condiții grele de muncă. Teoria dependenței a 

atins apogeul în anii 60-70 și oferă ideea că dezvoltarea capitalistă a dat naștere țărilor 

industrializate ce impun o structură de dependență țărilor mai puțin dezvoltate.  

Rețelele de migranți doresc integrarea elementelor disparate într-un tot unitar bazat pe caracterul 

dinamic și cumulativ al migrației, dorindu-se a se oferi o imagine a unor spații interconectate: 

spațiul de origine și spațiul de destinație. Relațiile sociale stabilesc legături între migranți, oferă 
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acces la informații, sprijin în găsirea unui loc de muncă și a unei locuințe, suport emoțional și 

social. Interesul pentru rețelele de migranți evoluează spre abordarea instituționalistă și spre 

teoria capitalului social. Abordarea instituționalistă studiază instituțiile care apar și se dezvoltă ca 

rezultat al fluxurilor de migrație. Categoria instituțiilor migrației cuprinde agenți și organizații 

voluntare ce oferă imigranților sprijin, ajutor material, juridic, social. Teoria capitalului social 

abordează tema rețelelor într-o perspectivă nouă
16

.  

Evenimentele care au marcat o perioadă de reducere a migrației au fost primul război mondial, 

cel de-al doilea război mondial și criza economică interbelică
17

.  

Ca și concluzii, autoarea spune că " migrația internațională, intim legată de procesele de 

globalizare, este unul dintre mecanismele fundamentale de transformare a lumii contemporane, 

migrația este un fenomen eterogen, domeniul migrației ridică în mod particular probleme de 

înregistrare și măsurare, evoluția migrației internaționale poate fi descrisă sintetic prin recursul la 

câteva mari etape, în migrație se lucrează cu distincția între teorii ale apariției și dezvoltării 

migrației și teorii ale asimilării, adaptării și integrării migranților, migrația este un proces care 

afectează profund sistemele sociale la origine și la destinație. " 
18

  

Evoluția istorică a migrației pentru țările europene cuprinde patru idei. Prima se referă la faptul 

că migrațiile au început după cel De-al Doilea Război Mondial, apoi în anii 50-70 migrația s-a 

accelerat din cauza impactului pieței petrolului asupra economiei, scăderea cererii forței de 

muncă și politica dură despre migrație, în anii 70 prin reîntregirea familiilor migrația a mai 

scăzut iar din anii 80 până după anul 1989 a început să crească iar datorită exploziilor economice 

și crearea Pieței Unice Europene
19

.  
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18

 Vlăsceanu, L., Sociologie, (2011), Edit. Polirom, Iași, pag. 834 
19

 Cf. Andreeascu, A., Efectul migrației asupra securității României și a Europei, (2016), Edit. Rao, București, pag. 38 



26 
 

CAPITOLUL II 

CADRUL LEGISLATIV PRIVIND AZILUL ȘI CETĂȚENIA ÎN ROMÂNIA 

 

 

 

                       Conform capitolului 1, art.1, alin.2 din Convenția privind statutul refugiaților, 

încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, termenul de refugiat se aplică persoanelor care în urma unor 

evenimente petrecute și a unor temeri justificate de a fi persecutate din cauza religiei, rasei, 

naționalității, apartenenței la un grup social sau opinii politice, este în afara țării a cărei cetățenie 

o deține și care nu poate sau nu dorește protecția acelei țări sau care nu are nicio cetățenie și fiind 

în afara țării în care avea reședința, din cauza unor astfel de evenimente nu poate sau nu dorește 

să se întoarcă.  

Prezenta Convenție nu se aplică persoanelor ce au în prezent o formă de protecție sau asistență 

din partea unui organism sau instituții a Națiunilor Unite, alta decât Înaltul Comisar al Națiunilor 

Unite pentru Refugiați. De asemenea, nu se aplică unei persoane considerate de autoritățile 

competente țării de reședință ca având drepturi și obligații ce pot decurge din cetățenia pe care 

persoana o are.  

Dispozițiile convenției nu se aplică persoanelor despre care există motive susținute că au comis 

crime contra păcii, crime de război sau contra umanității, o crimă gravă de drept comun în afara 

țării de primire înainte să fie acceptate în ea ca refugiați și care s-au făcut vinovate de acțiuni 

împotriva principiilor Națiunilor Unite
20

.  

Convenția menționează că orice refugiat are obligația de a se conforma legilor și regulamentelor 

și măsurilor luate pentru menținerea ordinii publice specifice țării în care se află. Statele în cauză 

vor aplica dispozițiile convenției fără discriminare în ceea ce privește religia, rasa, țara de 

origine.  

Articolul 7 vorbește despre dispensa de reciprocitate prin care statul contractant va acorda 

refugiaților regimul pe care îl acordă străinilor iar după trei ani de rezidență aceștia vor beneficia 

de dispensa de reciprocitate legislativă pe teritoriul statului contractant. Măsurile excepționale ce 
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se pot lua împotriva unui cetățean al unui stat, măsuri împotriva persoanei, interesului persoanei, 

a bunurilor  nu se vor aplica unui refugiat, acesta beneficiind de dispensa de măsuri excepționale.  

Convenția, conform art.12 și 13, precizează că statutul personal al unui refugiat va fi guvernat de 

legea țării unde își are domiciliul sau reședința. Drepturile dobândite anterior, ce decurg din 

statutul personal spre exemplu din căsătorie se vor recunoaște de statul contractant. Statele 

contractante, conform Convenției, vor acorda refugiaților un tratament cât mai favorabil în ceea 

ce privește dreptul de proprietate mobiliară și imobiliară, proprietatea intelectuală și industrială ( 

desene, invenții, mărci, firme de comerț, proprietatea literară, artistică și științifică ), dreptul de 

asociere cu scop apolitic și nelucrativ, dreptul de a sta în justiție.  

Convenția prevede că refugiații se bucură de protecția pieței naționale a muncii dacă au trei ani 

de rezidență în țara respectivă, au ca soț sau soție o persoană cu cetățenia statului respectiv, au 

copii ce au cetățenia statului în cauză. În cazul în care populația unei țări are un sistem de 

raționalizare a produselor alimentare, refugiații vor beneficia de același tratament ca cel al 

cetățenilor țării. Din punct de vedere al educației, statele contractante vor acorda refugiaților 

același tratament ca cel al cetățenilor lor în ceea ce privește tipurile de învățământ, accesul la 

studii, recunoașterea diplomelor, acordarea de burse. Din punct de vedere al legislației muncii și 

securității sociale, articolul 24 al Convenției prevede că statele contractante vor acorda 

refugiaților cu reședința pe teritoriul lor aceleași drepturi ca și cetățenilor lor în ceea ce privește 

remunerația, alocațiile de familie, durata timpului de lucru, orele suplimentare, concediile, vârsta 

minimă de angajare, formarea profesională, munca femeilor și a adolescenților, asigurările 

sociale în legătură cu accidente de muncă, boli profesionale, maternitate, bătrânețe, deces, șomaj.  

Refugiații se bucură de libertate de circulație ca orice alt străin, li se vor elibera documente de 

identitate în cazul în care nu au un document de călătorie valabil. Documentul de călătorie, 

redactat în cel puțin două limbi, una dintre acestea fiind engleză sau franceză, se eliberează de 

statul, cu o valabilitate de un an sau doi, la alegerea autorității emitente, contractant refugiaților 

cu reședința pe teritoriul țării respective care le permite să călătorească în afara țării. 

Reprezentanții diplomatici sau consulari autorizați vor putea extinde valabilitatea documentelor 

de călătorie pe o perioadă ce nu va depăși 6 luni. În cazuri excepționale sau când refugiatul poate 

sta într-un stat pe perioadă determinată, statul contractant poate limita, în momentul eliberării 

documentului de călătorie, perioada de timp în care refugiatul s-ar putea reîntoarce, însă aceasta 
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nu poate fi mai mică de 3 luni. În cazul în care un refugiat dorește să își transfere bunurile 

necesare pentru reinstalarea în altă țară în care au fost admiși trebuie să depună o cerere în acest 

sens pentru a obține autorizația de transfer
21

.  

Dacă în țara de primire există refugiați aflați ilegal statele contractante nu vor aplica sancțiuni 

penale. Aceștia se vor prezenta în termenul prevăzut de lege la autorități pentru a le expune 

motivele și a beneficia de facilitățile necesare.  

Statul contractant nu poate expulza un refugiat aflat legal pe teritoriul său decât din motive de 

securitate națională sau ordine publică. Dacă se dovedește că refugiatul trebuie expulzat, acesta 

va avea parte de un proces, de o hotărâre adoptată conform procedurii, va putea prezenta probe în 

apărarea sa, va putea fi reprezentat și va putea face recurs și i se va acorda un termen rezonabil, 

în cazul în care va trebui să părăsească acel stat, să încerce să fie admis legal într-o altă țară. Nu 

se bucură de interdicția de expulzare și returnare refugiatul care este considerat un pericol pentru 

securitatea țării în care se află sau este considerat o amenințare pentru comunitatea țării 

respective în cazul în care este condamnat definitiv pentru crimă sau un delict foarte grav.  

Articolul 34 prevede facilitarea asmilării și naturalizării refugiaților. Statele contractante au 

angajamentul de a coopera cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și de a oferi 

acestuia informații despre statutul refugiaților, aplicarea Convenției, legile, regulamentele și 

decretele existente sau care vor intra în vigoare referitoare la refugiați. Diferendele între părți se 

vor soluționa la cererea uneia dintre părți în fața Curții Internaționale de Justiție, dacă prin alte 

mijloace nu s-au putut rezolva. Orice stat, în momentul semnării, ratificării sau aderării, va 

declara că prezenta convenție se va extinde asupra teritoriilor pe care acesta le reprezintă pe plan 

internațional iar în orice moment ulterior extinderea se va face printr-o notificare către secretarul 

general al Națiunilor Unite, producându-și efectele începând cu a 90-a zi ce va urma datei la care 

secretarul general a primit notificarea sau de la data intrării în vigoare a convenției pentru stat 

dacă această dată este posterioară.  

Legea 122/ 2006 privind azilul în România, la articolul 2 definește termeni precum formă de 

protecție, protecție internațională, solicitant, străin, procedura de azil, refugiat, protecție 

subsidiară și protecție temporară, persoane strămutate, flux masiv, zonă de tranzit. Forma de 
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protecție este protecția internațională sau temporară ce o acordă statul român. Protecția 

internațională reprezintă statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară. 

Solicitantul de azil este cetățeanul străin sau apatridul ce și-a manifestat voința de a obține 

protecție internațională în România doar dacă procedura de azil nu s-a finalizat. Străinul este 

reprezentat de cetățeanul străin sau de apatrid. Procedura de azil constă în actele și formalitățile 

îndeplinite și activitățile desfășurate de autorități pentru a recunoaște statutul de refugiat sau de a 

acorda protecția subsidiară. Refugiatul este cetățeanul străin sau apatridul ce îndeplinește 

condițiile prevăzute în Convenția de la Geneva, la care România a aderat prin Legea 46/ 1991. 

Protecția subsidiară este forma de protecție internațională acordată de statul român. Protecția 

temporară este o procedură cu caracter excepțional ce asigură, în cazul unui flux masiv sau un 

flux masiv iminent de persoane strămutate din țări terțe ce nu se pot întoarce în țara de origine, 

protecție imediată și temporară. Persoanele strămutate sunt cetățeni din țările terțe sau apatrizi ce 

au fost obligați să își părăsească țările de origine și nu se pot întoarce aici în condiții de 

siguranță
22

. Fluxul masiv se referă la sosirea în Uniunea Europeană a unui număr mare de 

persoane strămutate. Zona de tranzit reprezintă suprafața de la frontiera de stat utilă pentru 

staționarea persoanelor  ce nu au primit aprobarea de intrare în teritoriu. În cazul aeroporturilor 

se referă la suprafața dintre punctul de îmbarcare sau debarcare și locurile destinate controlului 

pentru trecerea frontierei.  

Instituția responsabilă de contribuția voluntară a țării noastre la bugetul Înaltului Comisariat al 

Națiunilor Unite pentru Refugiați este Ministerul Administrației și Internelor, prin Oficiul 

Român pentru Imigrări. O altă instituție, Inspectoratul General pentru Imigrări, participă cu 

experți pentru constituirea echipelor de sprijin pentru azil, întocmește și revizuiește planul de 

acțiune preventivă și organizează și coordonează desfășurarea activităților Biroului European de 

Sprijin pentru Azil din România.  

Persoana recunoscută ca refugiat sau cu protecție subsidiară nu poate fi expulzată, extrădată sau 

returnată în țara de origine unde ar putea fi în pericol de moarte. O persoană care a fost 

recunoscută ca refugiat sau care a beneficiat de protecție subsidiară poate fi îndepărtată din 

România dacă există motive pentru a fi considerată pericol la adresa securității statului român și 

este condamnată pentru o infracțiune gravă printr-o hotărâre definitivă. Articolul 6, alin. 4 al 
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legii definește infracțiunea gravă ca fiind infracțiunea săvârșită cu intenție cu pedeapsă privativă 

de libertate cu un maxim special de peste cinci ani.  

Articolul 9 prevede că statutul de refugiat și protecția subsidiară se acordă pe perioadă 

nedeterminată.  

Hotărârea luată cu privire la cererea de azil cuprinde situația de fapt și de drept, informații despre 

calea de atac existentă, termenul în care se poate depune plângerea, organul sau instanța 

competentă.  

Cererea privind minorii neînsoțiți solicitanți de azil se analizează cu prioritate.  

Articolul 17 prevede drepturile solicitanților de azil. Acestea sunt dreptul de a rămâne în 

România până la expirarea termenului de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, dreptul de a 

avea un avocat în toată procedura de azil, dreptul de a avea un interpret, dreptul de a lua legătura 

cu un funcționar al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, dreptul de a fi 

consiliat, informat, dreptul de a i se proteja datele și de a ise elibera un document temporar de 

identitate. Solicitanții de azil mai au dreptul de a participa la activități de adaptare culturală, de a 

beneficia la cerere de sprijin material pentru întreținere, de a fi cazat în centre de primire și 

cazare din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări, dreprul celor cu nevoi speciale de a beneficia 

de adaptarea condițiilor de cazare, dreptul de a primi gratuit asistență medicală și tratament, 

dreptul de a avea acces la piața forței de muncă, dreptul solicitanților minori de a avea acces la 

învățământul școlar obligatoriu. Minorii se înscriu în învățământ după ce au susținut un curs de 

limba română și apoi un test de limba română, urmând a se stabili apoi înscrierea în anul de 

studiu corespunzător.  

Articolul 19 se referă la obligațiile solicitanților de azil. Aceștia trebuie să prezinte în scris 

cererea motivată, să se supună procedurii fotografierii și amprentării. Nu se amprentează copiii 

ce nu au împlinit 14 ani. Alte obligații sunt cele de a prezenta informații corecte referitoare la 

propria persoană, de a depune toate documentele necesare, de a anunța autoritățile despre orice 

schimbare referitoare la reședință, de a răspunde solicitărilor organelor competente, de a nu 

părăsi localitatea de reședință fără aprobarea Oficiului Român pentru Imigrări, de a se prezenta la 

examene medicale, de a respecta legile statului român, de a părăsi teritoriul românesc în 15 zile 

în cazul în care nu a obținut forma de protecție solicitată.  
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Drepturile beneficiarilor unei forme de protecție sunt amintite în articolul 20 al legii. Acestea 

sunt: dreptul de a obține permis de ședere și document de călătorie, de a călători liber, de a fi 

angajat, de a transfera bunurile introduse în România într-o altă țară pentru a se reinstala, de a 

putea dobândi proprietăți mobiliare și imobiliare, de a beneficia de protecția proprietății 

intelectuale, de a beneficia de asigurări sociale, măsuri de asistență socială, asigurări sociale de 

sănătate, să aibă acces la formele de învățământ, de a practica propria religie, de a beneficia de 

dreptul la protecția datelor personale, la dreptul de asociere, de a avea acces la instanțele de 

judecată, de a primi un ajutor lunar nerambursabil pe maxim 6 luni dacă este lipsit de mijloacele 

de existență necesare, putându-se prelungi cu încă trei luni. Alte drepturi  mai sunt de a participa 

la programe de integrare și de a fi cazat, de a-și stabili domiciliul legal în România, de a se putea 

repatria la cerere, de a avea acces la dobândirea unei locuințe, de a i se putea echivala studiile.  

Agenția teritorială ce asigură acordarea de fonduri bănești pentru ajutor este Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin Agenția Națională pentru Plăți și 

Inspecție Socială și agențiile pentru plăți.  

Permisul de ședere se eliberează pe termen de trei ani pentru cei cărora li s-a recunoscut statutul 

de refugiat și pe doi ani pentru cei cu protecție subsidiară. După expirare se va elibera un altul cu 

aceeași valabilitate. Documentul de călătorie se eliberează la cerere beneficiarilor protecției 

internaționale în România pe doi ani fără a se putea prelungi, iar după expirare se eliberează altul 

cu aceeași valabilitate. Cei care au statut de refugiat și protecție subsidiară și sunt în străinătate și 

nu mai dețin documente de călătorie valabile li se vor elibera de către misiunile diplomatice sau 

oficiile consulare ale României, cu avizul Oficiului Român pentru Imigrări, titluri de călătorie 

numai pentru a reveni în țară
23

. Valabilitatea titlului de călătorie este de 30 de zile și încetează în 

momentul când titularul intră în România. Articolul 21 face referire la obligațiile beneficiarului 

formei de protecție. Aceste obligații constau în a respecta Constituția și legile României, a avea o 

conduită corectă și civilizată, a respecta regulamentele de ordine interioară din centrele Oficiului 

Român pentru Imigrări, dacă sunt cazați, a evita provocarea stărilor conflictuale, a se supune 

regulilor privind regimul juridic al străinilor.  

Formele de protecție sunt recunoașterea statutului de refugiat, protecția subsidiară sau protecția 

temporară. Conform legii, statutul de refugiat se recunoaște, la cerere, cetățeanului străin care, în 
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urma unei temeri justificate de a fi persecutat pe motive de religie, rasă, naționalitate, opinie 

publică, este în afara țării de origine și nu poate sau nu dorește din cauza temerii, să ceară 

protecția respectivei țări. Statutul de refugiat nu se recunoaște străinilor și apatrizilor care au 

comis o infracțiune contra păcii și omenirii, crimă de război, etc. conform punctelor b, c, d ale 

alin. 1, art. 25.  

Atunci când se analizează o cerere de azil, autoritățile pot decide că solicitantul de azil nu are 

nevoie de protecție internațională în România când într-o anumită parte a țării de origine nu 

există motive suficiente de a fi expus unor riscuri serioase.  

Protecția subsidiară este forma de protecție ce se acordă străinului sau apatridului ce nu 

îndeplinește condițiile pentru a fi recunoscut statutul său de refugiat și cu privire la care există 

motive întemeiate să se creadă că dacă se întoarce în țara sa va fi expus unui risc serios. Riscul 

serios este definit în lege ca fiind condamnarea la pedeapsa cu moartea, tortură, amenințare 

serioasă și individuală la adresa vieții sau a integrității din cauza conflictelor armate interne și 

internaționale.  

Procedura de azil se declanșează din momentul în care persoana dorește și se manifestă în scris 

sau oral în fața autorităților competente, protecția statului român. Autoritățile competente sunt 

structurile Oficiului Român pentru Imigrări, ale Poliției de Frontieră Române, ale Poliției 

Române și structurile Administrației Naționale a Penitenciarelor din Ministerul Justiției. Cererea 

de azil se depune când solicitantul s-a prezentat într-un punct de control al poliției de frontieră, a 

intrat pe teritoriul României, au survenit evenimente în țara sa de origine. Străinul minor depune 

cererea de azil prin intermediul unui reprezentant legal iar cel care a împlinit 14 ani poate depune 

cererea personal. Pentru minorul străin neînsoțit care și-a manifestat voința de a obține azil, 

cererea sa se va depune în momentul în care i se găsește un reprezentant legal din cadrul 

protecției copilului. În cazul în care există dubii în ceea ce privește vârsta minorului, se va 

efectua o expertiză medico- legală la solicitarea Oficiului Român pentru Imigrări, cu acordul în 

scris al solicitantului și al reprezentantului legal. Dacă minorul sau reprezentantl legal nu sunt de 

acord cu expertiza, minorul va fi considerat automat major. Dacă în urma expertizei medico- 

legale se constată lipsa de discernămât a solicitantului de azil, funcționarul responsabil de caz va 

numi un curator.  
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Amprentarea solicitanților de azil se va face odată cu depunerea cererii de azil la Oficiul Român 

pentru Imigrări a solicitanților ce au împlinit 14 ani, datele fiind transmise și stocate pe suport de 

hârtie în cartoteca Oficiului Român pentru Imigrări și în format electronic în baza de date 

națională AFIS, Sistemul automatizat de comparare a amprentelor. Amprentele sunt transmise și 

stocate în sistemul Eurodac potrivit Regulamentului Eurodac. Interviul pentru determinarea 

formei de protecție este o audiere a solicitantului de către funcționarul Oficiului Român pentru 

Imigrări. Acest interviu este consemnat în scris și cuprinde date de identificare ale solicitantului, 

numele funcționarului desemnat să efectueze interviul, numele interpretului, numele 

reprezentantului legal, al curatorului, al avocatului, limba în care se ține interviul, motivele 

azilului, declarația solicitantului din care reiese că datele și informațiile din interviu sunt 

veridice. Intervievarea solicitanților de azil cu nevoi speciale se efectuează de către funcționari 

specializați în acest sens iar intervievarea solicitanților de azil minori se face în prezența 

reprezentantului legal.  

Oficiul Român pentru Imigrări este cel care se ocupă de intervievare, analizarea motivelor 

invocate și decizia asupra cererilor de azil. Renunțarea la cererea de azil în etapa administrativă 

se realizează cu o decizie de închidere a dosarului care se comunică în scis solicitantului prin 

comunicare directă sau prin trimitere poștală la ultima sa reședință. Această decizie nu este 

supusă căilor de atac. Solicitantul are obligația de a părăsi România când se termină cele 15 zile 

de la finalizarea procedurii de azil. Timpul de soluționare a cererii de azil este de 30 de zile de la 

preluarea cazului iar dacă se solicită documente în plus se mai poate prelungi cu încă 30 de zile. 

Funcționarul emite o hotărâre prin care fie recunoaște statutul de refugiat, fie acordă protecția 

subsidiară, fie respinge cererea de azil. În cazul în care se acordă protecție subsidiară se trec în 

hotărâre și motivele pentru care nu se acordă statutul de refugiat. Comunicarea hotărârii de 

soluționare a cererii de azil se face prin hotărâre, ce se comunică în scris prin comunicare directă 

sau prin poștă și se însoțește de o informare în scris în limba română și într-o limbă înțeleasă de 

solicitant
24

.  

Solicitantul poate depune plângere împotriva hotărârii, ce va cuprinde numele și reședința 

solicitantului, denumirea și sediul structurii ce a soluționat cererea de azil, obiectul cererii, 
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expunerea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază plângerea, indicarea dovezilor în 

acest sens și semnătura.  

Legea spune că părțile într-un proces sunt Oficiul Român pentru Imigrări și solicitantul de azil a 

cărui cerere a fost respinsă total sau parțial. Întâmpinarea cuprinde excepțiile de procedură 

ridicate de intimat la plângerea formulată de petent, răspunsul la capetele de fapt și de drept ale 

plângerii, dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt de plângere și semnătura. Toate 

cauzele ce au ca obiect cereri de azil se judecă în termen de 30 de zile. Plângerea se soluționează 

de judecătoria în a cărei rază este structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român de 

Imigrări ce a emis hotărârea. Plângerea este rezolvată de instanță în 30 de zile de la primire și va 

motiva hotărârea în 5 zile de la pronunțare și nu se plătesc taxa de timbru și cheltuieli de 

judecată.  

Legea mai prevede și reunificarea familiei, în sensul că solicitantul poate depune cerere pentru a-

și putea aduce și familia pe teritoriul României.   

Art. 97 desemnează ca țări terțe sigure statele membre ale Uniunii Europene dar și alte state 

stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea Oficiului Român 

pentru Imigrări cu respectarea unor condiții, și anume pe teritoriul acestor state viața sau 

libertatea solicitantului nu este amenințată, nu riscă să fie supus torturii și i se oferă protecție 

împotriva returnării în țara de origine.  

Statutul de refugiat încetează când beneficiarul s-a repus voluntar sub protecția țării a cărei 

cetățenie o are, după ce și-a pierdut cetățenia și a redobândit-o voluntar sau a dobândit o nouă 

cetățenie, s-a restabilit voluntar în țara pe care a părăsit-o, nu mai poate continua să refuze 

protecția țării a cărei cetățenie o are sau neavând cetățenie, se poate întoarce în țara în care avea 

reședința fără a exista împrejurările din cauza cărora i s-a recunoscut statutul de refugiat. Statutul 

de refugiat se anulează dacă persoana în cauză a dat declarații false, a omis informații 

importante, s-a folosit de documente false
25

.  

Legea spune în art. 107 că "Ministerul Administrației și Internelor, prin Oficiul Român pentru 

Imigrări, este autoritatea abilitată cu implementarea prevederilor Acordului european asupra 

transferului responsabilității cu privire la refugiați, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980, 
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denumit în continuare Acordul european, ratificat prin Legea nr. 88/2000 pentru ratificarea 

Acordului european asupra transferului responsabilității cu privire la refugiați, adoptat la 

Strasbourg la 16 octombrie 1980" este competent în aplicarea Acordului european asupra 

transferului responsabilității cu privire la refugiați.  

Transferul și îndepărtarea persoanelor în statul membru responsabil se va face sub escortă, 

conform art. 125. Pentru transfer în statul membru responsabil, Oficiul Român pentru Imigrări 

eliberează un laissez- passer. Funcționarii responsabili cu analiza cazurilor utilizează mijloacele 

electronice sigure de transmisie ce se numesc DubliNet, ce sunt în responsabilitatea Oficiului 

Român pentru Imigrări. Pentru a asigura transferul în statul membru responsabil pe baza unei 

analize individuale, față de solicitantul de protecție internațională se pot lua măsuri precum 

obligarea acestuia de a se prezenta la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări, să își 

stabilească un loc de reședință sau să fie luat în custodie publică. Luarea în custodie publică se 

dispune în scris prin rezoluție motivată de procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe 

lângă Curtea de Apel București pe o perioadă de 30 de zile, împotriva solicitantului cu risc 

ridicat de sustragere de la procedura transferului. Perioada de luare în custodie publică a 

solicitanților de protecție internațională nu poate să depășească 6 luni.  

Conform art. 130, protecția temporară se acordă pe o perioadă de un an și se poate prelungi cu 

perioade de 6 luni, pentru maxim un an. Pentru a se acorda protecție temporară trebuie să existe 

un flux masiv de persoane strămutate stabilit printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene. 

Protecția temporară se termină când se ajunge la limita maximă a duratei sau când Consiliul 

Uniunii Europene ia o decizie în acest sens. Beneficiarii protecției temporare au dreptul de a li se 

elibera un document prin care li se acordă permisiunea de a rămâne în România, de a fi informați 

în scris într-o limbă pe care o înțeleg, de a fi angajați, de a beneficia la cerere de asistență 

necesară pentru întreținere dacă nu au mijloacele materiale necesare,   de a primi gratuit asistență 

medicală și tratament corespunzător, de a avea acces la sistemul de învățământ de stat dacă nu au 

împlinit 18 ani. Cât timp se află sub protecție temporară, minorul neînsoțit poate fi cazat cu rude 

adulte, cu o familie gazdă, în centre de primire sau cu persoana care a avut grijă de copil când a 

ieșit din țara de origine. Cei ce beneficiază de protecție temporară pot oricând depune cerere de 

azil. Nu se acordă protecție temporară în timp ce este prezent și statutul de solicitant de azil în 

timp ce solicitările se examinează.  
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Legea cetățeniei nr. 21/1991 republicată în anul 2010 definește cetățenia ca fiind legătura și 

apartenența unei persoane fizice la statul român. Doar cetățenii români vor fi admiși în funcții 

publice civile și militare. Articolul 4 prevede modurile în care se poate dobândi cetățenia: prin 

naștere, prin adopție sau prin acordare la cerere. Sunt cetățeni români cei care s-au născut în 

România și doar unul dintre părinți este cetățean român sau s-au născut în străinătate și ambii 

părinți sau doar unul dintre ei este cetățean român. Dacă se găsește un copil pe teritoriul statului 

român, acesta va fi declarat român până când se va putea dovedi contrariul. În cazul adopției, 

dacă părinții au cetățenii diferite, copilul va lua cetățrnia unuia dintre cei doi la alegere, sau dacă 

nu se înțeleg, instanța va decide acest lucru. Articolul 8 se referă la cetățenia acordată la cerere. 

Există anumite condiții pentru acest lucru. Acestea se referă la situația în care persoana s-a 

născut și domiciliază la data cererii în România de cel puțin 8 ani sau este căsătorită cu un 

cetățean român de cel puțin 5 ani. Persoana dovedește prin comportamentul său loialitate față de 

statul român, a împlinit 18 ani, deține în România mijloacele legale necesare pentru a avea o 

existență decentă, nu a fost condamnată nici în străinătate sau în țară pentru nicio infracțiune, știe 

limba română și are noțiuni de cultură generală și cunoaște Constituția și imnul României. 

Termenele de 8 sau 5 ani la care am făcut referire anterior se pot reduce până la jumătate dacă 

solicitantul este o persoană recunoscută pe plan internațional, este cetățeanul unui stat membru al 

Uniunii Europene, a dobândit statutul de refugiat sau a investit în România sumă de peste 

1000000 de Euro
26

.  

Persoanele cu cetățenie dobândită prin naștere sau adopție dar au pierdut-o sau le-a fost ridicată 

pot depune cererea de redobândire sau acordare a cetățeniei la Direcția cetățenie din cadrul 

Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești. Cererile pentru acordare a cetățeniei se depun la 

Comisia pentru cetățenie din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, ce nu are 

personalitate juridică. Comisia este alcătuită dintr-un Președinte și 15 membri, personal de 

specialitate juridică asimilat magistraților numit prin ordinul ministrului justiției. Cererea de 

acordare sau redobândire a cetățeniei se înregistrează la secretariatul tehnic al Comisiei. 

Președintele poate dispune prin rezoluție relații de la orice alte autorități, completarea dosarului 

de către petent cu alte documente în termen de cel mult două luni de la primirea solicitării 

secretariatului tehnic al Comisiei și fixarea termenului la care Comisia va verifica condițiile 

acordării cetățeniei, termen ce nu depășește 5 luni din momentul înregistrării cererii.  
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În cazul în care se respinge cererea, petentul va putea să mai depună o cerere după 6 luni de la 

respingerea celei din urmă. Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobândire a 

cetățeniei se poate ataca în 15 zile de la comunicare la Curtea de Apel București, secția 

contencios administrativ. Hotărârea este definitivă și se poate supune recursului la Înalta Curte 

de Casație și Justiție, contencios administrativ.  

Jurământul de credință față de România se depune în 3 luni de la data comunicării ordinului 

ministrului justiției. Se depune în ședință solemnă în fața ministrului justiției sau a secretarului 

delegat și este următorul, conform art. 19: " Jur să fiu devotat patriei și poporului român, să apăr 

drepturile și interesele naționale, să respect Constituția și legile României." Apoi Comisia 

eliberează certificatul de cetățenie română, în două exemplare, semnate de ministrul justiției. 

Copiii minori se înscriu în certificatul părinților și nu depun jurământul.  

Articolul 21 face referire la dovedirea cetățeniei române. Aceasta se poate face cu cartea de 

identitate, pașaport sau certificat de naștere, în cazul copiilor sub 14 ani.  

Cetățenia română se pierde, conform art. 23, prin retragere, aprobarea renunțării sau în alte 

cazuri prevăzute de lege, precum cazul adoptatorului străin care cere ca cetățenia copilului 

adoptat să fie identică cu a sa.  Cetățenia se poate retrage persoanei care săvârșește fapte deosebit 

de grave prin care vatămă statul român fiind în străinătate, se înrolează în străinătate în forțele 

armate ale unui stat cu care România a rupt relațiile diplomatice sau cu care este în război, a 

obținut cetățenia română fraudulos, are legătură cu grupări teroriste.  

Dacă o persoană a dobândit cetățenia prin naștere, aceasta nu i se poate retrage. Unei persoane i 

se poate aproba renunțarea la cetățenia română dacă nu este învinuită sau inculpată într-un dosar 

penal, nu este urmărită pentru debite către stat, deține sau a solicitat și este sigur că va obține o 

altă cetățenie. Pierderea cetățeniei prin renunțare are loc atunci când se eliberează adeverința de 

renunțare la cetățenie. Pierderea cetățeniei prin retragere are loc atunci când se publică în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului justiției de aprobare a retragerii 

cetățeniei.  

Conform art. 36, cererile de acordare și aprobare a renunțării la cetățenia română se supun unei 

taxe prevăzute de legea română, redobândirea este scutită de taxe.  
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Art. 38 prevede că cetățenia de onoare se acordă străinilor pentru servicii deosebite aduse 

României, la propunerea Guvernului, fără formalități, de către Parlament. Aceste persoane se 

bucură de drepturile fiecărui cetățean român cu excepția dreptului de a alege și de a fi ales și 

dreptului de a ocupa o funcție publică.  

O altă sursă bibliografică o reprezintă "Strategia națională privind migrația pentru perioada 

2015-2018". Aceasta începe cu motto-ul "Migrația este un proces care trebuie gestionat și nu o 

problemă care trebuie rezolvată." Conform celor arătate în strategie, cetățenii statelor terțe ajung 

în Europa pentru a studia, a munci, ca furnizori de servicii, ca turiști sau ca persoane care caută o 

formă de protecție. Întrucât Europa se confruntă cu rute de migrație ilegală care se schimbă 

permanent, trebuie să existe o mai bună gestionare a managementului integrat al frontierelor 

externe și stabilirea unui sistem european comun de încredere și solid în ceea ce privește azilul. 

Liniile directoare din planul legislativ și operațional ale Consiliului European în domeniul 

secuității, libertății și justiției influențează politicile în ceea ce privește migrația, azilul, 

cooperarea judiciară și polițienească și frontierele. Operațiunile Frontex, Triton și Poseidon se 

desfășoară la nivel european pentru ca Agenția Europeană a Frontierelor Externe să poată 

coordona statele membre și să contribuie la salavarea vieților migranților pe mare. Uniunea 

Europeană și Statele membre au declanșat sistemul de reacție de urgență pentru a încerca să 

rezolve situația din Marea Mediterană printr-un sistem temporar de distribuire a persoanelor care 

au nevoie de protecție internațională. Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru 

Refugiați este cel care stabilește cine nu poate rămâne în propria țară în condiții de siguranță. 

Instituția care a stabilit problemele legate de solidaritate și de împărțirea responsabilităților în 

ceea ce privește situația persoanelor din Marea Mediterană în Agenda Europeană privind 

Migrația, adoptată de Colegiul Comisarilor și lansată la 13 mai 2015 este Consiliul European în 

25-26 iunie 2015 care a convenit asupra unor măsuri pentru a ajuta 60000 de persoane cu nevoie 

de protecție. Aceste responsabilități, conform Strategiei, sunt relocarea în Uniunea Europeană a 

40000 de persoane de pe teritoriul Italiei și Greciei, relocarea în afara Uniunii Europene a 20000 

de persoane strămutate care au nevoie de protecție internațională
27

. Strategia afirmă că cele două 

scheme de relocare propuse de Comisia Europeană pentru România prevăd 2362 persoane dintre 

care 1705 prin mecanism de urgență prin relocare internă, 1023 din Italia și 682 din Grecia și 657 

prin programul de relocare în afara Uniunii Europene. În data de 2 iulie 2015 Guvernul României 
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a aprobat Memorandumul despre punerea în aplicare a concluziilor Consiliului European din 25-

26 iulie 2015 în ceea ce privește migrația, aprobându-se astfel ca România să preia 1705 

persoane prin relocare internă și 80 de persoane prin relocare în afara Uniunii Europene.  

Mobilitatea include categorii de persoane precum oameni de afaceri, persoane care își vizitează 

familia, cercetători. Legislația ce privește Sistemul European Comun de Azil urmărește 

garantarea legăturii dintre solidaritate și responsabilitate ce are la bază voluntariatul în materie de 

azil, ceea ce înseamnă că toate statele membre trebuie să respecte aceleași norme ale Uniunii 

Europene și să ofere sprijin statelor ce se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește propriile 

sisteme de azil. Factorii ce favorizează mobilitatea voluntară și strămutările forțate sunt 

instabilitate, lipsa de prosperitate, schimbările politice, schimbările climatice. Aceștia pun 

presiune pe frontierele externe iar Uniunea Europeană trebuie să aibă un dialog eficace în special 

cu țările vecine din est și sud în ceea ce privește migrația ilegală și forțată. Cadrul financiar în 

domeniul migrației și azilului este realizat pentru perioada 2015-2020 și este un instrument mult 

mai cuprinzător decât Fondul de Returnare, Fondul de Integrare, Fondul pentru Refugiați.  

România se află la confluența rutelor de migrație cu punct de pornire țările de pe continentul 

african, țările din Asia și Asia de sud-est. Un factor ce influențează imigrația legală în România 

este criza economică iar o trăsătură a migrației ilegale pe teritoriul României o reprezintă 

bipolaritatea acesteia, imigrația ilegală a cetățenilor țărilor terțe care provin din Moldova, Turcia, 

China și imigrația ilegală convențională prin depășirea termenului de ședere dat de viza de 

intrare sau permisul de ședere. Factorii care pot influența pe termen mediu și lung situația 

operativă din zona de competență sunt situația conflictuală din Siria, conflictul armat din Irak, 

grupările teroriste, situația instabilă din Ucraina și Transnistria, perpetuarea tensiunilor 

israeliano-palestiniene, migrația ilegală din Turcia, ce poate conduce pe termen mediu și lung la 

imigranți ilegali pe teritoriul României. Strategia subliniază că la nivel național imigrația ilegală 

este la un nivel scăzut datorită crizei economice din anul 2009, sancțiunilor pentru angajatorii ce 

angajează persoane fără forme legale. România este țară de tranzit pentru persoane provenite din 

Moldova, Turcia, China, Afganistan, Tunisia, Siria, Iran, Irak, Magreb.  

Cadrul normativ prin care se reglementează regimul cetățenilor statelor terțe în România, al 

cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și normele care reglementează azilul în 

România este Ordonanța de Ugență a Guvernului nr.194/2002, Ordonanța Guvernului 

nr.25/2014, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.102/2005, Legea nr.122/2006, Ordonanța 
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Guvernului nr.44/2004. Strategia atrage atenția asupra creșterii numărului de cereri de azil în 

România din pricina creșterii numărului sirienilor care ăși părăsesc țara de origine, rutele 

acestora pot include și țara noastră, cei care nu își pot prelungi dreptul de ședere vor putea 

depune cerere de azil, creșterea cazurilor de migrație ilegală pe Marea Neagră. Principiile pe care 

strategia le propune sunt principiul legalității, principiul responsabilității, principiul suveranității 

prin care statul român stabilește politici pentru a promova interesele economice, politice, sociale, 

umanitare, culturale și respectarea obligațiilor asumate prin tratate, convenții, principiul 

cooperării și coerenței, principiul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, 

principiul acțiunii unitare și principiul transparenței.  

Capitolul 4 din strategie stabilește obiective strategice clasificate în generale și specifice, astfel 

fiecărui obiectiv general îi corespund obiective specifice. Obiectivul strategic general 

promovarea migrației legale în beneficiul tuturor părților :societatea românească, imigranți și 

statele lor de origine are patru obiective specifice precum facilitarea accesului pe teritoriul 

României a cetățenilor terți care răspund nevoilor de ocupare a forței de muncă, favorizarea 

accesului cetățenilor statelor terțe către instituțiile de învățământ superior din România pentru 

domeniile și profesiile identificate ca deficitare, facilitarea admiterii și șederii cetățenilor din 

state terțe pentru dezvoltarea/derularea de afaceri pe teritoriul României în concordanță cu 

interesul economic național, asigurarea unei informări mai bune a cetățenilor statelor terțe 

privind posibilitățile și condițiile de imigrație legală.  

Obiectivului strategic general întărirea controlului legalității șederii cetățenilor statelor terțe pe 

teritoriul României și aplicarea corespunzătoare a măsurilor de îndepărtare și a măsurilor 

restrictive îi corespund patru obiective specifice, obiectivului strategic general îmbunătățirea 

sistemului național de azil în scopul eficientizării și asigurării conformității cu standardele legale 

naționale, europene și internațional aplicabile îi corespund cinci obiective specifice iar 

obiectivului strategic general participarea activă a României la eforturile comunității 

internaționale și statelor membre ale Uniunii Europene la identificarea unor soluții durabile 

pentru persoanele aflate în nevoie de protecție internațională și integrarea socială a cetățenilor 

statelor terțe îi corespund cinci obiective specifice. 

Din punct de vedere al resurselor financiare necesare pentru a implementa această strategie, 

acestea provin din fonduri de la bugetul de stat pentru fiecare minister și instituție ce poate 
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implementa strategia, fonduri ale Uniunii Europene pentru gestionarea imigrației, donații, 

sponsorizări
28

.     
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CAPITOLUL III 

SITUAȚIA REFUGIAȚILOR ÎN EUROPA ȘI ROMÂNIA 

 

 

 

                     Pentru a arăta situația refugiaților atât în țara noastră cât și în Europa am folosit 

ca și sursă bibliografică Barometrul integrării imigranților, realizat de Centrul de cercetare și 

documentare în domeniul integrării imigranților, Raport final de cercetare, Ediția 2015.  

Studiul Barometrul integrării imigranților s-a realizat în cadrul proiectului Centrul de 

documentare și cercetare în domeniul integrării imigranților, ce a fost finanțat prin Fondul 

European de Integrare a Resortisanților Țărilor Terțe și a fost implementat de Asociația Română 

pentru Promovarea Sănătății și Fundația pentru o societate deschisă. Cercetarea definește 

imigrantul ca fiind o persoană ce merge într-o țară străină pentru a se stabili în locul respectiv. 

Studiul analizează astfel situația resortisanților din țări terțe cu drept de ședere legală în 

România, are o componentă de cercetare socială. Segmentul de populație studiat este cel mai 

mare grup de imigranți și grupul către care tind celelalte. Integrarea persoanelor din țări ale 

Uniunii Europene este mai facilă datorită aderării României la blocul comunitar. Prima ediție a 

studiului a descompus fenomenul migrației în 14 dimensiuni, pe cinci niveluri, cu indicatori 

pentru fiecare dimensiune. Pentru anul 2015 există trei etape, cu dimensiunile respective
29

. Etapa 

Intrare are dimensiunile libera circulație, opinie publică, planificare strategică, nediscriminare, 

limba și cultura țării gazdă, educație. Etapa Stabilire are dimensiunile reîntregirea familiei, 

bunăstare, muncă și integrare economică, implicarea societății civile, drepturi culturale, 

participare civică și politică. Cea de-a treia etapă, Naturalizarea, are dimensiunea obținerea 

cetățeniei și integrare politică. Sursele de date folosite de către cercetători au fost rapoarte, studii, 

cercetări, articole ale instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale, cadrul legislativ, date 

obținute prin efortul echipei de cercetare. Legislația folosită urmărește drepturile fundamentale 

afirmate la nivel internațional, în România, serviciile disponibile în țara noastră, lista actorilor cu 

atribuții în domeniu. Cetățenii au fost întrebați despre percepția avută despre imigranți, 

valorizarea culturii imigranților, toleranță, interacțiuni, cunoaștere și sprijin pentru politicile 
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specifice. Actorii sociali și-au spus opiniile despre implementarea politicilor, programe, proiecte, 

interacțiuni, evaluare iar imigranții despre nevoi, discriminare, drepturi, dificultăți. Ca și metode 

de cercetare, pentru legislație și politici publice s-au folosit metodele analizei de conținut, analiza 

de politici, interviul. Pentru actorii instituționali s-a folosit analiza de conținut și interviul, pentru 

mass- media analiza de conținut, pentru imigranți interviul individual, de grup, analiza secundară 

pe interviuri existente și interviuri cu asociații ale imigranților. Pentru populație s-a folosit ca 

metodă sondajul de opinie. Selecția imigranților a fost realizată prin recomandări ale unor 

persoane sau organizații neguvernamentale, pentru actorii instituționali s-a consultat legislația în 

domeniu.  

Cele 13 dimensiuni ale Barometrului integrării imigranților în 2015 sunt libera circulație, opinia 

publică, planificarea strategică, nediscriminarea, limba și cultura țării gazdă, educația, 

reîntregirea familiei, bunăstarea, munca și integrarea economică, implicarea societății civile, 

drepturile culturale, participarea civică și politică, obținerea cetățeniei și integrarea politică
30

. 

Barometrul ne indică punctele slabe ale politicilor publice în ceea ce privește imigrația. 

Planificarea strategică și educația au cele mai mici scoruri, însă, ca și instrument integrator, 

educația este puternică atât pentru imigrant cât și pentru orice persoană. Alte dimensiuni 

importante pentru integrare sunt accesul la limba și cultura română și la sevicii sociale, dar cu 

scoruri mici. Din punct de vedere al textelor de lege, România are un cadru legislativ bun pentru 

sprijinirea integrării imigranților, dar practic, lucrurile stau prost deoarece stabilitatea nu ajută un 

sistem care nu funcționează bine, conform Barometrului.  

În continuare, voi prezenta fiecare dimensiune a integrării, așa cum Barometrul o prezintă. Prima 

dimensiune este Libera circulație. Legislația românească definește rezidentul ca fiind străinul 

titular al unui permis de ședere temporară sau al unui permis de ședere pe termen lung. Dreptul 

de ședere se acordă pe perioadă determinată sau nedeterminată. Permisul de ședere este un 

document de identitate care i se acordă străinului de către Inspectoratul General pentru Imigrări 

atunci când i se prelungește dreptul de ședere sau i se acordă drept de ședere pe termen lung. 

Pentru a intra în România persoanele trebuie să îndeplinească unele condiții precum deținerea 

unui document valabil de trecere a frontierei, să nu fie declarată indezirabilă, să nu aibă 

interdicție la intrarea în România și să nu prezinte un pericol pentru apărarea națională, să 

                                                           
30

 Cf. www.cdcdi.ro, accesat la 30.04.2017 

http://www.cdcdi.ro/


44 
 

dovedească legătura familială și deținerea unui spațiu de locuit, să aibă un plafon  minim salarial. 

Barometrul specifică faptul că nu mai este necesară obținerea avizului de angajare de angajat 

pentru încadrarea în muncă a unor categorii de străini. Studiul arată că prin Ordonanța 25/ 2014, 

străinii care pe baza acordurilor sau a tratatelor încheiate cu România au acces liber pe piața 

muncii, străinii care urmează să desfășoare în România activități temporare solicitate de 

ministere, străinii numiți la conducerea unei filiale sau reprezentanțe din România, străinii titulari 

ai unui drept de ședere pe termen lung, străinii titulari ai unui drept de ședere temporară pentru 

reîntregirea familiei, străinii titulari ai unui drept de ședere temporară pentru studii, străinii care 

și-au prelungit dreptul de ședere independent după divorț, cei care au dobândit o formă de 

protecție în România, solicitanții de azil cu drept de muncă, străinii tolerați din România, nu mai 

au nevoie să obțină avizul de angajare dacă au permis de ședere. După analizarea datelor, studiul 

arată că străinii care și-au schimbat scopul șederii au fost cei care au venit în România pentru 

studii și noul scop de ședere dat a fost pentru reîntregirea familiei. Barometrul atrage atenția 

asupra existenței unui portal electronic ce permite depunerea cererilor pentru prelungirea 

dreptului de ședere și a documentelor online, însă persoana poate depune și la ghișeu iar 

preluarea datelor biometrice se ia în continuare. Portalul este util pentru a se verifica 

corectitudinea documentelor. Recomandările autoarei analizei dimensiunii Libera circulație, 

Andra Bucur, sunt referitoare la informarea străinilor și a autorităților de la nivel local despre 

libertatea de mișcare, oportunități de lucru și studiu, o informare bună a străinilor în limba pe 

care o înțeleg, definitivarea portalului și îmbunățățirea lui, revizuirea condițiilor pentru angajare 

a românilor și europenilor și a condițiilor pentru obținerea sau reînnoirea permiselor de muncă și 

a autorizației de muncă, posibilitatea de schimbare a scopului șederii și a facilitării rămânerii în 

România și a încadrării în muncă a studenților după ce își termină studiile.  

A doua dimensiune este Opinia publică. Barometrul indică faptul că în prezent România nu 

figurează printre țările considerate de destinație. Strategia națională privind imigrația pentru 

perioada 2015-2018 arată că suntem la confluența rutelor de migrație. Actualmente, numărul 

străinilor din țările terțe cu ședere legală în România nu depășește 100.000 adică 0,5% din 

populație, arată studiul. Barometrul definește opinia publică precum instrumentul prin care se 

identifică gradul de toleranță și de acceptare al societății românești și atitudinea românilor față de 

programele publice de integrare a imigranților. Studiul pune problema dacă românii sunt 

toleranți cu imigranții. Din datele culese în trei ani de cercetare a reieșit că sub 10% dintre 
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români au o părere proastă și foarte proastă, mai mult de jumătate s-au declarat neutri. Analiza 

longitudinală arată că peste 30% consideră că oricine ar trebui lăsat să vină în România și 20% 

consideră că numărul străinilor care vine la muncă trebuie controlat cu strictețe. Un procent de 

40% dintre români sunt deschiși când vine vorba despre stabilirea în România. Datele colectate 

arată că atunci când vine vorba despre locul de muncă, peste 70% dintre respondenți consideră că 

românii trebuie să aibă întâietate la angajare, iar peste 80% cred că străinii trebuie să se supună 

aceluiași regim de taxare și să primească aceleași beneficii ca românii. Studiul arată că românii 

sunt deschiși la multiculturalism. La întrebarea deschisă " Când credeți că se poate spune despre 

un imigrant că este integrat în societatea românească? " cercetarea spune că primul loc este 

ocupat de răspunsul cunoașterea limbii române, a culturii, istoriei și obiceiurilor, apoi locul de 

muncă stabil și cunoașterea și respectarea legilor
31

. La întrebarea despre programele de sprijin de 

care ar trebui să beneficieze imigranții gratuit sau contra cost și de care nu ar trebui să 

beneficieze deloc, în cei trei ani de studii s-a constatat că 48% dintre români sunt de acord ca 

străinii să primească servicii de sprijin din partea autorităților publice gratuit, 39% spun că 

acestea ar trebui plătite și 12% nu este de acord cu acest tip de sprijin. O medie de 45% dintre 

români consideră că serviciile medicale de bază ar trebui să fie oferite contra cost străinilor. În 

ceea ce privește ajutorul financiar, 60% dintre români nu sunt de acord ca acesta să fie acordat de 

către statul român imigranților. Recomandările persoanei care a realizat analiza acestei 

dimensiuni, Daniela Tarnovschi, sunt acțiuni de sensibilizare și de informare a opiniei publice 

pentru o mai bună acceptare a migranților, influențarea pozitivă a discursului public și 

participarea publicului în acceptarea și integrarea imigranților.  

A treia dimensiune este reprezentată de Planificarea strategică, analiză realizată de Ovidiu Voicu. 

Strategia privind imigratia pentru perioada 2015- 2019 este un document propus pentru dezbatere 

publică în 20 martie 2015. Conținutul acestui document este în parte copiat din anterioara 

strategie și, spune autorul, nu a făcut niciun efort pentru a clarifica viziunea asupra domeniului. 

Strategia anterioară nu a avut parte de nicio evaluare. Aceste aspecte trebuie să fie corectate, 

monitorizate și adaptate de Grupul de coordonare a implementării Strategiei naționale privind 

imigrația. Autorul relatează că nu există informații publice despre activitatea sa, precum calendar 

al întâlnirilor, agendă, minute, singurele rezultate fiind planurile de acțiune care sunt adoptate 

târziu. Această cercetare nu a avut efecte pentru schimbarea practicilor la nivel local. Întrebate, 
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instituțiile publice răspund la fel în fiecare an, și anume că această problemă nu este 

responsabilitatea lor. România este o țară de origine pentru imigrație. Noțiunea de discriminare 

se definește în Ordonanța 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, la art. 2. Discriminarea este deci o deosebire, excludere, restricționare a accesului 

unei persoane din pricina etniei, rasei, limbii, religiei, convingerilor, orientării sexuale, 

handicapului, apartenenței la o categorie defavorizată, deosebire ce are scopul de a duce la 

restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței, exercitării drepturilor omului, a libertăților și 

drepturilor legale în condiții de egalitate cu celelalte persoane. În aceeași măsură, reprezintă 

hărțuire și se sancționează contravențional comportamentul exercitat asupra unui solicitant de 

azil sau refugiat ce creează un cadru ostil, degradant, ofensiv. Nu s-au identificat protocoale de 

colaborare între Ministerul Muncii, Inspectoratul General pentru Imigrări și Consiliul Național 

pentru Combaterea Discriminării și politici publice integrate care să vizeze combaterea 

discriminării imigranților pe piața muncii. Caz de discriminare identificat de către echipa de 

cercetare a fost refuzul băncilor de a deschide conturi pentru sirieni și nord- coreeni, aceștia fiind 

discriminați pe baza naționalității. Alți imigranți consideră discriminare accesul slab la informații 

și legislație. În Ordonanța 25/2014 se aduce în discuție defavorizarea imigranților pe piața 

muncii în raport cu cetățenii români sau cu cei ai Uniunii Europene și ai Spațiului economic 

european, în condițiile în care proiectul Strategiei privind Imigrația pentru perioada 2015-2018 

prevede facilitarea accesului resortisanților din țările terțe în instituții de învățământ superior din 

țară. Recomandările autorului sunt introducerea măsurilor de prevenire și combatere a 

discriminării la imigranți în strategii naționale, revizuirea prevederilor ce îngreunează accesul 

imigranților pe piața muncii, colaborări interinstituționale pentru politici publice integrate, 

monitorizarea cazurilor de discriminare în care au fost implicați imigranții, colaborarea cu 

organizații neguvernamentale și acordarea de finanțare.  

A cincea dimensiune analizată este Limba și cultura țării- gazdă, realizată de Marana Matei
32

. 

Acest studiu dorește să scoată în evidență sprijinul dat resortisanților țărilor terțe de către 

Ministerul Educației Naționale prin inspectoratele școlare locale. Se pune accent pe cursurile 

oferite prin inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 

Autoarea a identificat la nivel național 18 unități de învățământ superior ce oferă sprijin pentru 

însușirea limbii, trei unități școlare desfășoară cursuri sub umbrela inspectoratelor școlare 
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județene și organizații neguvernamentale. S-au contactat toate instituțiile acreditate pentru a 

desfășura și organiza cursuri de limbă și cultură de nivel preuniversitar și universitar. 

Instrumentele folosite au fost interviuri, analiza datelor cantitative, analiza de conținut. Prin 

Ordinele Ministrului Educației nr. 5924 și 5925 din anul 2009, străinii cu drept de ședere sau 

formă de protecție în România, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiul 

Economic European au acces asigurat, la cerere, gratuit, la facilități de învățare a limbii române, 

însă, practic, accesul depinde de disponibilitatea cursurilor și infrastructura existentă. Studiul 

propune o listă cu anumite categorii de inspectorate școlare județene și anume cele care 

organizează cursuri de limbă precum cele din București, Iași, Constanța, care nu organizează 

chiar dacă au un minimum de solicitări precum cele din Buzău, Galați, care nu organizează 

pentru că nu au suficiente solicitări precum Argeș, Arad, Botoșani, Brașov, Covasna, Neamț, Olt, 

Sibiu, Tulcea, Vrancea, care nu au un răspuns precum cele din Alba, Bacău, Brăila, Gorj, Ilfov, 

Mureș, Vaslui, Timiș ( redirecționează spre Inspectoratul General pentru Imigrări ) și 

inspectorate care nu au fost contactate deoarece nu aveau adrese de email sau numere de 

telefoane valabile precum cele din Caraș-Severin, Giurgiu, Vâlcea. Grupul țintă al cursurilor de 

limbă este cel al străinilor ce au dobândit o formă de protecție. Materialele oficiale ale 

Ministerului Educației Naționale folosite pentru cursuri sunt manualul școlar aprobat prin 

Ordinul 4059/ 10.05.2005, programa școlară aprobată prin Ordinul 404/ 16.06.2004 și Ordinul 

5335/18.11.2004, dar acestea nu sunt aprobate de către Centrul Național pentru Evaluare și 

Examinare deoarece nu a primit solicitări pentru a le aproba. Migranții ce vin la studii în țara 

noastră beneficiază contra cost de un an pregătitor de învățare conform Ordinului 6000/2012. 

Aceste cursuri nu se promovează adecvat, ci există mai degrabă unele măsuri sau atribuții 

precum acces și organizare cursuri, înscrierea la cursuri, informarea despre legislația în domeniu 

și proceduri, monitorizarea desfășurării cursurilor, mediatizarea, specializarea profesorilor, 

organizare flexibilă. Organizațiile neguvernamentale sunt principalul furnizor de cursuri de 

limbă. Reprezentanții acestor organizații ce oferă cursuri în București precum ARCA, ADIS, 

Serviciul APEL, ADO SAH ROM, au specificat de ce anume se ține cont în desfășurarea 

cursurilor, și anume orientare spre beneficiar, adaptare la nevoile beneficiarului, personalizarea 

cursurilor de către profesori, profesori motivați, participarea activă și interactivă, feedback. 

Cursurile sunt structurate pe nivel de începător, intermediar și avansat. Un obiectiv important îl 

reprezintă și oportunitatea de socializare cu cetățenii români. Ca și factori motivatori se amintesc 
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diversitatea materialelor didactice, suport tehnic, profilul profesorului. Fiecare organizație 

neguvernamentală folosește materiale de predare diferite. Recomandările autorului sunt 

centralizarea datelor, proceduri de culegere a datelor, informarea persoanelor responsabile despre 

legislația în domeniu, revizuirea metodologiei privind cursurile de limbă și crearea unui ghid 

pentru implementarea acesteia, promovarea cursurilor, creșterea motivației profesorilor.  

A șasea dimensiune analizată este educația. Accesul fără discriminare la educație este garantat 

pentru străinii din țări terțe. Prin lege se stabilesc educația interculturală, prevenirea segregării, 

toleranța, diversitatea. O condiție pentru ca imigranții din țări terțe să studieze în România este să 

le fie recunoscute documentele de studiu. Accesul fără discriminare la educație atât pentru adulți 

cât și pentru copii din state terțe ale Uniunii Europene este garantat prin Legea educației 

naționale 1/2011. Modul de includere în învățământ se reglementează prin Ordinele 5925/2009 și 

6000/2012. Pentru minorii și adulții fără acte de studii legea nu oferă soluții, aceste persoane 

trebuie să se înscrie la A doua șansă. Măsurile de promovare care să atragă persoana spre 

educație sunt formarea unor centre de studiu a limbii, schimb de bune practici, oferirea de sprijin 

suplimentar, obiective pentru educația interculturală, informare a unităților școlare despre 

proceduri sau legislație în domeniu, înscrierea în programul Adoua șansă, monitorizarea elevilor. 

Un lucru important este acela de a încadra și înscrie elevul pe o treaptă educațională 

corespunzătoare. Un alt aspect important îl reprezintă formarea corpului didactic ce 

interacționează cu imigranții. Contactat Ministerul Educației Naționale, acesta a răspuns că 

există 20 de cursuri sau programe de formare continuă pentru cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar precum Politici și practici educaționale incluzive, Diversitatea ca atitudine de 

viață, Abordări multi sau interculturale în metodele de predare învățate din școlile din regiunile 

de frontieră, Tradiție și interculturalitate, Sărbătorile internaționale- modalitate de comunicare 

interculturală, Grădinița- mediu incluziv, Educație interculturală, Educație pentru cetățenie 

democratică, Educație și sprijin pentru copiii cu părinți plecați în străinătate, Educație pentru 

diversitate, Educație și școală incluzivă, Acceptarea diversității, Toleranță- școala incluzivă, 

Educație interculturală sau multiculturală, Învățarea limbii arabe, dar mai există și cursuri oferite 

de furnizori acreditați
33

. Recomandările propuse de autoarea analizei sunt referitoare la 

centralizarea informațiilor, monitorizarea progresului școlar al elevului resortisant din țară terță, 
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formarea persoanelor din inspectorate, realizarea unor instrumente standard care să îndrume 

încadrarea străinului pe treapta de învățământ potrivită.  

A șaptea dimensiune analizată este Reîntregirea familiei și a fost realizată de Victoria Cojocariu. 

Inspectoratul General pentru Imigrări susține că numărul de resortisanți ai țărilor terțe ce au venit 

în România pentru reîntregirea familiei este de aproximativ 24.000. Legislația definește ca 

membrii de familie potriviți pentru reîntregirea familiei și membrii familiei extinse și partenerii. 

În România nu există condiționări în legătură cu vârsta soților sau cu cunoașterea limbii române 

înainte de venirea în țară.  

Bunăstarea, a opta dimensiune analizată de către Luciana Lăzărescu, relatează că datele au fost 

colectate prin studierea literaturii de specialitate, documente, rapoarte ale instituțiilor, interviuri, 

cereri de informare trimise instituțiilor de la nivel local și național. După analiza domeniilor 

bunăstării, locuință, asistență socială și servicii medicale și asigurări sociale, au reieșit 

următoarele concluzii.  Locuințele sociale sunt inaccesibile imigranților din cauza numărului mic 

raportat la nevoile populației. Serviciile sociale și prestațiile sociale acordate imigranților sunt 

centrate pe minori, conform studiului. Serviciile medicale nu se acordă imigranților din lipsa 

banilor. Termenul de imigrant s-a definit în studiul din anul 2015 ca străin din afara Uniunii 

Europene, Spațiului European și  Confederației Elvețiene. Solicintanții de azil și persoanele cu o 

formă de protecție internațională în România sunt singurele categorii de străini cu ședere legală 

ce beneficiază de cazare în centrele teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări. 

Centrele de primire se află în orașele București, Giurgiu, Galați, Rădăuți, Timișoara, Șomcuța 

Mare. Minorii neînsoțiți se pot caza în centre de primire pentru minori ce sunt administrate de 

direcțiile de asistență socială și protecția copilului. Ordonanța 44/2004 spune că străinii care au 

obținut o formă de protecție sau un drept de ședere în România beneficiază de cazare în centre de 

primire pe durată de șase luni cu posibilitate de prelungire de un an. Apoi ei pot închiria o 

locuință iar Inspectoratul General pentru Imigrări poate subvenționa până la 50% din valoarea 

chiriei pe maximum un an. Accesul la locuințe este reglementat prin Legea 114/ 1996. Site-ul 

www.eapn.eu, prin raportul From Austerity to grow- What progress?, publicat de European Anti 

Poverty Network în 2014, ce analizează conținutul Programelor Naționale de Reformă din 

perspectiva recomandărilor Comisiei Europene,spune că România se află în capul listei 

preocupărilor de combatere a sărăciei. Rata persoanelor cu risc de sărăcie ajungea la 23% față de 

http://www.eapn.eu/
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media Uniunii Europene de 17%. Din punct de vedere al deprivării materiale severe, ce se referă 

la accesul la un standard de viață de bază, în țara noastră este de 30% față de media de 10% a 

statelor membre. Grupurile expuse sărăciei sunt familiile monoparentale, cele numeroase, tineri, 

copii, șomeri. Ordonanța de Urgență 194/2002 prevede că străinii cu reședința sau domiciliul în 

România beneficiază de protecție socială din partea statului la fel ca cetățenii români. Studiul 

relatează că din datele primite de la Direcțiile de Asistență Socială, Agenția Națională pentru 

Plăți și Inspecție Socială și Ministerul Muncii, cazurile au fost minorii neînsoțiți, solicitanți de 

azil și persoane cu formă de protecție internațională. Ajutorul social este reglementat prin Legea 

416/2001 și este o formă de combatere a sărăciei și de redistribuire a veniturilor la categoriile 

vulnerabile, este diferența între venitul minim garantat și venitul familiei/ al persoanei solicitante 

și se calculează ca procent din indicele social de referință. Studiul a dorit să scoată în evidență 

stadiul în care se află direcțiile de asistență socială în ceea ce privește colectarea datelor despre 

imigranți. Astfel, cele mai multe răspunsuri au fost "nu colectăm date despre imigranți"
34

, însă 

Direcția de Asistență Socială Constanța a specificat că se ocupă de minori iar cea a sectorului 2 

centralizează datele conform sistemului de monitorizare Child Tracking and Monitoring 

Information System. Organizațiile neguvernamentale și cele interguvernamentale ce oferă 

servicii sociale imigranților și persoanelor cu protecție internațională sunt ARCA, UNHCR, JRS, 

CNRR, ICAR, OIM. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prevede că 

serviciile medicale acordate imigranților cu ședere legală depind de calitatea de asigurat în 

sistemul de sănătate a respectivei persoane. Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că la 

31 decembrie 2014 erau înscriși pe listele medicilor de familie 84 străini cu o formă de protecție 

internațională și 1995 persoane din Uniunea Europeană, Spațiul European și Confederația 

Elvețiană. Identificarea persoanelor se face după codul numeric personal. Asistența medicală de 

urgență se acordă gratuit chiar dacă pacientul nu este asigurat. Conform Raportului Alianței 

pentru Sănătate România, în anul 2014 50% dintre internări erau de urgență. Fundația ICAR 

asistă imigranți prin cabinete individuale cu specializări în medicină de familie, cardiologie, 

stomatologie, psihiatrie, kinetoterapie, finanțarea nefiind din fonduri europene. Beneficiile de 

asigurări sociale pentru imigranți prezentate de studiu sunt pensiile și indemnizația de șomaj. 

Pensiile sunt reglementate prin Legea 19/ 2000, ce susține că pot fi asigurați străinii și apatrizii 

cu domiciliul sau reședința în România. Pensia presupune stagiul minim de cotizare de 15 ani. 
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Acesta include plata cotizațiilor în sistemul public din România și din alte țări dacă sunt 

încheiate acorduri bilaterale. Aceste țări sunt Canada, Macedonia, Moldova, Coreea, Turcia, 

Rusia, Armenia, Belarus, Ucraina. În legătură cu accesul imigranților la asigurările de șomaj și la 

serviciile oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă Ordonanța de Urgență a 

Guvernului 194/ 2002 prevede că " străinii titulari ai dreptului de ședere pe termen lung (...) 

beneficiază, în condițiile legii, de tratament egal cu cetățenii români, implicit în ceea ce privește 

accesul pe piața muncii și serviciile oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă. 

Prevederile referitoare la serviciile oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă nu se 

aplică străinilor titulari ai dreptului de ședere temporară în scop de muncă obținut în baza 

avizului de angajare pentru lucrători sezonieri sau ai dreptului de ședere temporară în scop de 

detașare. "
35

 Ordonanța 25/ 2014 introduce permisul unic, ce atestă dreptul de muncă și de 

ședere al străinului în România. Legea 76/ 2002 prevede indemnizația de șomaj. Aceasta spune 

că este nevoie de un stagiu minim de cotizare de 12 luni în primele 24 de luni dinaintea 

solicitării. Recomandările autorului analizei acestei dimensiuni sunt standardizarea indicatorilor 

colectați de instituții publice, stabilirea unui sistem de monitorizare a impactului serviciilor și 

beneficiilor asupra categoriilor de populație, crearea unor parteneriate funcționale pe termen 

lung, elaborarea și aplicarea de strategii comune de informare a autorităților.  

A noua dimensiune analizată este Muncă și integrare economică, realizată de Victoria Cojocariu 

și Marana Matei. Inspectoratul General pentru Imigrări arată că numărul cetățenilor străini din 

state terțe Uniunii Europene ce se află în România cu permis de ședere pentru a munci este de 

aproximativ 5200 persoane. Agenția Națională pentru Ocuparea Frței de Muncă subliniază că în 

primul semestru al anului 2014, un număr de 512 angajatori au cerut adeverințe de angajare 

pentru 897 străini iar la începutul lui 2015 existau în baza de date 21857 contracte individuale de 

muncă active încheiate de străini pe teritoriul țării. Este nevoie de o procedură de recunoaștere a 

calificărilor pentru imigranți pentru a se exercita dreptul de practică al unei profesii pe teritoriul 

României obținut într-un stat terț din Uniunea Europeană. Acest proces înseamnă evaluarea 

nivelului de calificare conferit de diplomă și a experienței profesionale. Problema recunoașterii 

documentelor de studiu sau a calificărilor profesionale obținute de imigranți în statul de origine 

se abordează în Strategia Națională privind Imigrația pentru 2015- 2018. Cartea Albastră 

reprezintă o metodă de accesare a pieței muncii pentru o anumită categorie de imigranți. 
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Procedura se regăsește în Legea 157/2011. Inspectoratul General pentru Imigrări definește Cartea 

ca un document de identitate eliberat de Inspectorat și atestă dreptul de ședere și muncă al 

străinului în România ca lucrător înalt calificat. Inspectoratul a specificat că la sfârțitul anului 

2014 lucrătorii înalt calificați ce dețineau Cartea Albastră în România era de 324 iar țările lor de 

origine erau Rusia cu 32, SUA cu 29, India cu 23, Turcia cu 26, Pakistan cu 22 de persoane. În 

continuare, autoarele au dorit să scoată în evidență procedura de afiliere a unui imigrant la 

organizații sindicale în România. Astfel, în Confederația Sindicatelor Democratice din România 

accesul imigranților este neîngrădit, numărul membrilor originari din state terțe Uniunii 

Europene este de aproximativ 20, domeniul de activitate este fotbalul și nu se cunosc țările de 

origine. Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România- Frăția are acces neîngrădit 

pentru imigranți, nu au date despre numărul de membri, Blocul Național Sindical nu a răspuns 

solicitării. Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa are acces neîngrădit pentru imigranți, 

domeniile de activitate sunt industria ușoară și construcțiile civile iar țările de origine sunt 

Moldova, China, Turcia. Confederația Sindicală Națională Meridian și Confederația Sindicatelor 

Democratice din România nu au răspuns solicitărilor. Rețelele private de sprijin, de genul 

organizațiilor neguvernamentale, sunt de folos deoarece reduc birocrația și scurtează timpul de 

așteptare între solicitarea asistenței și primirea ei în caz de nevoie, însă există și un efect negativ, 

acela de degrevare a responsabilităților instituțiilor publice locale și ignorarea acestei categorii 

sociale. În București sunt aproximativ 10 Organizații neguvernamentale cu misiunea de a asista 

migranți, cele mai multe derulându-și activitatea cu finanțare preponderent europeană, ca de 

exemplu Organizația Internațională pentru Migrație, Forumul Român pentru Refugiați și 

Migranți- ARCA, Asociația pentru dezvoltarea organizației, Serviciul Iezuiților pentru Refugiați 

România- JRS, Consiliul Național Român pentru Refugiați, Asociația Ecumenică a Bisericilor 

din România. Mai există și în țară ONG-uri în orașe precum Cluj, Brașov, Galați, Constanța, 

Timișoara, Sibiu, Iași. Mai există și structuri religioase precum comunitatea musulmană arabă ce 

au lăcașuri de cult funcționale în București. Muftiatul Cultului Musulman din România apreciază 

că există aproximativ 70000 de membri ai comunităților musulmane, concentrați majoritar în 

Dobrogea fiind turci și tătari. În București trăiesc aproximativ 10000 musulmani. Un rol 

important îl au și mediatorii culturali ce se întâlnesc în Iași, Timișoara, Constanța, București, 

Cluj, formați prin proiectul Migrant în România Interculturală, prin coordonarea Institutului 

Intercultural Timișoara. Aceștia au rolul de a conecta imigranții cu organizațiile 
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neguvernamentale și instituțiile publice și de a oferi informații utile și pertinente imigranților. 

Serviciul Iezuiților pentru Refugiați România a derulat proiectul Centrul cultural multifuncțional 

My Place, finanțat prin Fondul European pentru Integrare, ce a reunit în același spațiu diferite 

comunități de imigranți și a facilitat comunicarea acestora prin evenimente culturale, sociale, 

educative. Asociația pentru Apărarea Drepturilor și Integrare Socială a organizat un seminar în 

luna martie din 2015 pentru a promova printre studenți modificările legislației românești în ceea 

ce privește angajarea prin sesiuni de informare cu studenți în primul an la Politehnică, ASE, 

Medicină. Un alt proiect, Take Care- Ghid al limbajului medical pentru migranți a fost derulat de 

un consorțiu de parteneri din opt țări, printre care Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. T. 

Popa din Iași. Recomandările autoarelor sunt de a dezvolta capacitățile organizațiilor comunitare 

și a celor de imigranți de a obține finanțări publice, definirea și promovarea bunelor practici în 

activitatea organizațiilor neguvernamentale, a celor de imigranți și a celor comunitare, crearea 

unui catalog online al organizațiilor furnizoare de servicii ce vin în întâmpinarea imigranților.  

Dimensiunea Drepturi culturale, realizată de Ovidiu Voicu, scoate în evidență percepția 

românilor despre impactul imigranților asupra vieții culturale. La întrebarea dacă imigranții 

degradează viața culturală a unei țări, în 2015 doar 16% sunt de acord iar la întrebarea dacă 

pentru binele societății este mai bine dacă imigranții își mențin propriile obiceiuri și tradiții în 

2015 doar 39% nu sunt de acord.  

Participarea civică și politică, dimensiune analizată de către Daniela Tarnovschi, scoate în 

evidență un instrument ce măsoară politicile de integrare din statele membre Uniunii Europene și 

Norvegia, Canada, Suedia, SUA, Migrant Integration Policy Index, consideră că deschiderea 

scenei politice și drepturile civile acordate sunt semn că țara gazdă crede în imigrație și o 

privește ca o sursă de dezvoltare. În această analiză autorul a folosit termenii de participare 

civică și politică. Participarea civică presupune dreptul de a participa activ în societatea civilă 

precum dreptul de asociere, voluntariat și participarea politică ce este dreptul de întrunire, de a 

vota și a fi votat, de petiționare. Chiar dacă o persoană este cetățean sau nu al României, 

Constituția prevede că aceasta are garantate accesul la justiție, dreptul la libera exprimare, la 

viață, la ocrotirea sănătății, informații, învățătura, cultură, grevă. Există trei legi care fac referire 

la acest aspect și anume Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

Legea dialogului social nr. 62/2011 ce permite imigranților să facă parte din sindicate și Legea 
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29/1990 a contenciosului administrativ. Legea 78/2014 a voluntariatului prevede participarea 

neremunerată și bazată pe libera voință a persoanelor fizice la activități de voluntariat organizate 

în România. O altă lege este nr. 60/1991 ce se referă la organizarea și desfășurarea adunărilor 

publice. Recomandările autorului sunt stimularea participării civice a imigranților, reintroducerea 

în Strategia Națională privind Imigrația pentru 2015-2018 a mecanismului de consultare și 

implicare a societății civile și a comunităților de străini în schițarea și implementarea politicilor 

publice ce privesc integrarea imigranților, revizuirea cadrului legislativ privitor la participarea 

politică a imigranților.  

Victoria Cojocariu s-a ocupat de analiza dimensiunii Obținerea cetățeniei și integrarea politică.  

În concluzie, autorii studiului definesc Barometrul Integrării Imigranților ca fiind instrumentul ce 

analizează în ce măsură societatea românească valorizează și facilitează incluziunea socială a 

imigranților în special a celor ce provin din afara spațiului comunitar. Există trei planuri ale 

integrării imigranților. Acestea sunt idealul integrării, ce răspunde nevoii de a avea un sistem de 

referință și condiția autoimpusă de a lua în calcul contextul european, viziunea integrării ce 

scoate în evidență drepturile afirmate, politicile publice și legislația specifică în România și 

practica integrării ce urmărește care sunt percepțiile și opiniile oamenilor, cum implementează 

instituțiile publice politicile și legislația și cum se apropie practica de viziune
36

.  

Am dorit să scot în evidență și problema războiului civil sirian. Războiul Civil Sirian, denumit și 

Criza siriană sau Revolta din Siria, reprezintă demonstrații împotriva guvernului. Acesta a 

început la data de 26 ianuarie 2011. Din cauza demonstrațiilor antiguvernamentale și a revoluției 

din țările arabe, protestatarii din Siria cer libertate politică, manifestează împotriva regimului 

dictatorial uni- partinic, a hegemoniei membrilor sectei alawite, a șomajului, a corupției și 

împotriva încălcării drepturilor omului în țară. Manifestațiile de masă s-au transformat rapid în 

război civil cu tancuri și avioane. La manifestații au participat musulmani suniți religioși și laici, 

ce sunt aproximativ 73% din populația Siriei, minorități precum kurzi. Conform datelor 

analizate, Organizația Națiunilor Unite și guvernul Siriei susțin că protestatarii au legătură cu 

grupări teroriste. Din punct de vedere religios, Papa Francisc a cerut încetarea violențelor în Siria 

în repetate rânduri, iar la 25 noiembrie 2013 Suveranul Pontif a avut o întâlnire cu Vladimir 
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Putin pe această temă. Revoluția din Siria a început în 2011 din pricina căderii regimului militar 

autoritar din Tunisia și Egipt. Constantin Crânganu, ce este expert în geologia și geofizica 

sistemelor petrolifere, a denumit acest conflict Cruciada Gazoductelor și a afirmat că acest război 

s-ar datora conflictelor de interese din jurul a două gazoducte planificate să treacă prin Siria, 

gazoductul Qatar- Arabia Saudită- Siria- Turcia ce ar amenința Rusia și gazoductul Iran- Irak- 

Siria- Mediterana ce ar amenința Turcia
37

.  

Constantin Crânganu, în articolul scris la data de 19 octombrie 2015 pentru Contributors.ro
38

, 

dorește să scoată în evidență faptul că Siria și porturile sale, Latakia și Tartus au fost considerate 

în trecut valori naționale însă acum s-au transformat în cauze de litigii grave precum exodul 

populației, războiul civil, instaurarea statului islamic. De asemenea, autorul punctează problema 

gazoductului arab ce transportă gaz din Egipt prin Iordania până la Homs,Siria. Început în 

2003, Gazoductului Arab a fost sprijinit de țări vest-europene, precum și de Arabia Saudită și 

Qatar.  
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GAZODUCTUL ARAB 

 

Președintele sirian Assad a dorit construirea unui nou gazoduct Iran-Irak-Siria-Liban, numit 

Gazoductul Prieteniei de către țările implicate, sau Gazoductul Islamic de către unele țări 

vestice. Gazoductul Islamic are o lungime de peste 5500 km și ar transporta gaz din zăcământul 

South Pars /North Dome ,zona iraniană, pentru clienți europeni și pentru Irak, Siria și Liban. 

Noul gazoduct ar putea concura  cu Gazoductul Arab și cu Gazoductul Nabucco în ceea ce 

privește livrarea de gaze naturale către Europa. 

Majoritatea arabilor percep Gazoductul Islamic ca pe o conductă șiită ce servește interesele șiite. 

Aceasta pornește din Iranul șiit, trece prin Irakul șiit și se oprește în zona șiită din Siria. 

Gazoductul Qatar-Turcia a avut într-o primă instanță două trasee propuse: unul prin Arabia 

Saudită, Iordania și Siria, iar celalalt prin Arabia Saudită, Kuwait și Irak. Prima rută a fost 

respinsă de către Siria în anul 2009 pentru a proteja interesele Rusiei, ce este furnizorul principal 
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de gaze al Europei. A doua rută a fost respinsă de Arabia Saudită întrucât Irakul este majoritar 

șiit.  

 

Traseele propuse ale celor două gazoducte concurente: Iran-Irak-Siria-Liban (roșu) și Qatar-

Arabia Saudită-Siria-Turcia, cu o posibilă conexie la gazoductul Nabucco (violet). Statele 

subliniate în roșu sunt acum parte a coaliției anti-Siria  

În 2009 s-a descoperit  un câmp gazeifer lângă Israel, Liban, Cipru și Siria ce a deschis noi 

posibilități de a ocoli bariera saudită și de a asigura o nouă sursă de venit. Gazoductele sunt 

instalate în Turcia și pot primi gaz dar Al-Assad se opune. În cazul în care gazul din Qatar va 

curge spre Europa, aceasta va fi o lovitură pentru Rusia. Pentru acest motiv războiul civil din 

Siria este mai mult despre problema gazoductului decât despre viitorul poporului sirian. Autorul 

amintește că acordul pentru proiectul Nabucco a fost semnat în 2009 de câteva țări 

europene,printre care și România împreună cu Turcia. Acordul asigură transportul gazului prin 

Turcia spre Austria dar ocolind Rusia. Gazul din Qatar ar suplimenta pe cel din Asia Centrală; 

Gazoductul Arab ar trebui, teoretic, să aducă gaz din Libia în Egipt și de acolo, prin Siria, să 

ajungă tot în Nabucco. Problema cu aceste planuri este că Siria, care este sprijinită de Rusia, se 

opune. Principalele orașe implicate în războiul civil din Siria sunt Homs, Damasc și Aleppo, 
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orașele prin care gazoductele propuse ar trebui să treacă. Întrebarea autorului este următoarea: 

cum trebuie să ajungă gazul în Europa:  pe traseul Iran-Irak-Siria-Marea Mediterană sau pe 

traseul Qatar-Arabia Saudită-Siria-Turcia? O complicație în situația din zonă o reprezintă 

existența și activitatea Statului Islamic finanțat de Arabia Saudită și Qatar dar care este 

necontrolat de acestea. Liderii ISIS caută în permanență surse de venit care să le permită să-și 

învingă rivalii și să-și câștige independență politică față de cei din Golf. Autorul, în concluzia 

articolului, declară că ceea ce se întâmplă în Siria este un conflict geopolitic strategic  despre 

resurse naturale, bani și religie iar legătura conflictului cu armele chimice nu există.  

Un alt articol interesent, cred eu, este cel scris de Lelia Munteanu pentru ziarul Gândul, la 25 

noiembrie 2015. În acest articol, autoarea este în asentimentul lui Constantin Crânganu, însă 

dorește să sublinieze faptul că Rusia are un vis, încurajat de guvernul de la Damasc, și anume 

gazoductul Iran-Irak-Siria-Mediterana și apoi spre Europa, scoţând Turcia din cărţi. Autoarea își 

pune o întrebare, și anume cine se ocupă de ISIS în afara coaliţiei tacticoase conduse de 

americani, răspunsul acesteia fiind ruşii şi turcii, în timpul liber
39

.  

Al treilea articol, pe care l-am identificat în revista magazin Historia, vorbește despre motivul 

pentru care refugiații sirienii nu ajung în statele din Golf
40

.  Autorul susține că Libanul şi 

Iordania au primit în timpul războiului aproximativ 2000000 de refugiaţi sirieni, în timp ce 

statele din Golf nu doresc să urmeze exemplul. Autorul atrage atenția că disperarea îi împinge pe 

sirieni să călătorească în bărci fragile pentru a trece marea, să treacă munţii cu greu, să se 

înghesuie în trenuri foarte pline, riscând pedeapsa cu închisoarea, deportarea şi chiar moartea. 

Bahrein, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite dispun de mult mai 

multe resurse, datorate exploatărilor petroliere, dezvoltării finanţelor, decât Iordania şi Liban. 

Statele din Golf au legături istorice cu zona Siriei și sunt implicate în  contextul politic al crizei  

prin susţinerea diverselor grupări insurgente, mai exact prin comerţul cu arme şi finanţarea 

facţiunilor politice. Susţinătorii acestor regimuri  resping criticile motivând că statele au 

contribuit pentru a-i ajuta pe refugiaţii din Iordania. Arabia Saudită susţine că a primit din 2011 

încoace aproximativ  jumătate de milion de sirieni care sunt bineveniţi chiar dacă nu pot dobândi 

statutul de refugiat. Diversele organizaţii pentru drepturile omului susțin că restricţiile din 
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regimul vizelor pun piedici refugiaţilor care chiar dacă intră în aceste țări, au șanse mici să și 

rămână. Autorul amintește și de dezechilibrul demografic care poate provoca anxietate ce poate 

degenera în xenofobie. Prin alte părţi din orientul Mijlociu, sirienii care fug de război intră într-

un mediu mai puțin prielnic, cu slabe posibilităţi de angajare, cu imposibilitate de a frecventa 

şcoala, de a se reuni cu familia. Din 2013 Egiptul a impus sirienilor solicitarea de vize. Mulţi 

migranţi sirieni au fost deportaţi, concediaţi sau reţinuţi de poliţie.  Turcia, care are democraţie 

islamică moderată, a primit aproximativ 2 milioane de sirieni, susține autorul. Iran, ce are 

teocraţie şiită, nu acceptă imigranţi și participă cu trupe de partea lui Assad, lucru care 

transformă țara în teritoriu ostil pentru sirieni. Statele din Golf nu au semnat Convenţia 

refugiaţilor din 1951, ce reglementează statutul şi drepturile refugiaţilor. Singurele ţări în care se 

poate intra fără viză sunt Algeria, Mauritania, Sudan şi Yemen, punctează autorul. De asemenea, 

articolul subliniază faptul că în Siria convieţuiau suniţi, sufiţi, şiiţi, alawiţi, creştini, evrei, 

războiul fiind consecința unor jocuri poltice și nu a fanatismului. În ceea ce privește 

oportunităţile economice din Golf autorul a remarcat că banii care provin din exploatarea 

resurselor naturale nu sunt reinvestiţi în alte industrii, ci intră în susținerea unor clanuri pentru 

care lucrează străini în condiţii inumane; este foarte dificil să devii cetăţean al statelor din Golf 

sau să rămâi acolo fără  un contract de muncă. Există diferențe de mentalitate ca cele legate de 

felul în care sunt tratate femeile. În Siria existau şcoli mixte iar femeile aveau acces în toate 

domeniile, stilul de viaţă occidentalizat în cazul arabilor mediteraneeni nu fac din Arabia un El 

Dorado; pentru arabi, temerile în legătură cu  stabilitatea şi siguranța de stat sunt cuplate cu cele 

privind identitatea islamică şi civică. Concluzia autorului articolului este că situaţia în regiune 

rămâne complicată deoarece puterile militare care ar putea distruge ISIS, precumTurcia, Iran și 

SUA, nu doresc să se implice prea mult. Din ceea ce se observă în prezent, Europa a devenit o 

variantă viabilă pentru refugiaţi, reprezentând o şansă la un trai acceptabil. 

Georgiana Cristina Anton a preluat de la Păcurar și Lăzărescu un tabel ce prezintă pe scurt 

diferențele terminologice ale categoriilor de străini
41

. În continuare îl voi prezenta: 

CRITERII STRĂINI ÎN GENERAL STRĂINI CU FORMĂ DE 

PROTECȚIE 

Motivele pentru care 

au plecat din țara de 

origine 

Decizie 

voluntară,turism,studii,muncă,afaceri 

Reunificarea familiei 

Obligați să plece din țara de 

origine,persecuție în țara de 

origine,teamă (bine întemeiată) 
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de persecuție în țara de origine 

Nevoia de protecție 

internațională 

Nu au nevoie de protecție internațională 

Statul din care provin le asigură protecție 
Au nevoie de protecție 

internațională,statul din care 

provin nu le asigură protecție sau 

aceștia nu doresc această 

protecție 

Perioada de ședere 

în România 

Șederea este limitată la durata de valabilitate 

a vizei acordate.Încă de la intrarea în 

țară,străinul știe cât timp îi este permis să 

stea pe teritoriul României 

Au dreptul să stea pe teritoriul 

României până la 

încetarea,retragerea sau anularea 

formei de protecție. 

Perioada de ședere în România nu 

este stabilită/limitată în momentul 

acordării statutului de refugiat 

sau a protecției subsidiare 

Alegerea țării de 

destinație 

Țara de destinație este aleasă în funcție de 

interesele personale 
Refugiații fug din țara de origine 

către o țară care le acordă 

protecție 

Relația cu ambasada 

țării de origine 

Relație bună cu reprezentanții autorităților 

din țara de origine 
Toate legăturile cu ambasada țării 

de origine sunt 

întrerupte.Contactarea de către 

terți a acestor ambasade în scopul 

solicitării de informații despre 

refugiați este periculoasă pentru 

aceștia deoarece le poate pune 

viața și libertatea în pericol și/sau 

poate pune în pericol 

viața/libertatea familiei rămase în 

țara de origine. 

    

Despre situația din România, autoarea precizează că imigrația are un caracter selectiv deoarece 

predomină bărbații, acest lucru fiind determinat de cerința de pe piața forței de muncă și pentru 

că bărbații nu sunt atât de expuși ca femeile la problemele ce se pot ivi pe traseul către țara de 

azil în caz de migrației forțată, există diferențierea regională, imigranții se stabilesc mai mult în 

orașe mari, predomină migrația temporară decât cea permanentă
42

.  

Un alt autor pe care am ales să îl folosesc în lucrarea mea este Anthony Giddens, care punctează 

că Europa se îndreaptă către asimilarea refugiaților, lucru dificil, spune acesta deoarece 

persistența rasismului este prezentă. Minoritățile etnice sunt percepute ca o amenințare din punct 

de vedere al locurilor de muncă, al siguranței și al culturii și folosirea acestora ca unicul vinovat 

este constantă. Caracteristicile care diferențiază un grup etnic sunt istoria, limba, religia, portul. 
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Grupul minoritar reprezintă acel grup în care membrii sunt discriminați de către majoritatea 

societății. Rasismul reprezintă, conform autorului, atribuirea greșită a trăsăturilor moștenite de 

personalitate sau de comportament ale individului din punct de vedere al aspectului său fizic. 

Există trei modele în evoluţia relaţiilor etnice, şi anume unul care pune accent pe asimilare, care 

se referă la faptul că grupurile de imigranţi adoptă limbajul şi atitudinea comunităţii, al doilea 

reprezentat sub formă de ” oală ”, ce se referă la faptul că perspectivele şi culturile grupurilor 

etnice dintr-o societate se contopesc şi al treilea fiind pluralismul cultural, aceasta însemnând că 

grupurile etnice sunt separate dar participă la viaţa politică şi economică
43

.  

Am mai ales să prezint un articol care mi s-a părut interesant, din revista Ventana Europea, ce 

arată cum se vede problema refugiaţilor în Europa
44

. Criza refugiaţilor şi a migranţilor în Europa 

dă naştere la întrebări şi teamă în sânul Bisericii şi pentru aceasta trebuie să rămână prezent 

întotdeauna discernământul. Criza a dat naştere la un răspuns solidar amplu în societatea civilă 

europeană, solidaritate ce şi-a găsit ecou în sfera politică, solidaritate care înseamnă a canaliza şi 

a menţine spiritul dincolo de partea mediatică. Oamenii, punctează autorul, au nevoie de 

discernământ pentru a înţelege mai bine cauzele unei tragedii umanitare de proporţii în Europa. 

Au nevoie de discernământ pentru a da un răspuns politic european demn, pe măsura 

circumstanţelor, pentru a sensibiliza opinia publică, oferind răspunsuri etice şi evitând 

xenofobiile. 

 Biserica promovează un discernământ lucid al situaţiei, este primitoare, ospitalieră, dar nu cade 

în autoliniştire. Criza refugiaţilor şi a migranţilor în Europa naşte şi întrebări şi teamă în sânul 

Bisericii şi trebuie menţinut discernământul, spune autorul care este membru al Serviciului Iezuit 

pentru Migranţi din Spania. În articol se explică faptul că unei persoane căreia i se recunoaşte 

statutul de refugiat are dreptul la protecţie internaţională şi i se aplică legea specifică. Trebuie 

avută o privire universală care să compenseze efectul de lupă pe care îl exercită mijloacele de 

comunicare când îşi focusează atenţia spre un loc concret şi spre altele, spre populaţia migrantă 

fără a acorda atenţie cauzelor ce o determină să caute reşedinţă sau protecţie în altă ţară. O urmă 

de solidaritate pentru persoanele refugiate există în Europa, spune autorul, dar în acelaşi timp 

cresc semnele de respingere, rasismul, intoleranţa sau crimele de ură împotriva populaţiei 

imigrante. Tragedia refugiaţilor îşi are cauza în războiul din Siria, care este considerat război 
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civil sau conflict internaţionalizat. Prelungirea războiului, dificila previziune a unei rezolvări cu 

victorie a uneia dintre părţi sau ieşire prin negociere, lasă urme în starea de spirit a persoanelor 

care caută refugiu prima dată în ţările învecinate. Aceste ţări sunt suprasolicitate după ani în care 

au primit persoane refugiate. Articolul spune că în timp ce Europa are 160.000 de refugiaţi şi 

aproape jumătate de milion sunt în Grecia, Italia sau Ungaria, numai conflictul sirian a generat 

opt milioane de deplasări interne şi patru milioane de refugiaţi, dintre care două milioane sunt în 

Turcia, mai mult de un milion în Iordania şi aproape 700.000 în Liban.  

Pe de altă parte ţări precum Egipt sau Maroc încep să primească migranţi sau refugiaţi. Motiv 

pentru care nu trebuie să surprindă că Europa devine o alternativă plauzibilă pentru un număr din 

ce în ce mai mare de persoane. Opinia publică europeană este mai sensibilă la războiul civil 

sirian, la disperarea de a găsi o soluţie potrivită, rezonabilă. Drama persoanelor care caută 

refugiu în Europa sau a celor care o aleg ca destinaţie pentru a munci şi a trăi nu este cauzată 

doar de factorii de expulzie din fiecare loc precum război civil, tiranie, secetă, lipsa locurilor de 

muncă, lipsă de liberate, lipsa perspectivelor de dezvoltare personală, dar nici nu trebuie atribuită 

transportatorilor, reţelelor mafiote ce iau aspectul transportatorilor, forţele de securitate, hotelieri, 

comercianţi, societatea civilă de pe rutele migratorii. Este consecinţa directă a politicilor 

europene de control a frontierelor. Autorul explică faptul că mafia ia naştere acolo unde lipsesc 

mijloacele legale pentru migraţia de muncă şi căutarea protecţiei internaţionale. Aceasta implică 

preţuri exorbitante în transport şi cazare, şantajarea persoanelor bogate sau a celor cu familii 

înstărite. Naufragiile sunt mai frecvente când se folosesc ambarcaţiuni vechi. Există mecanisme 

de control al migraţiei în anumite zone precum aparate de supraveghere, poliţie. Dar acestea nu 

ating migraţia ca atare ci doar ruta migratoare. Există politici de cooperare internaţională 

capabile să devieze fluxurile, dar care nu atacă în realitate cauzele profunde şi factorii ce 

generează plecarea din ţară. Părerea autorului este că instrumentele pentru gestionarea politică şi 

juridică sunt insuficiente. Se percepe o mai mare acceptare a legitimităţii pentru a migra a celor 

care fug de conflicte decât acceptarea realităţii migraţiei economice. Autorul face şi nişte 

previziuni pentru viitor din punct de vedere politic, şi anume faptul că va creşte cooperarea 

internaţională ca monedă de schimb pentru controlul mişcărilor migratoare şi a refugiaţilor, va 

exista un control strict al frontierelorcu o puternică politică de întoarcere şi reprimire în ţara de 

origine, făcând astfel posibilă semnarea acordurilor de reprimire, deschiderea căilor legale de 

migraţie legate de necesităţile economice şi demografice ale ţărilor de destinaţie cu identificarea 
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şi crearea de nişe şi posibilităţi de primire în funcţie de capacităţile de gestionare a integrării în 

ţara receptoare, politici de integrare şi gestionare a diversităţii în ţările dispuse să primească 

refugiaţi. Politicile de cooperare internaţională reprezintă în opinia autorului un sistem ce 

generează migranţi forţaţi şi pentru aceasta trebuie întărită cooperarea internaţională într-un 

context de coerenţă a politicilor. Măsurile pentru prevenirea fenomenului de migrare în ţările de 

origine prin intermediul cooperării se leagă de excedentul intereselor comerciale ale celor care 

donează şi ale grupurilor economice. Biserica a fost zguduită de tragedia trăită de refugiaţii 

sirieni în exodul lor spre Europa. Autorul spune că Dumnezeu cheamă Biserica să aibă o privire 

universală, să fie prezentă acolo unde este cea mai mare nevoie de ea, să ajute mai mult şi să facă 

din acest lucru un exerciţiu de comuniune
45

.  

Societatea este conştientă de tragedia persoanelor refugiate, dar nu trebuie să uite vulnerabilitatea 

şi necesităţile multor altor persoane care au migrat pentru a-şi îmbunătăţi viaţa, a celor care nu au 

cerut azil şi nici protecţie internaţională dar s-au văzut obligaţi să-şi părăsească ţara, familia şi 

casa. Oamenii nu trebuie să uite membrii propriei societăţi, nativi şi imigranţi, naţionali şi străini 

care le cer ajutorul, sprijinul, solidaritatea, fraternitatea. Fiecare persoană va trebui să discearnă 

în faţa cărei necesităţi se apleacă şi cu cine se fraternizează, subliniază autorul articolului. 

Autorul îl citează pe Papa Francisc din mesajul acestuia pentru Ziua Mondială a Emigrantului şi 

Refugiatului din anul 2014 spunând că crearea unei lumi mai bune ne orientează să căutăm o 

dezvoltare autentică şi integrală, să luptăm pentru a exista condiţii de viaţă demne pentru toţi, 

pentru a fi respectată, păzită şi cultivată creaţia pe care Dumnezeu ne-a înmânat-o. Lumea poate 

fi mai bună dacă atenţia este îndreptată către persoană, dacă promovarea persoanei este integrală, 

în toate dimensiunile, inclusiv cea spirituală, dacă nu este nimeni abandonat, dacă îi înţelegem pe 

cei săraci, bolnavi, închişi, în nevoi, dacă oamenii sunt în stare să treacă de la o cultură a 

respingerii la o cultură a întâlnirii şi primirii aproapelui.   

O altă lucrare pe care am ales să o folosesc ca sursă bibliografică este " Efectul migrației asupra 

securității României și a Europei " ce are ca temă conceptul de migrație și felul în care acesta 

este interpretat de teoreticieni și politologi, explicarea pericolului migrației conflictuale din 

Orientul Mijlociu și Apropiat și Nordul Africii asupra securității României și Europei. Autorii 

consideră că migrația reprezintă o formă de mobilitate iar cel care definește și stabilește 

parametrii este statul. Ca și tipologii se amintesc migrația performantă, temporară sezonieră și 
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migrația voluntară, iar pentru imigrație se oferă împărțirea în imigrație legală și ilegală. Astfel se 

explică aici migrația la nivel mondial, prin interrelaționarea migrației cu globalizarea și 

securitatea. Se întâlnesc așadar tipul de migrație economică intraregională, migrația economică 

din afara și din interiorul Uniunii Europene, migrația pe baza repatrierii, imigrația prin trafic 

ilegal de persoane, imigrația economică temporară și sezonieră, azilanții și refugiații. Pentru 

români, migrația forței de muncă spre Uniunea Europeană oferă posibilitatea obținerii unui loc 

de muncă și a unui venit mai mare decât în România, perfecționarea profesională, experiența 

culturală se îmbogățește și se extinde sfera relațiilor. Autorul punctează că fiecare stat are 

obligația de a-și proteja cetățenii.  

În acest volum se spune că migrația reprezintă deplasarea și relocalizarea geografică a 

persoanelor, permanent sau temporar. Autorul îl citează pe Willam McNeill care spune că 

"majoritatea formelor de migrație din istoria omenirii sunt caracterizate prin două distincții: 

una geografică și una socială. O altă caracteristică o reprezintă migrațiile centrale și periferice, 

migrațiile de masă și de elite. Cel mai adesea, migrațiile de elite au fost cuceriri militare la 

periferia statelor și imperiilor, urmate de stabilizarea regiunilor de frontieră și deplasarea unei 

aristocrații și a supușilor ei"
46

. Migrația este definită de autor ca dreptul la liberă circulație al 

persoanelor. Procesul de migrație este schimbarea caracteristicilor migrației de la un interval de 

referință la altul, succesiunea secvențelor existente în luarea deciziei migrației și migrația 

propriu- zisă. Autorul citează Convenția Organizației Națiunilor Unite care definește lucrătorul 

migrant ca persoana angajată într-o activitate remunerată într-un stat al cărui cetățean nu este. 

Organizația Internațională a Muncii spune că lucrătorul migrant este persoana care migrează 

dintr-o țară în alta pentru a lucra, dar nu pe cont propriu, fiind legal admisă ca migrant pentru 

muncă. Departamentul Afacerilor Economice și Sociale al Organizației Națiunilor Unite 

definește migrantul internațional ca "persoană care se deplasează într-o țară, alta decât cea de 

reședință obișnuită, pentru o perioadă de cel puțin un an, astfel încât țara de destinație devine 

efectiv noua sa țară de reședință obișnuită"
47

.  

Se subliniază că încercările statelor membre ale Uniunii Europene precum și ale celor din 

Europa Centrală și de Sud-Est de a controla împreună migrația au determinat apariția unui 

conflict între normele comunitare și legislația statelor nemembre. (...) Prin prisma acestui 
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fenomen, statele lumii pot fi grupate în trei categorii cu potențial migrator, predilecte migrației 

(țările puternic dezvoltate), de tranzit (sau de așteptare), și state cu potențial economic limitat, 

ce nu asigură condiții favorabile, fie și temporar, fluxurilor de migranți.(...) Azilul este 

principala formă de protecție acordată unei persoane datorită calității sale de refugiat și se 

materializează în dreptul de a rezida în țara respectivă. (...) Sub aspect cauzal, considerăm că 

fenomenul migrației în România are la origine factori economici, diferențe, uneori discrepanțe, 

ale dezvoltării dintre state, factori demografici deosebiți (țările dezvoltate înregistrează o 

tendință de stagnare a natalității, pe când în țările slab dezvoltate natalitatea este foarte 

ridicată); conflicte interetnice și armate; catastrofe naturale, cutremure, inundații, secete 

prelungite, precum și o serie de condiții cu caracter obiectiv sau subiectiv, printre care se pot 

enumera încălcări flagrante ale drepturilor omului, acțiuni ale traficanților de migranți ș.a.
48

  

Autorul punctează ca o concluzie că școala realistă crede în efectul benefic pe care îl are migrația 

asupra securității statelor dar și dezavantajul de a acționa la erodarea securității statelor. Teoria 

liberală susține că relațiile internaționale sunt o sursă de progres, promovează libertatea 

individuală. Norman Angell susține că "războiul, deși necesar uneori, este întotdeauna un mod 

irațional și inuman de a rezolva disputele, prevenirea lui ar trebui să fie întotdeauna o prioritate 

politică dominantă"
49

. Teoria radicalistă susține că este nevoie de o reflecție critică despre 

reformarea radicală a sistemului în favoarea unei ordini mondiale mai drepte. John Burton a 

realizat o distincție între politica internă și externă și a identificat opt nevoi precum nevoia de 

răspuns, securitate, recunoaștere, stimulare, justiție redistributivă, nevoia de a se face înțeles, de 

a fi perceput ca actor rațional, nevoia de control.  

Autorul subliniază că migrația poate fi considerată o amenințare la adresa coeziunii sociale din 

pricina grupurilor noi care ar putea destabiliza societățile. Acesta apreciază că în ceea ce privește 

migrația, trebuie să se ia în considerare gradul crescut de inegalitate între țări, perfecționarea 

transportului și comunicațiilor care cresc migrația internațională. Factorii care au determinat 

cererea de migranți din partea țărilor bogate sunt populația îmbătrânită, fluctuația pieței muncii, 

extinderea serviciilor medicale iar cei pentru țările sărace sunt șomajul și salariile mici.  

 În lucrare se notează că "la ora actuală, migranții sosesc în Europa din aceleași motive ca și 

milioanele de europeni care au găsit condiții mai bune de trai dincolo de Ocean și, în plus, o altă 
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cauză o constituie ororile săvârșite de către gruparea islamică ISIS. Solicitanții de azil nu sunt 

acceptați din cauza unei interpretări prea restrictive a Convenției de la Geneva, situație care nu 

face altceva decât să creeze condiții favorabile traficanților. Recurgerea la acești vânzători de 

carne vie este practic inevitabilă pentru cei care fug de persecuții, din cauza obstacolelor care li 

se pun în cale. Cererile de azil în România s-au ridicat la : 2510 (2012), 1495 (2013), 1545 

(2014) față de 202815 în Germania (2014) sau 64500 în Italia și Franța. Imigrația este inevitabilă 

și importantă"
50

.  

În ceea ce privește România, autorul spune că țara noastră a încheiat un acord cu Portugalia, în 

legătură cu garantarea locurilor de muncă și un acord interguvernamental pentru garantarea 

protecției sociale cu Israel despre statutul muncitorilor români în Israel. Din anul 2000, România 

a beneficiat de ajutor financiar pe baza Programului Phare al Uniunii Europene pentru 

intensificarea controalelor la graniță și adoptarea unui pașaport în acord cu criteriile Schengen. În 

prezent, una din 35 persoane este migrantă, fluxurile anuale totale arată un număr de 5-10 

milioane de persoane, spune autorul. În următorii 15 ani, fluxurile migratorii se vor canaliza pe 

trei direcții și anume către SUA și Canada dinspre America Latină, Centrală, Asia și Europa, 

către Europa dinspre Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Asia, Eurasia și fluxuri între țările în 

curs de dezvoltare ce privesc America de Sud, Africa Subsahariană, Orientul Mijlociu, Asia, 

Pacific, fostele țări comuniste. Remiterile de bani, adică venitul migranților expediat în țara de 

origine, a fost estimat de către Banca Mondială la 232 miliarde de dolari în 2005 iar în 2014 

suma s-a dublat. În ceea ce privește România, autorul subliniază că suma a fost de 27 miliarde de 

dolari din 2006 până în 2015. Autorul spune că anumite studii au determinat că Moldova este 

dominată de fluxurile migratorii spre Italia, Dobrogea și estul Munteniei de Turcia, Germania de 

către Banat, Transilvania de Sud și vestul Olteniei.  

România este inclusă pe Ruta Balcanică în ceea ce privește migrația ilegală, acest lucru afectând 

siguranța statului și a cetățenilor lui. Impactul migrației este cel demografic și afectează 

dimensiunea și componența populației atât în țara de origine cât și în țara gazdă.  

"Politicile migrației legale presupun: întărirea drepturilor fundamentale cetățenești, lupta 

împotriva terorismului, stabilirea unor proceduri comune în domeniul azilului, maximizarea 

impactului pozitiv al migrației, dezvoltarea managementului integrat al frontierelor existente în 

Uniunea Europeană, echilibrul între privat și securitate, responsabilitate și solidaritate, o 
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cooperare mai bună în UE, fonduri europene pentru frontierele externe, integrare, returnare și 

refugiați."
51

 "Visul Califatului Mondial a fost țelul organizației Al Qaeda, din timpul lui Osama 

bin Laden, cu un program riguros de înfăptuire până în anul 2020, deși multe semnale de alarmă 

au fost trase din timpul Papei Ioan Paul al-II-lea și al Papei Benedict al XVI-lea: "Occidentul 

este amenințat cu islamizarea"
52

. Autorul atrage atenția că în 2060 numărul credincioșilor 

islamici va fi mai mare decât cel al creștinilor dar că va crește și numărul ateilor. Refugiații ce 

vin spre Europa Occidentală din Africa de Nord, Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu au 

direcții precum Maroc, Spania, Libia, Italia, Egipt, Siria, Liban, Grecia, Turcia, Grecia, Bulgaria, 

Ungaria, Austria, Germania, România. Între anii 2013-2015, migrația ilegală din România a 

ajuns la 2500 persoane din țări precum Siria, Afganistan, Irak, Moldova, Turcia, Pakistan, spune 

autorul. Migranții vin din Orientul Mijlociu și Orientul Apropiat- afgani, sirieni, turci, irakieni, 

albanezi- și folosesc ruta Turcia-Bulgaria și Turcia-România. Autorul subliniază că în Istambul 

există mai mult de 50000 migranți ce încearcă să intre legal și ilegal în România și state din 

Uniunea Europeană. Agenția Frontex ce aparține Uniunii Europene a anunțat printr-o analiză că 

rutele de migrație ilegală în Uniunea Europeană au fost ruta Central-Mediteraneeană pe direcția 

Libia-Italia și Maroc-Spania, ruta Est-Mediteraneeană pe direcția Libia, Egipt, Siria-Grecia, ruta 

Balcanilor de Vest pe direcția Turcia-Grecia-Serbia-fostele state ale Iugoslaviei-Ungaria-Austria-

Germania și ruta Est-Europeană pe direcția Poloniei.  

"Până în prezent, presiunile asupra granițelor României din partea refugiaților proveniți din Asia, 

Orientul Mijlociu și Apropiat, au fost moderate, însă primul val mai mare de refugiați din data de 

16.01.2016, dinspre Serbia, de 60 de persoane, numai bărbați între 20 și 40 de ani, originari din 

Pakistan, Afganistan, Irak, Maroc, Somalia, precum și cele două cazuri din anul 2014, din apele 

teritoriale românești ale Mării Negre, când două ambarcațiuni, una cu 24 de cetățeni din Orientul 

Apropiat și alta cu 132 de persoane din aceeași zonă, au fost depistate de Poliția de Frontieră 

Constanța, demonstrează presiunile crescânde și asupra frontierei românești, deși aflată pe o 

direcție secundară de emigrare. Traficul de persoane și de mijloace auto prin punctele de 

frontieră românești a crescut mult, ajungând în anul 2015 la peste 50 de milioane de persoane și 

aproape 14 milioane de treceri ale mijloacelor de transport"
53

.  
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Autorul mai oferă niște date și anume că "în anul 2014, și-au pierdut viața în traversarea Mării 

Mediterane între 3500 și 20000 de migranți și, în anul 2015, aproximativ 30000 de oameni"
54

.  

O altă sursă bibliografică folosită este Economia socială a grupurilor vulnerabile de Doru 

Buzducea. În acest volum autoarele Georgiana Anton Rentea și Adelina Băncilă vorbesc despre 

situația refugiaților și a persoanelor cu protecție subsidiară în România. La o analiză statistică a 

situației străinilor se observă că România este o țară de tranzit încă din anul 1991
55

, când a fost 

semnată Convenția de la Geneva din anul 1951, astfel implementându-se politica azilului. În 

domeniul migrației se folosesc termenii stabilire sau settlement și integrare. Stabilirea reprezintă 

etapa scurtă ce are loc imediat după sosirea în societatea-gazdă iar integrarea este scopul final, 

adaptarea atât a imigranților în societatea-gazdă cât și a societății cu imigranții. Integrarea este 

definită de autoare, citându-l pe Penninx, ca procesul de a deveni acceptat în societate. Economia 

socială vizează incluziunea socială a persoanelor dezavantajate. Aceasta transformă aceste 

persoane din asistați în persoane productive în societate, prin integrarea pe piața forței de muncă. 

Serviciile oferite de către instituțiile publice și de către ONG-uri sunt servicii sociale, medicale, 

economice, culturale și juridice, ce conduc la integrarea cu succes a refugiaților în societatea 

românească. Persoanele cu formă de protecție sunt cele care, la sfârșitul procedurii de azil, 

dobândesc o formă de protecție, și anume de refugiat, protecție subsidiară sau protecție 

temporară. Persoana cu statut de refugiat este acel străin care în urma unor temeri justificate de a 

fi persecutat din cauza rasei, a religiei, a naționalității, a apartenenței la un anumit grup social sau 

a opiniilor sale politice, se află în afara țării a cărei cetățenie o are și care nu poate avea sau, din 

cauza acestei temeri, nu dorește protecția acestei țări, sau care, neavând nicio cetățenie și 

găsindu-se în afara țării unde își avea reședința obișnuită, ca urmare a unor astfel de evenimente 

nu poate ori, din cauza respectivei temeri, nu dorește să se reîntoarcă, conform Convenției de la 

Geneva privind statutul refugiaților din 1951, art.1, alin.2. Persoana cu protecție subsidiară este 

"cetățeanul străin sau apatridul căruia statul român i-a acordat această formă de protecție 

(subsidiară) pentru alte motive decât cele prevăzute în Convenția de la Geneva (...)"
56

. Legea 

122/2006  definește protecția temporară ca procedura cu caracter excepțional menită să asigure, 

în cazul unui flux masiv sau al unui flux masiv iminent de persoane strămutate din țări terțe, care 

nu se pot întoarce în țara de origine, protecție imediată și temporară unor astfel de persoane, în 
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special dacă există și riscul ca sistemul de azil să nu poată procesa acest flux fără efecte adverse 

pentru funcționarea sa eficientă, în interesul persoanelor în cauză și al altor persoane care au 

nevoie de protecție.  

Obiectivul politicii în ceea ce privește integrarea străinilor cu formă de protecție în România este 

de a ajuta aceste persoane să se autosusțină, să fie independenți, să participe activ la viața 

economică, culturală, socială. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 

recunoaște certificatele de calificare profesională eliberate de instituții recunoscute în alte țări, în 

caz contrar, persoana trebuie să se adreseze Centrelor de Evaluare și Certificare a Competențelor 

Profesionale, cu obligația ca persoana să fi absolvit studii preuniversitare, în funcție de 

calificarea cerută. Formarea profesională a adulților este alternativa pregătirii profesionale din 

sistemul de educație ce cuprinde formarea profesională inițială și continuă. Formarea inițială 

asigură un minimum de cunoștințe pentru a obține o slujbă pe când cea continuă cere cunoștințe 

de bază pentru îmbunătățirea sau dobândirea altor cunoștințe. Autoarele subliniază faptul că prin 

intermediul formării profesionale persoanele refugiate investesc în propriul capital uman, care 

reprezintă deprinderile și cunoștințele asimilate de o persoană ce îi pot facilita productivitatea. Se 

enumeră în acest capitol cinci tipuri de formare profesională: cursuri de inițiere, cursuri de 

calificare, cursuri de perfecționare, cursuri de specializare și cursuri de recalificare. În funcție de 

acestea se pot elibera certificate de calificare profesională și certificate de absolvire. Pentru 

cursurile de competență profesională se eliberează un certificat de competență recunoscut pe 

piața muncii. Autoarele subliniază faptul că țara noastră se confruntă cu lipsa unei metodologii 

de recunoaștere sau echivalare a studiilor pe care persoanele cu o formă de protecție în România 

le-au efectuat. Astfel, refugiații pot cere recunoașterea sau echivalarea diplomelor numai dacă au 

o diplomă sau un certificat eliberat de o instituție de învățământ acreditată în statul de origine.  

Persoanele refugiate au fost obligate să își părăsească țara de origine din cauza persecuției care a 

pus în pericol viața acestora, aceștia fiind un efect al migrației forțate. Felul în care și-au părăsit 

țara de origine nu le-a permis să aducă cu ei documente personale iar posibilitatea de a le procura 

atunci când ajung în țara de destinație scade întrucât a lua legătura cu aceste instituții i-ar putea 

expune pericolului. Nivelul de educație influențează direct gradul de sărăcie. Pe lângă lipsa 

studiilor, refugiații mai au și un nivel redus de instruire, în special, punctează autoarele, pentru 

persoanele provenite din țări cu o slabă dezvoltare economică. În ceea ce privește piața muncii, 

refugiații sunt vulnerabili din pricina reticenței angajatorilor. Aceștia sunt dezinformați în 
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legătură cu dreptul lor la muncă deoarece nu cunosc prevederile legale despre forma legală de 

muncă și ajung să lucreze fără forme legale
57

.      

Un obstacol în accesarea pieței forței de muncă și în înscrierea la un curs de formare profesională 

este că aceste persoane nu cunosc limba română. Femeile refugiate, în ceea ce privește accesul 

pe piața forței de muncă, întâmpină dificultăți pentru ocuparea locurilor de muncă deoarece au 

un nivel de studii scăzut din cauza patternurilor culturale din țara lor, nu prezintă interes pentru 

a-și echivala studiile din țara de origine, nu au experiență profesională, nu cunosc limba română, 

trebuie să crească copii. Aceste probleme duc la o stare de vulnerabilitate și la dependența față de 

sistemul de protecție socială.  

În această lucrare se face referire și la conceptul de economie socială ce reprezintă incluziunea 

socială a persoanelor dezavantajate și transformarea lor din persoane asistate în resurse pentru 

comunitate și societate prin integrarea pe piața muncii. Autoarea menționează că în România 

domeniul economiei sociale nu este atât de dezvoltat ca în alte țări europene, însă se încearcă 

dezvoltarea cadrului legislativ. În Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale se află, la art.53, alin.4, 

prima definiție a economiei sociale care prevede că în cadrul acțiunilor multidimensionale ale 

procesului de incluziune socială se înscriu și activitățile din domeniul economiei sociale, 

orientate spre generarea sau asigurarea de locuri de muncă, în cazul persoanelor vulnerabile. 

Întreprinderile sociale sunt foarte importante pentru incluziunea persoanelor excluse de pe piața 

forței de muncă. Cooperativele contribuie la reducerea izolării și excluziunii resimțite de 

imigranți. Canada este una dintre țările care au dezvoltat programe de economie socială pentru 

refugiați sau imigranți, numite " cel de-al treile sector al economiei ". Autoarea numește trei 

exemple de bune practici. Haween Enterprises reprezintă o divizie a Rețelei de Suport pentru 

Femeile și Copiii Somalezi ce are ca obiectiv creșterea șanselor de angajare și experiența de 

lucru a femeilor somaleze și a celor imigrante prin servicii în industria textilelor, companii 

private, fabrici. Malalay Afghan Women Cooperative promovează echilibrul și siguranța 

economică a femeilor refugiate și imigrante afgane. Intercultural Association of Greater Victoria 

oferă grupurilor etnoculturale șansa de a înființa mici întreprinderi generatoare de fonduri pentru 

activitățile lor introducând în comunitate specificul lor culinar și cultural. Germania și Spania 

sunt primele țări ce au dezvoltat proiecte pentru imigranți sau persoane cu risc de excluziune 

socială, se citează în capitol. "Parteneriat local/Cooperativă" este un proiect german dintr-un 

                                                           
57

 Cf. Buzducea, D., Economia sociala a grupurilor vulnerabile, (2013), Edit. Polirom, Iași, pag.274-275 



71 
 

sector administrativ al Berlinului, constând în stabilirea unui parteneriat între sectorul public și 

privat dar și pe voluntariat cu scopul de a sprijini activități ce creează locuri de muncă pentru 

rezidenții excluși social și activități ce îmbunătățesc condițiile de viață pentru toți rezidenții. 

Acest parteneriat și-a întrerupt activitatea în anul 2000, reapărând apoi sub numele de 

"Cooperativa sectorului", o întreprindere socială generatoare de locuri de muncă și sprijin pentru 

alte afaceri locale cu scopul de a include din punct de vedere economic imigranții șomeri. 

"Tinijove Foundation" este un proiect derulat în nordul Barcelonei, Spania, la care iau parte 

voluntari, guvernul din Catalonia, administrațiile publice, orașul Barcelona, companii private, 

consiliul municipal, societatea civilă
58

.  

După parcurgerea tuturor acestor informații se poate spune că vulnerabilitatea pe piața forței de 

muncă a refugiaților există din cauza reticenței angajatorilor, cunoștințelor insuficiente de limbă 

română a refugiaților, lipsei documentelor care să poată certifica nivelul de calificare sau de 

studii, nivelul redus de instruire a refugiaților, patternurile culturale, nivel de studii redus, rolul 

major pe care îl au femeile în creșterea copiilor. Opinia autoarei este că pentru a dezvolta 

proiecte de economie socială pentru refugiați în România trebuie să existe o comunicare între 

instituții ale statului și asociații non-guvernamentale. Astfel, trebuie încurajate persoanele 

refugiate să participe la proiecte, trebuie să se organizeze întâniri de informare în legătură cu 

rolul economiei sociale pentru refugiați, trebuie să se asigure alternative educaționale pentru 

copii simultane cu activitățile unui proiect de economie socială pentru ca femeile să poată 

participa, trebuie să se asigure programe sau cursuri de asistență financiară pentru autoîntreținere 

pentru refugiați și persoane cu protecție subsidiară și trebuie să li se permită femeilor alternative 

educaționale pentru un nivel minim de studii care să le permită accesul la cursuri de calificare.  

În volumul Sociologie, coordonat de Lazăr Vlăsceanu, mai exact capitolul intitulat Migrație, al 

Monicăi Șerban. Aceasta vorbește despre importanța migrației care este legată atât de numărul 

persoanelor care se mișcă cât și de faptul că mișcarea este globală. Astfel, autoarea împarte 

migrația în migrație temporară, pe perioade scurte, migrație circulatorie, de tip du-te-vino, 

migrație transnațională, în care persoanele păstrează legături cu locul din care au plecat și au 

viețile ancorate în două locuri, migrație nereglementată în care aceste persoane nu respectă 

reguli. Se vorbește și de feminizarea migrației, ceea ce înseamnă prezența a din ce în ce mai 

multor femei în migrație. Fenomenul migrației are efecte atât asupra celor care pleacă cât și 
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asupra celor care rămân. Migrația reprezintă trecerea unei granițe, fiind clasificată în migrație 

internă, când granița delimitează unități administrative dintr-un stat și migrație externă, când se 

depășesc granițe externe ce delimitează unități politice.  

"În migrația internațională, datorită limitelor impuse deplasării libere a indivizilor de către statele 

de origine și/sau de destinație, o ieșire dintr-un spațiu național nu este echivalentă cu o intrare în 

alt spațiu național. Deși ar putea părea împotriva logicii de împărțire geografică a teritoriului, 

reflexul de a concepe granița drept unică se lovește de restricțiile de circulație, pentru că ieșirea 

și intrarea sunt două momente distincte, reglementate de reguli diferite și gestionate de actori 

diferiți (statul de origine, respectiv statul de destinație). Cazurile persoanelor care ies dintr-un 

spațiu, dar cărora le este negat dreptul de intrare în altul sunt momente, poate absurde, în care 

suprapunerea granițelor devine evidentă. Experiența iranianului Mehran Karimi Nasseri a fost 

una dintre cele mai mediatizate povești (a devenit subiectul mai multor articole de presă, cărți, 

producții cinematografice- incluzând The Terminal al lui Steven Spielberg) de suspendare a unui 

individ între granițe. Expulzat din Iran (unde, din acest motiv, nu se putea întoarce), Nasseri își 

pierde documentele în timpul călătoriei către Anglia. Autoritățile engleze îl returnează către 

Franța (ultimul spațiu tranzitat legal), unde rămâne, în aeroportul Charles de Gaulle, timp de 18 

ani, între 1988 și 2006"
59

.  

Autoarea subliniază că deplasările scurte nu reprezintă migrație. Când se vorbește despre 

migrația internațională se utilizează criterii precum naționalitatea sau cetățenia, locul nașterii, 

timpul și scopul deplasării. Emigrația și imigrația desemnează locul de plecare și locul de sosire, 

astfel, emigranții sunt persoanele care pleacă iar imigranții sunt persoanele care vin. Migrația pe 

termen scurt este deplasarea mai lungă de trei luni dar mai scurtă de un an iar migrația pe termen 

lung este deplasarea de peste un an. Obținerea cetățeniei țării de destinație este pragul 

convențional prin care un migrant își definitivează situația. Migrația temporară reprezintă o 

ședere limitată, migrația circulatorie deplasări repetate între locul de origine și locul de 

destinație. Scopul deplasării evidențiază migrația pentru muncă sau economică, pentru studii, 

afaceri. Migrația forțată reprezintă situația migrației sub presiunea unei constrângeri, aici intră 

refugiații și solicitanții de azil. Capitalul uman face referire la selectivitate din punct de vedere al 

educației sau al calificărilor, astfel există persoane înalt calificate, slab calificate sau necalificate. 

Noțiunea de brain drain reprezintă deplasările persoanelor înalt calificați dintr-o țară săracă în 
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alta mai bogată prin care țara de origine are de pierdut. Migrația de revenire se folosește atunci 

când are loc o întoarcere a persoanei în țara a cărei cetățenie sau naționalitate o are.  

"Clandestinitatea definește situația migrantului care, voluntar sau nu, încalcă cel puțin o 

reglementare referitoare ieșirea, intrarea, călătoria, șederea sau munca pe teritoriul unui stat, 

indiferent dacă este vorba de propriul stat sau de unul pe teritoriul căruia se află în tranzit sau 

pentru o perioadă mai lungă de timp. (...)Pentru a desemna realitatea nereglementării sunt 

utilizați (...) termeni: migrația poate fi caracterizată drept spontană, iragulară, nereglementată, 

ilegală, clandestină, neautorizată, nedocumentată; migrantul poate fi caracterizat drept: cu statut 

iregular sau nereglementat, ilegal, clandestin, neautorizat, nedocumentat. (...) În clasificarea unei 

migrații ca fiind nereglementată se lucrează, în general, cu trei criterii: intrarea pe teritoriul 

statului de destinație, șederea pe teritoriul statului respectiv și tipul de încadrare pe piața forței de 

muncă (...)"
60

.  

Consider că autoarea face o remarcă foarte importantă în ceea ce privește măsurarea fenomenului 

de migrație și a datelor folosite. Acestea pot proveni din anchetă și din înregistrările 

administrative, demersuri ce duc la date diferite. În anchetă se includ recensămintele populației și 

sondajele. Registrele de populație reprezintă sursa ce înregistrează schimbările de domiciliu de la 

nivelul unităților administrative. În studiul migrației, din cauza imposibilității de a cunoaște exact 

date despre volum și caracteristici, specialiștii recurg la estimări, cea mai cunoscută fiind ecuația 

demografică ce presupune echivalarea evoluției volumului unei populații cu rezultatul diferenței 

dintre intrări, adică nașteri și imigrație și ieșiri, decese și emigrație dintr-o populație într-un 

interval de timp. Un proiect de cercetare în lumea migrației este Mexican Migration Project. 

Acesta este despre migrația internațională, migrația mexicană în Statele Unite ale Americii. Este 

derulat în comun de două instituții de cercetare, Office of Population Research, Princeton 

University și Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de 

Guadalajara. Începând din 1987, în fiecare an, are loc un ethosurvey, metodă de culegere a 

datelor ce combină sondajul ca tehnică de tip cantitativ și observația împreună cu interviul ca 

tehnică de tip calitativ. Acest proiect presupune practic culegerea de informații prin sondaj în 

comunități din Mexic și localități de destinație din Stetele Unite, realizând studii etnografice în 

comunitate, furnizând date la nivel individual, de gospodărie și de comunitate.  
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În ceea ce privește efectul pe care îl au remitențele, autoarea afirmă că acesta depinde de modul 

de cheltuire al banilor, fie în investiții în activități generatoare de venit fie în consum. Acestea 

pot stimula creșterea inegalității sociale sau să contribuie la îmbunătățirea infrastructurii sau la 

inițierea de proiecte de dezvoltare. În ceea ce privește România autoarea spune că remitențele 

sunt o sursă de valută, finanțează deficitul bugetar, stimulează importurile sau pot crea 

dependență. Remitențele sociale trimit la o perspectivă ce pune accent pe aspectul cultural al 

efectelor migrației, migranții având credințe, valori, norme, relații sociale, ceea ce aduc cu ei 

influențând ceea ce se întâmplă la destinație, interacțiunile lor modificând bagajul cultural inițial. 

Aceste remitențe sociale și cele monetare pot schimba locul de origine. Remitențele sociale au 

legătură cu relația dintre migrație și dezvoltare. Autoarea spune că în prezent migrația 

persoanelor înalt calificate se asociază cu globalizarea sau brain globalization, nefiind specific 

țărilor în curs de dezvoltare. Țările dezvoltate prezintă situația de brain exchange, plecările din 

țara de origine se compensează de venirile din alte țări. Politica de migrație face referire la 

reglementările ce vizează intrările și ieșirile dintr-o țară și măsurile ce fac referire la rezidența și 

integrarea migranților. Aceasta vizează măsuri precum intrările străinilor, ieșirile propriilor 

cetățeni, situația propriilor cetățeni aflați în alte țări, rezidența și integrarea străinilor
61

.  

Situația României de după anii 1989 în ceea ce privește migrația internațională este un alt punct 

atins de autoare. Reducerea mobilității geografice externe este caracterizată de migrația 

controlată pentru muncă, repatrierea minorităților etnice, migrația forțată și reunificarea 

familială. Repatrierea minorităților etnice reprezintă întoarcerea în statele naționale a evreilor, 

germanilor și maghiarilor.
62
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CAPITOLUL IV 

ATRIBUȚIILE FACTORILOR RESPONSABILI ÎN PRIVINȚA 

REFUGIAȚILOR DIN ROMÂNIA 

 

 

                   În articolul scris de Mircea Radu, Politica și practica privind integrarea 

imigranților și refugiaților în statele europene acesta consideră că migrația este un fenomen 

mondial, în care țările europene sunt țări de proveniență, tranzit și destinație. Migrația trebuie 

văzută ca parte a realității noastre economice și sociale. Ca și element important al politicii 

comune Uniunii Europene despre migrație este cel referitor la dezvoltarea unei politici ce 

vizează integrarea imigranților. Integrarea este văzută din perspectivă macro, integrarea 

referindu-se la acea caracteristică a sistemului social, a societății, folosindu-se în ultimii ani, 

conform autorului, conceptul de coeziune socială. Autorul, citându-l pe Marc Granovetter, arată 

că termenul integrare are multe dimensiuni, cea mai importantă fiind incidența, ce include și ea 

frecvența și intensitatea. Frecvența semnifică numărul de legături cu mediul înconjurător al unei 

persoane sau unui grup iar intensitatea privește natura contactelor, apartenența la o comunitate și 

familiaritatea. Identificarea presupune cu cât o persoană se identifică mai mult cu altele cu atât 

legăturile sociale sunt mai strânse. În literatura de specialitate se precizează că atunci se face 

referire la creșterea participării instituționale se folosește termenul integrare iar când se face 

referire la schimbare culturală se folosește termenul de aculturație. Autorul atrage atenția că cu 

cât se înțelege mai bine natura relației între aceste două concepte, cu atât politicile sociale au mai 

mult succes. Contactele transnaționale ale imigranților sunt facilitate în prezent de procesul 

globalizării. Comisia Europeană, spune autorul, consideră că politicile sociale ce vizează 

integrarea imigranților în societatea europeană trebuie să urmărească respectarea valorilor 

fundamentale ale societății democratice, dreptul imigranților de a-și păstra identitatea proprie, 

drepturi și obligații comparabile cu cele ale cetățenilor Uniunii Europene și participarea activă a 

imigranților în viața comunității europene, pe plan social, economic, civil, politic, cultural ca și 

cetățenii Uniunii Europene. Integrarea presupune procesul de participare activă a imigranților în 

viața societății europeane. Acest proces trebuie privit din punctul de vedere al imigranților 
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rezidenți legal în Uniunea Europeană și din punctul de vedere al societății europene gazdă
63

. 

Comisia Europeană specifică ce categorii de imigranți ar trebui să beneficieze de programe de 

integrare. Aceste categorii sunt imigranții economici, cei admiși prin procedeul reunificării 

familiei și cei care se bucură de protecție internațională. Autorul articolului subliniază faptul că 

în anul 2004 Consiliul Uniunii Europene a adoptat un Set de Principii de Bază care să promoveze 

o viziune comună europeană privind integrarea imigranților. Acestea sunt:  

" 1.Integrarea este un proces dinamic și de lungă durată, care îi privește atât pe imigranți cât și pe 

cetățenii statelor- membre. 

   2.Integrarea implică respectarea valorilor de bază și a legislației Uniunii Europene. 

   3.Angajarea pe piața forței de muncă este un element- cheie al procesului de integrare și o 

modalitate de a face vizibilă contribuția imigranților la dezvoltarea societății- gazdă. 

   4.Cunoștințele de bază referitoare la societatea- gazdă: limbă, istorie, organizare instituțională 

sunt indispensabile unei integrări de succes. 

   5.Gradul de educație al imigranților și urmașilor lor afectează decisiv participarea activă a 

acestora în societate. 

    6.Accesul imigranților la instituții, servicii și bunuri publice, în condiții egale cu naționalii și 

non- discriminatorii, reprezintă o premisă indispensabilă pentru o bună integrare. 

     7.Interacțiunea frecventă între imigranți și cetățenii statelor membre este o condiție 

fundamentală a unei integrări de succes. 

     8.Practicarea diferitelor culturi și religii este garantată de Carta Drepturilor Fundamentale și 

trebuie respectată, cu condiția ca acele practici să nu intre în contradicție cu Drepturile 

Fundamentale ale Omului sau cu legislația națională. 

     9.Participarea imigranților în procesul democratic și în elaborarea politicilor și măsurilor în 

vederea facilitării integrării lor, în special la nivel local și regional, este un aspect de care trebuie 

să se țină cont. 

     10.Societatea civilă are un rol decisiv în procesul de integrare al imigranților. 
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     11.Este necesară stabilirea de obiective clare, indicatori și mecanisme de evaluare a politicilor 

în domeniu și realizarea schimbului de informații și bunei- practici între parteneri. "
64

 

Literatura de specialitate consideră că există trei dimensiuni ale procesului de integrare: 

dimensiunea socioeconomică, dimensiunea legală și politică și dimensiunea culturală. Autorul îl 

citează pe Hollifield, care distinge trei modele ale politicilor ce vizează integrarea imigranților în 

Europa. Acestea sunt modelul lucrătorului sezonier, unde Germania este prototip, modelul 

asimilaționist, unde Franța este prototip iar imigrația este văzută ca permanentă, imigranții sunt 

bineveniți, au statut legal, noțiunea de comunitate este necunoscută pentru acest model și 

modelul minorităților etnice, unde Marea Britanie este etalon, imigrația este permanentă, 

imigranții sunt definiți după originea etnică și culturală, iși pot forma comunități. Un alt autor, 

Castles, a realizat o altă tipologie cu dimensiunile modelul excluderii pe baza diferențelor, ce 

cuprinde Germania și sudul Europei, modelul asimilaționist ce cuprinde Marea Britanie, Franța, 

Olanda, modelul pluralist în țările ce nu aparțin Europei. Modelul Social European reprezintă 

reunirea tuturor statelor bunăstării europene ce au caracteristici comune în securitate, ocuparea 

forței de muncă, acces la servicii de sănătate, educație, protecție socială, șomaj ce sunt utile 

pentru a preveni sărăcia și excluderea socială. Politicile sociale se bazează pe educație comună, 

utilizarea limbilor de circulație în țara gazdă și oportunități egale, obligativitatea programelor de 

integrare. Autorul definește refugiații ca fiind cetățeni străini care, din motive bine întemeiate 

precum persecuție din cauza religiei, rasei, naționalității se află în afara țării de origine, în altă 

țară care le-a oferit protecția. O soluție de durată la problema refugiaților o reprezintă integrarea 

locală și presupune stabilirea refugiaților pe termen lung în țara de azil. Integrarea este o 

schimbare dinamică ce trebuie privită atât din perspectiva refugiaților, în care se cere o pregătire 

pentru adaptarea la stilul de viață al societății- gazdă fără a- și pierde identitatea culturală cât și 

din perspectiva societății- gazdă care trebuie să adapteze instituțiile publice la schimbările de 

profil ale populației, să accepte refugiații și să le faciliteze accesul la resurse.  

Autorul a realizat o comparație între țările europene în legătură cu politica referitoare la 

integrarea refugiaților după următoarele criterii: accesul pe piața muncii, acces la educație, la 

locuință, la asistență socială și medicală, acces la cetățenia țării respective și programe speciale 

de integrare precum cursuri de limbă, de pregătire profesională, orientare culturală, fond de 
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locuințe. S-au analizat țări precum Franța, Finlanda, Austria, Suedia, Marea Britanie, Olanda, 

Italia, Germania, Islanda, Norvegia, Spania, Luxemburg, Portugalia, Grecia, Irlanda, Belgia, 

Danemarca, Elveția
65

. Principala sursă de informație a constitui-o Legal and social conditions for 

asylum seekers and refugees in western european countries, raport finanțat de Comisia 

Europeană, autorul punctând că acesta este actualizat. După gruparea țărilor în funcție de 

criteriile menționate, au reieșit următoarele: în aceste țări refugiații au același drept de muncă 

precum cetățenii țării fără a avea permis de muncă, accesul la formele de învățământ este același 

ca și în cazul naționalilor, au același acces la locuințele sociale, asistență medicală, asistență 

socială, accesul la cetățenia țării se realizează în condiții favorabile pentru refugiați, refugiații 

sunt categoria de străini cea mai vizată de programele de integrare finanțate de guvernele statelor 

europene. În ceea ce privește România, politica privind integrarea socială a străinilor se regăsește 

în Strategia națională privind migrația. Obiectivul politicii ce dorește să sprijine procesul de 

integrare al refugiaților este de a ajuta refugiații să se autosusțină și să devină independenți, să nu 

depindă de asistența oferită de stat sau de organizațiile neguvernamentale și să participe activ din 

punct de vedere cultural, social și economic prin crearea unui cadru legal și instituțional 

facilitator pentru integrare, prin posibilitatea de a participa la programe de integrare și prin 

dezvoltarea unui mediu multicultural. Autorul enumeră etapele asistenței guvernamentale oferite 

refugiaților. Acestea sunt participarea la programe de integrare și beneficiarea de locuință socială 

sau subvenționarea chiriei din partea Oficiului Național pentru Refugiați. Autorul afirmă că 

Oficiul Național pentru Refugiați, ce este parte a Ministerului Administrației și Internelor are rol 

de coordonare al instituțiilor cu atribuții în integrarea socială a refugiaților și monitorizează 

cazurile individuale în programul de integrare și după ce refugiatul pleacă în comunitate. De 

asemenea se mai oferă consiliere, campanii de informare a populației. Autorul recunoaște faptul 

că s-au făcut unii pași pentru a facilita integrarea refugiaților dar mai există probleme precum 

accesul pe piața muncii, locuințele sociale, recunoașterea studiilor și a calificărilor
66

.  

Integrarea imigranților și refugiaților în țara de destinație autoarea este un proces important, 

dinamic în care este importantă atât participarea imigranților sau refugiaților cât și a membrilor 

țării gazdă. Astfel imigrantul trebuie să învețe limba țării în care a intrat, să aibă acces la 

educație, la un loc de muncă, să i se recunoască studiile, să respecte legile țării gazdă. Țara 
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gazdă, la rândul ei, trebuie să fie deschisă, să-și dea acordul de a primi imigranți, să respecte 

cultura acestora și să le acorde drepturi dar să le impună și obligații. G.Anton, citându-l pe 

Castels, specifică existența a patru căi prin care un stat răspunde imigrației și anume excluziunea 

totală prin împiedicarea accesului imigranților în respectiva țară, excluziunea diferențială prin 

care imigranții se integrează doar în unele sectoare ale societății respective, asimilarea prin 

adaptarea persoanei în societatea gazdă prin o mai bună folosire a limbii, a educației copiilor în 

școli publice, astfel absorbându-se imigranții în țara gazdă și pluralismul sau multiculturalismul 

prin acceptarea acestor persoane ca o comunitate etnică diferită dar cu drepturi egale cu cei din 

țara gazdă
67

.  

Despre aculturație, autoarea capitolului spune că este procesul prin care un grup social se chimbă 

din punct de vedere cultural prin interacțiunea cu grupul social majoritar, factori importanți fiind 

rețelele informale și suportul social. Citându-l pe John W. Berry, aceasta punctează că sociologul 

a identificat existența a patru strategii folosite de imigranți când intră în contact cu altă societate, 

și anume asimilarea prin acceptarea valorilor societății-gazdă prin interacțiune și renunțarea la 

identitatea lor culturală, integrarea prin faptul că imigranții doresc să își păstreze propria 

identitate culturală dar și să aibă și anumite relații cu societatea-gazdă, separarea sau segregarea 

prin care se evită contactul cu societatea-gazdă și marginalizarea prin care imigranții au o lipsă 

de interes în păstrarea culturii și interacționarea cu cei majoritari
68

.  

În ceea ce privește protecția socială a refugiaților sau imigranților, aceasta trebuie să asigure 

bunăstarea persoanei și rezolvarea problemelor de ordin social pentru a avea un trai decent și 

presupune accesul la beneficii precum asistență socială și asigurări sociale. Asistentul social are 

rolul de a integra imigrantul și refugiatul în societatea gazdă. Autoarea enumeră principiile 

generale în asistența persoanelor cu o formă de protecție introduse de Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite pentru Refugiați: 

" 1. Persoanele cu o formă de protecție reprezintă o categorie distinctă de străini, datorită faptului 

că au fost forțate, în urma persecuțiilor, să-și părăsească țările de origine. 

2. Persoanele cu o formă de protecție au acces la drepturile economice și sociale în aceleași 

condiții ca și cetățenii români.  
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3. Persoanele cu o formă de protecție au dreptul să beneficieze de servicii adaptate nevoilor și 

situației speciale cu care se confruntă, servicii oferite de instituțiile statului și/sau de organizații 

nonguvernamentale. 

4. Persoanele cu o formă de protecție au dreptul la servicii specializate- orientare culturală, 

consiliere și cursuri de învățare a limbii române, în prima fază a șederii lor în România, servicii 

reunite în programe de integrare. 

5. Integrarea este un proces individual care presupune eforturile și participarea activă ale 

refugiaților, dar, pentru ca acest proces să aibă o finalitate pozitivă, este necesar să existe un 

cadru general legal, economic, social și cultural care să faciliteze și să sprijine eforturile 

individuale. 

6. Crearea cadrului general care să faciliteze integrarea refugiaților presupune realizarea unui 

parteneriat între autoritățile publice de la nivel central și local, societatea civilă și persoanele cu o 

formă de protecție. 

7. Activitățile întreprinse în vederea facilitării integrării persoanelor cu o formă de protecție în 

societatea românească urmăresc promovarea unei societăți multiculturale. "
69

 

Competența interculturală este definită în acest capitol ca fiind capacitatea de a putea lucra cu 

persoane ce provin din culturi diferite, punându-se accent pe interacțiune, schimb, respect, 

toleranță, eliminarea stereotipiilor, a prejudecăților. Citându-l pe Mircea Drăgoi, autoarea 

precizează că o bună comunicare în context intercultural înseamnă a obține informații de la nivel 

cultural, sociocultural și psihocultural. Barierele identificate în comunicarea interculturală sunt 

stereotipurile și prejudecățile, etnocentrismul ce reprezintă a centraliza propria cultură și a  

raporta alte culturi la cea proprie, egocentrismul, dogmatismul ce reprezintă respingerea oricărei 

opinii și convingerea că se deține adevărul absolut, limba ca o barieră în comunicare și 

comunicarea nonverbală. Familia transnațională este definită ca acea familie în care o parte a 

membrilor ei au migrat iar ceilalți au rămas în țara de origine
70

. Din punctul meu de vedere este 

important a se cunoaște de către asistenții sociali care este diferența între migrant și refugiat. 

Astfel, migrația, așa cum subliniază autoarea, se referă la faptul că factorii ce determină procesul 

de migrație vor produce rezultate diferite din punct de vedere cultural, social și economic, de 

exemplu un migrant economic, pe când a fi refugiat presupune ce consecințe pe plan personal, 
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social, cultural și economic în caz de migrație forțată există asupra persoanei, exemplu fiind 

conflictele armate. Mai există și situația refugiaților cazați în centre de recepție, care devin 

frustrați că trebuie să respecte atât normele societății și în subsidiar pe cele ale instituției, apare 

starea de dependență de instituție. S-au formulat etapele experienței refugiatului. Acestea sunt 

etapa premigrație, ce cuprinde factorii ce au determinat migrația forțată, etapa de migrație, 

părăsirea țării în condiții riscante, stabilirea temporară ce presupune parcurgerea etapelor de 

sosire în țara de destinație, procedura de azil, determinarea statutului de refugiat și cazarea în 

centru, relocarea și/sau repatrierea ce înseamnă stabilirea într-o altă țară saurestabilirea în țara de 

origine. O problemă a refugiaților o reprezintă conflictul între generații, întrucât copiii se 

adaptează mai repede față de adulți și poate surveni o schimbare a rolurile în sensul că un copil 

își poate asuma rol de adult deoarece cunoaște mai bine limba țării gazdă sau cum funcționează 

instituțiile acesteia.  

Instituțiile implicate în procesul integrării migranților atât în România cât și în alte țări sunt atât 

instituții internaționale cât și naționale. După un tabel realizat de Lăzăroiu și preluat de autoare, 

denumit Actori instituționali implicați în migrația internațională, unde TO este țara de origine și 

TD țara de destinație, se poate observa
71

: 

Niveluri/tipuri de 

instituții 
Autorități statale Firme private Organizații 

voluntare 
Rețele informale 

de transport și 

mediere 

Supranațional Uniunea 

Europeană 

Corporații Organizații 

internaționale 

(Organizația 

Internațională a 

Muncii,Organizația 

Internațională a 

Migrației,UNHCR) 

Comunități 

transnaționale 

Național Guverne Firme de 

intermediere 

TO/TD 

ONG-uri 

TD 
Asociații ale 

migranților 

TD 

Local Autorități 

locale,agenții 

guvernamentale 

Firme de 

intermediere 

TD 

ONG-uri 

TD 
Asociații ale 

migranților 

TD 

 

Instituțiile române implicate în integrarea socială a străinilor ce au dobândit o formă de protecție 

sau un drept de ședere în România sunt Ministerul Administrației și Internelor prin Oficiul 
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Român pentru Imigrări oferă servicii precum informare și consiliere, acomodare culturală, curs 

de învățare a limbii române, cazare în centrele regionale, subvenționarea chiriei locuinței cu 

aproximativ 50%. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă oferă următoarele servicii: consiliere profesională, cursuri de formare 

profesională, identificarea locurilor de muncă la angajatori, Direcția de Muncă și Protecție 

Socială cu sarcina de a asista social imigranții și refugiații, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului prin acordarea alocației pentru copiii imigranți și refugiați, 

Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului, Casa Națională de 

Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării asigură 

oferirea cursurilor gratuite de limbă română, eliberează un certificat de participare la sfârșitul 

cursurilor. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor obținute în străinătate ce 

funcționează în cadrul Ministerului Educației și Cercetării recunoaște diplomele cetățenilor 

străini pentru ca aceștia să obțină permisul de muncă, vizează diplome, certificate, eliberează 

atestate, eliberează, la cererea persoanelor fizice, adeverințe ce atestă studiile efectuate în 

România. Administrația publică locală asigură locuințe sociale persoanelor cu o formă de 

protecție în România. Organizațiile nonguvernamentale consider că trebuie să sprijine refugiații 

și migranțiiîn vederea integrării acestora în comunitate. Organizațiile internaționale cu activitate 

în ceea ce privește migrația și care au birouri locale sunt Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite 

pentru Refugiați, Organizația Internațională pentru Migrație, Organizația Internațională a 

Muncii
72

.  

Un alt capitol important în domeniul refugiaților îl reprezintă asistența acestora. Autoarea 

Smaranda Witec punctează că un factor major în planificarea asistenței îl reprezintă noțiunea de 

schimbare, urmat  apoi de înlăturarea stereotipiilor. Când se analizează o situație se are în vedere 

profilul refugiatului, contextul socioeconomic al acordării asistenței, activitățile din programul de 

asistență și resursele necesare activităților. Pentru a analiza profilul refugiatului trebuie să se țină 

cont de informațiile din țara de origine, schimbarea aferentă situației și statutului de refugiat ce 

poate apărea la nivel obiectiv și poate fi schimbare individuală sau familială cu schimbare de rol 

și statut social sau schimbare comunitară în funcție de caracteristicile demografice și la nivel 

subiectiv ce ține de percepția refugiatului referitor la situația în care se găsește.  
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În opinia autoarei, factorii socioculturali din țara de azil au influență asupra responsabilităților 

asumate înainte de situația de refugiu. Acești factori sunt structurile instituționale din țara de azil, 

condițiile economice generale precum nivel de trai, șomaj, cadrul legislativ în ceea ce privește 

refugiații și opinia publică
73

. Când se analizează activitățile din cadrul programului de asistență 

se urmărește valorificarea abilităților profesionale ale refugiaților, asigurarea protecției 

refugiaților de către profesioniști și de comunitate. Resursele ce se urmăresc a fi analizate sunt 

cele interne, ale refugiatului, al familiei sale, materiale , nonmateriale precum educația, unele 

aptitudini și resurse externe ce pot fi materiale sau nonmateriale ca asistență adecvată oferită 

refugiaților în țara de azil.  

Un rol important îl ocupă, conform autoarei și consilierea acordată refugiaților ce reprezintă 

comunicarea dintre asistentul social și refugiat și care are ca obiective remedierea din punct de 

vedere psihologic, dezvoltarea și autodezvoltarea persoanei în cauză.  

Un domeniu semnificativ pentru refugiați îl reprezintă consilierea. Autoarea spune că "rolul 

asistentului social nu este acela de a rezolva problemele refugiaților, ci de formare a abilităților 

necesare rezolvării problemelor"
74

. Aceste abilități sunt abilități ale gândirii, abilități acționale 

precum cele de relaționare, ocupaționale și abilități emoționale. Din punct de vedere al 

deontologiei consilierii, se urmărește autonomia persoanei, asistentul social tratează refugiatul ca 

o persoană cu capacitate decizională, beneficiul persoanei, fidelitatea și confidențialitatea față de 

persoana consiliată, imparțialitatea asistentului social în legătură cu cazurile avute și 

profesionalismul sau competența specialistului.  

Autoarea subliniază importanța interculturalității în consilierea refugiatului deoarece respectarea 

identității culturale urmărește atât atitudinea practicienilor implicați în a oferi asistență cât și 

încurajarea menținerii practicilor culturale, orientarea culturală se realizează prin măsuri de 

educație formală, promovarea interculturalității se realizează prin sensibilizarea opiniei publice. 

Activitățile de advocacy și lobby sunt definite în acest capitol ca argumentări ale unei cauze, ca 

reprezentare a unor interese. Lobby înseamnă activitatea orientată către luarea unei decizii care 

să îmbunătățească statutul social sau juridic al refugiaților prin adoptarea unei noi legislații sau 

ratificarea de acorduri, dezvoltarea de mecanisme pentru punerea în practică a hotărârilor/ 

deciziilor existente, îmbunătățirea modalităților de aplicare a legii iar advocacy este definit ca 
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activitatea prin care se reprezintă interesele unor cazuri individuale în relație cu anumite 

prevederi legale. 
75

 

În asistența ce privește refugiații apar și conflicte sau probleme care trebuie rezolvate de către 

asistentul social prin tehnica negocierii. Negocierea se aplică atât în relația asistent social-

refugiat cât și în relația asistent social- alți factori decizionali cu atribuții în asistența refugiaților.  

Etapele experienței refugiului sunt, în opinia autoarei următoarele: etapa anterioară refugiului în 

care pot exista războaie, nesiguranță, evenimente traumatice, părăsirea țării de origine, procedura 

de determinare a statutului de refugiat ce cuprinde interviuri la autoritățile țării de azil, reședință 

temporară în centre de cazare și integrarea în țara de azil care poate fi mai greoaie din pricina 

barierei lingvistice, a normelor și valorilor diferite față de cele din țara de origine și o posibilă 

lipsă a surselor de trai din cauza eșecului integrării.  

Smaranda Witec, făcând o sinteză din volumul Dicționar de sociologie de C.Zamfir și 

L.Vlăsceanu, definește integrarea ca " procesualitatea interacțiunilor dintre individ sau grup și 

mediul social specific sau integral, prin intermediul căreia se realizează un echilibru funcțional al 

părților."
76

 Integrarea conține trei etape și anume acomodarea la norme și comportamente ale 

celuilalt termen al relației de integrare, asimilarea de valori și norme ale celor două componente 

ale relației de integrare și participarea ce este o sinteză a celor două și reprezintă implicarea 

subiectivă și obiectivă a componentei de integrat. Integrarea refugiaților, în funcție de relațiile 

acestora cu societatea, se poate realiza după un model conflictual sau după un model consensual, 

în funcție de dimensiunile sociale din procesul de integrare se realizează după model 

macrosocial, cu rol principal al structurilor și sistemului social sau model microsocial în rol 

principal fiind individul sau model intermediar, regăsit la jumătatea distanței dintre individ și 

societate.  

Există și politici sociale pentru refugiați, așa cum punctează autoarea, care urmăresc înlăturarea 

dificultăților procedurale de acces la servicii sociale prin egalitatea de tratament, înlăturarea 

dezavantajelor în raport cu alții prin egalitatea de șansă și posibilitatea înlăturării dezavantajelor 

create de mediul social și economic prin egalitatea rezultatelor.  
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CAPITOLUL V 

STUDIU DE CAZ 

 

 

                  "Studiul de caz este un document realizat și publicat în scopul prezentării modului 

în care a fost analizată și evaluată o situație, pentru a elabora și implementa decizii vizând 

soluționarea uneia sau mai multor probleme (…)"
77

 Studiul de caz, conform lui Chelcea, ce îl 

citează pe Collerette " se particularizează în cadrul cercetării sociologice de teren prin câteva 

caracteristici: cazul este înțeles ca un sistema integrat, abordat holistic, cercetătorul interesându-

se mai mult despre cum decât despre de ce fenomenul studiat (o persoană, o colectivitate, o 

instituție) se prezintă într-un anumit mod, cazul fiind un fenomen contemporan, în context social 

real."
78

 Pe baza unui studiu de caz pota vea loc discuții cu scop consultativ, pentru a evalua 

gradul de eficiență al soluțiilor și pentru a identifica alte soluții. Există două tipuri de studii de 

caz, și anume cel faptic, ce descrie situații existente, reale, este mai credibil, informațiile se pot 

verifica și oferă răspunsuri la anumite problema ridicate. Dezavantajul ar fi că datele se pot 

învechi. Al doilea tip este studiul de caz fictiv, care nu este credibil deoarece are un caracter 

teoretic. Există două moduri de a elabora un studiu de caz. Primul tip este studiul de caz didactic, 

în care autorul cercetează fapte ce țin de un anumit subiect, adună documente, tehnoredactează 

textul și se poate include o notă prin care autorul poate sugera tipul de sooluție și chiar 

bibliografie. Acesta are între două și patru pagini, materiale ilustrative, note, bibliografie. Un al 

doilea tip este studiul de caz științific, realizat de cercetători, cu o întindere mai largă, cu o 

introducere, conținut, concluzii și bibliografie
79

.    

                           Am realizat acest studiu de caz deoarece problema refugiaților din țările în 

conflict este de actualitate și privește toată societatea românească. Pentruacest studiu de caz am 

ales să realizez un interviú non-formal cu un apropiat, așadar sursa folosită este interacțiunea cu 

persoana intervievată. Interviul este o tehnică de a obține prin intermediul întrebărilor și al 
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răspunsurilor informații de la indivizi și grupuri pentru a verifica ipoteze sau pentru a descrie din 

punct de vedere științific fenomene socioumane. Se bazează pe comunicare verbală, pe 

convorbire. Există avantaje și dezavantaje ale utilizării interviului. Avantajele sunt flexibilitatea, 

răspunsuri de la orice categorie de persoane, observarea comportamentului non-verbal, 

răspunsuri spontane, personale. Dezavantajele țin de costuri ridicate, timp mai lung, un se poate 

asegura anonimatul, un există o standardizare în formularea întrebărilor. Tipul de interviu ales a 

fost interviul personal, non-directiv, caracterizat de număr mic de întrebări, cu formulare 

spontană, durată nelimitată, informații multe, răspunsuri complexe, posibilitatea repetării 

întrevederii cu persoana intervievată. 
80

               

                  Y.R. este un solicitant de azil care a fost respins dar are statut de refugiat în prezent. 

Acesta este originar din Somalia și are 28 de ani. A fost obligat să părăsească Somalia în anul 

1998 din cauza războiului civil. El și-a pierdut toată familia în urma ostilităților. Propria lui viață 

a fost în pericol și pentru asta s-a hotărât să părăsească țara. În țara sa, Y.R. a fost șofer la o firmă 

particulară. Prima dată s-a decis să meargă în Kenya, unde a rămas câțiva ani. Aici nu a mai dorit 

să rămână deoarece era persecutat din cauza etniei. Prin Turcia a ajuns în România, în decembrie 

2002. A aplicat pentru azil dar a fost respins de către autorități fără să i se explice motivul, 

relatează acesta. A făcut apel la această decizie la instanță dar a fost respins apelul în anul 2003. 

Y.R. nu s-a descurajat și a aplicat pentru a fi declarat tolerat și a putea rămâne în țară. Acest 

lucru i-a fost acordat tot în anul 2003.  

A trăit cu acest statut în România aproximativ doi ani și jumătate deoarece statul român nu poate 

să îl întoarcă în țara de origine. El a raportat în mod regulat situația sa autorităților străine. În 

timpul procesului de azil Y. a fost cazat într-un centru de primire dar a trebuit să părăsească acest 

centru după ce cererea i-a fost respinsă. După o perioadă grea în care a locuit mai mult pe stradă, 

a putut să locuiască în centrul JRS din București din anul 2004 până în anul 2006. În anul 2006, 

în luna august, a cunoscut-o pe L., prin intermediul unui coleg de centru. Aceștia au dezvoltat în 

timp o relație destul de apropiată până în punctul în care Y.R. a ajuns să locuiască cu L. În tot 

acest timp a continuat să frecventeze diverse organizații nonguvernamentale pentru alimente, 

îmbrăcăminte.  
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Pentru a contribui la cheltuielile gospodăriei Y. s-a angajat fără forme legale la o firmă pe postul 

de încărcător/descărcător marfă pe salariul minim întrucât nu putea să se angajeze cu forme 

legale sau să beneficieze de ajutor social. Y. declară că nimeni nu a dorit să îl angajeze deoarece 

nu are documente valabile, dar prin intermediul unei cunoștințe de-a lui L. cu greu a reușit să își 

găsească această slujbă. Acesta mai declară că la locul de muncă unele persoane nu îl agreează 

deoarece este diferit, spune el.  

Y. este sănătos din punct de vedere fizic, a reușit să ajungă la medic datorită JRS dar și lui L. 

care l-a ajutat să comunice mai bine în limba engleză. În ceea ce privește sănătatea psihică și 

partea emoțională, Y. declară că a avut noroc că nu s-a îmbolnăvit deoarece a avut experiențe 

traumatizante în viață. Prima dată a văzut cum familia i-a fost ucisă, a fost obligat să lase tot ceea 

ce avea în țara sa, a trăit în condiții precare o perioadă în România. Y. a mărturisit că nu a dorit 

să părăsească România în ciuda dificultăților întâmpinate și mai ales când a întâlnit-o pe L. și s-a 

îndrăgostit, spune el. De asemenea, el mărturisește că nu înțelegea de ce nu i se oferea statutul de 

refugiat. Spune că s-a obișnuit în România, a reușit să învețe și limba română cât să se descurce, 

la nivel de conversație. Persoanele ce solicită azil și sunt refuzate și migranții ilegali beneficiază 

de statutul de tolerați dacă autoritățile consideră că persoana nu poate fi îndepărtată de pe 

teritoriul țării. Tolerarea semnifică permisiunea de a rămâne pe teritoriul României.  

Persoanele cu statut de tolerat, chiar dacă trăiesc legal în România le este interzis să acceseze 

piața muncii legală și nu au dreptul la suport legal. Dacă au nevoie de îngrijire medicală nu pot 

accesa servicii medicale deoarece nu au statut de rezident. Statutul de tolerat îi dă persoanei doar 

dreptul de a rămâne pe teritoriul României, nu are dreptul la ajutor social și nici la accesarea 

pieței de muncă legale. Cei ce dețin statut de tolerat au acces doar la servicii medicale de urgență 

mai mult de trei zile în spital și nu au dreptul la alte servicii medicale. Relația cu statul este 

limitată la a raporta lunar autorităților străine cu scopul de a menține statutul de tolerat.  

În prezent, Y. și L. trăiesc în concubinaj, Y. a obținut statutul de refugiat în anul 2010, după doi 

ani a obținut și cetățenia, având acces la servicii și beneficii acordate refugiaților precum 

alimente gratuite, asistență medicală gratuită, acces la piața forței de muncă, cursuri de limba 

română, ajutor material nerambursabil pe o perioadă de 6 luni cu posibilitate de prelungire de trei 

luni, etc. Cu ocazia obținerii cetățeniei, și-a putut găsi un loc de muncă la aceiași firmă, dar cu 

forme legale, are asigurări sociale. Cu acest studiu de caz am dorit să scot în evidență drumul 
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greoi pe care îl au de parcurs persoanele persecutate în țările de origine până să ajungă să dețină 

statutul de tolerat sau de refugiat. Din nefericire, nu toate persoanele se descurcă la fel de bine 

precum a făcut-o Y. Barierele sunt multiple și se referă la cultură, limbă, posibilități materiale, 

etc.  
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CAPITOLUL VI 

PROBLEMA MIGRAȚIEI ÎN VIZIUNE CREȘTINĂ 

 

 

                    După ce am prezentat aspecte de ordin social, legislație și studiul de caz, doresc să 

scot în evidență și problema migrației în viziune creștină. Pentru a dezvolta subiectul refugiaților 

și al migrației doresc să explic termeni  precum pustiu, război, străin, Egipt, eliberare/libertate, 

exil, exod, poartă, prigoană.  

Cuvântul exodos semnifică ieșire, cale de ieșire, plecare
81

. În Sfânta Scriptură arată ieșirea 

evreilor din Egipt sau peregrinarea de 40 de ani care i-a dus din Egipt în Pământul făgăduinței 

prin pustiu (Ex 3,7-10). În Vechiul Testament primul exod a fost nașterea poporului lui 

Dumnezeu, realizată în sânge (Ez 16,4-7). Noul exod prezintă poporul exilat în Babilon din 

pricina păcatelor, astfel Dumnezeu își răscumpără din nou poporul (Is 63,16). În Noul Testament 

Ioan Botezătorul este cel care strigă În pustiu pregătiți calea Domnului (Mt 3,3 și Is 40,3). 

Exodul este evocat de creștini în timpul nopții pascale prin cântarea Exsultet.  

Pustiul reprezintă pământul pe care Dumnezeu nu l-a binecuvântat deoarece nu există apă, așa 

cum era și în paradis înainte de a ploua ( Gn 2,5), vegetația nu prea există, nu se poate locui (Is 

6,11). În Ier 2,6 și 4,20-26 se spune că dacă se dorește a se transforma o țară într-un pustiu este 

ca și cum o transformi în haosul originar. Viziunea biblică spune că Dumnezeu a dorit ca poporul 

să treacă prin pustiu pentru ca apoi să ajungă pe tărâmul unde curge lapte și miere. Consider că 

acest lucru se întâmplă și în prezent deoarece Dumnezeu ne supune întotdeauna încercărilor 

înainte de a ne oferi cee ace ne dorim cu ardoare. Și pentru ca mulțumirea să fie maximă și a 

simți că merităm ceea ce ne-am dorit este necesar să depunem oarecare efort în realizarea 

sarcinii. Deșertul evocă nașterea poporului lui Dumnezeu, reprezintă o trecere prin timpul 

pustiului, exodul poporului lui Israel. Tradiția arată că pustiul a fost o încercare pentru popor dar 

și timp de a-L slăvi pe Dumnezeu, aceste lucruri fiind evocate prin planul și triumful lui 

Dumnezeu și infidelitatea poporului. Străbaterea deșertului cunoaște o cale aleasă de Dumnezeu, 

nu cea mai scurtă (Ex 13,17) deoarece Domnul dorea să fie călăuza poporului (Ex 13,21). 

Dumnezeu a dorit ca poporul să se nască în pustiu dar i-a promis un Pământ. Infidelitatea 
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poporului se observă din faptul că încă din primele etape ale parcursului, evreii protestează 

împotriva hotărârii lui Dumnezeu spunând că nu au hrană, apă și nici siguranță. Un moment 

important îl constituie momentul în care Iosua intră pe Pământul făgăduinței. Astfel, pustiul este 

văzut ca fidelitatea pe care o are Dumnezeu în fața celor răzvrătiți, ducându-și planul la 

îndeplinire. Din momentul instalării pe Pământul făgăduinței, poporul l-a transformat în loc de 

idolatrie și nelegiuire. Timpul din pustiu reprezintă un îndemn la convertire, Dumnezeu poartă o 

grijă părintească față de popor, acesta a fost pus la încercare pentru a realiza că omul pentru a trăi 

are nevoie și de Dumnezeu, nu numai de hrană
82

. Pustiul a reprezentat un timp ideal, un exemplu 

fiind recabiții care trăiau în corturi pentru a-și arăta dezaprobarea față de canaani (Ier 3,5); 

pustiul este așadar o modalitate de convertire pentru a aștepta venirea lui Mesia. Isus a dorit să 

treacă prin aceleași etape ca și cele prin care a trecut poporul evreu. Astfel, El a fost dus în deșert 

de Duhul lui Dumnezeu pentru a fi pus la încercare ( Mt 4,1-11), rămâne credincios lui 

Dumnezeu deoarece alege Cuvântul lui Dumnezeu în loc de hrană și devine Fiul prin care se 

împlinește destinul lui Israel. În același timp, Cristos a folosit deșertul ca pe un refugiu față de 

mulțime (Mt 14,13, Mc 1,45, 6,31, Lc 4,42), El fiind apa vie, pâinea din cer, calea, lumina, 

pustiul fiecăruia dintre noi. În El noi am învins încercarea, în El avem comuniunea desăvârșită 

cu Dumnezeu
83

.  

Războiul reprezintă un fapt negativ realizat de om ce pune probleme de natură morală. Acesta 

este asociat cu pacea, dar pacea înseamnă o câștigare obținută cu prețul luptei date. Este o formă 

de violență, un element al condiției omului. În opinia mea, războiul reprezintă un păcat, întrucât 

omul este pus în situația de a-și ucide aproapele. Chiar și în războaiele reci se păcătuiește 

deoarece chiar dacă nu există crime persoanele se luptă cu vorbe, se luptă în ambiții. În Orientul 

vechi, la fiecare an care se schimba regii purtau un război ( 2 Sam 11,1). Se imagina un război al 

zeilor care își avea prelungirea terestră în războaiele omenești. În istoria poporului lui Dumnezeu 

va exista experiența războiului, ca o realitate a lumii și ca un rău. Prin nașterea poporului evreu, 

Dumnezeu își instaurează împărăția pe pământ, poporul aducându-I cult și observându-I legea. 

Astfel, Israel îl apără pe Dumnezeu și are experiența unei vieți de luptă. Yahweh luptă pentru 

poporul său, de la începuturi Dumnezeu se luptă cu forțele răului, care îi sunt împotriva planului 

său. Dumnezeu duce o luptă împotriva păcătoșilor, El dorește să stabilească o împărăție a 
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dreptății, a prosperității în conformitate cu Legea sa iar misiunea poporului este de a o realiza. În 

cazul în care acesta nu dorește acest lucru Dumnezeu luptă cu poporul păcătos ca și cum ar lupta 

cu puterile păgâne. Mântuirea va veni odată cu câștigarea unei lupte împotriva forțelor dușmane. 

Răspunsul lui Dumnezeu și al poporului împotriva asaltului imperiului păgân împotriva credinței 

este reprezentat de o revoltă militară ce repetă războiul sfânt ( 1 Mac 2-4, 2 Mac 8-10). Biserica 

lui Isus este biserica luptătoare și învingătoare împotriva războaielor oamenilor. Armele pe care 

le folosește Biserica nu sunt cele pe care le folosește omul în luptele sale ci sunt reprezentate de 

cele pe care le-a lăsat Isus precum iubirea, credința, rugăciunea. Timpurile de pe urmă
84

 

propovăduite de Isus sunt ca un război între cei care cred în Cristos și cei care sunt de partea 

anticristului. Cei din urmă, persoanele rele și păcătoase, sunt sub osândă divină.  

În ceea ce îi privește pe străini, Sfânta Scriptură îi deosebește pe cei care fac parte din alte 

neamuri și care sunt considerați dușmani până când vine Cristos. Străinul poate fi în trecere, este 

neasimilabil, precum femeia străină
85

, prostituata, mai poate fi străin rezident, persoană 

autohtonă, existența acestuia putând fi asociată cu a oamenilor locului respectiv. Asimilarea 

rezidenților de către Israel a contribuit la ruperea cercului naționalist și a pregătit universalismul 

creștin. Israelitul este conștient că nu poate pretinde niciun drept de la Dumnezeu, acesta dorește 

să fie oaspete (cf. Ps 15), știe că este străin, trecător, ca și predecesorii săi (Ps 39,13, 1 Cr 29,15), 

viața lui pe pământ este scurtă și îi cere Domnului să îl ajute (Ps 119,19). Noul Testament spune 

că creștinul nu are o locuință permanentă pe pământ (2 Cor 5,1s), este un străin aici deoarece îi 

aparține lui Dumnezeu și poate avea loc lângă sfinți (Ef 2,19, Col 1,21).  

Egiptul este unul dintre neamurile cu care Israel a interacționat. Este un ținut al belșugului, este 

refugiul patriarhilor înfometați (Gn 12,10), al proscrișilor (1 Rg 11,40, Ier 26,21), al israeliților 

învinși (Ier 42), al lui Cristos când se ascunde de Irod (Mt 2,13) și poate fi o atracție pentru 

persoanele ce nu au idealuri (Ex 14,12). Dumnezeu pedepsește Egiptul nu prea aspru deoarece 

egiptenii rămân fără făpturile
86

 sale iar Dumnezeu dorește să-i îndepărteze de rău (Înț 11,15-

12,2).  

Sfânta Scriptură nu prezintă o anumită definiție a eliberării sau libertății, spune că omul poate 

răspunde, prin alegeri pe care le face liber, lui Dumnezeu și de asemenea, Biblia marchează ce 

înseamnă adevărata libertate. Astfel, în Vechiul Testament Yahweh eliberează poporul său iar în 
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Noul Testament harul lui Isus Cristos aduce oamenilor libertatea. Tradiția biblică spune că omul 

este capabil să decidă liber, are puterea de a alege, este responsabil, așa cum rezultă din Geneză 

2-3, 4-7. Consider că este foarte important ca orice persoană să poată decide singură în ceea ce 

privește propria viață. Omul a fost înzestrat cu liber arbitru, este adevărat, dar există și excepții. 

Una dintre aceste excepții reprezintă persoanele care au capacitate de exercițiu restrânsă precum 

minorii și persoanele care suferă de anumite afecțiuni. Aceste personae sunt incapabile să decidă 

pentru ele și pentru alții și de aceea au tutori și curator care semnează și decid în locul lor.  

Ieșirea din Egipt a constituit evenimentul ce a marcat originile poporului ales, și anume 

eliberarea lui de către Dumnezeu din robia Egiptului (Ex 1-15). Textele biblice spun că prima 

mântuire a fost o eliberare triumfătoare, Yahweh neplătind niciun preț de răscumpărare celor ce 

au asuprit Israelul. Eliberarea realizată de Dumnezeu pentru poporul său se transpune diferit 

pentru fiecare credincios, cf. 2 Sam 4,9 : Viu este Domnul, care a izbăvit sufletul meu din tot 

necazul. Despre prima eliberare a lui Israel se vorbește în Deuteronom, unde se specifică faptul 

că sclavul evreu trebuia eliberat în cel de-al șaptelea an, ca pentru a aminti ce a făcut Yahweh 

pentru aceștia (Dt. 15,12-15). Nehemia, după întoarcearea din exil, s-a ridicat împotriva unor 

compatrioți care doreau să îi înrobească pe frații răscumpărați
87

. Cristos este văzut ca și 

Eliberatorul oamenilor, El instaurează regimul libertății definitive atât pentru evrei cât și pentru 

păgânii care au credință și îl iubesc. Libertatea creștină își are natura și pe plan social, așa cum se 

arată în Scrisoarea către Filemon. Aceasta este accesibilă atât oamenilor liberi cât și sclavilor, 

fără să presupună schimbarea condiției (1 Cor. 7,21). Eliberarea creștinului rezultă dintr-un 

eveniment istoric, moartea lui Cristos și contactul personal al omului cu Cristos, botezul. Un 

credincios se poate numi liber deoarece poate trăi cu Dumnezeu prin Cristos, fără a fi împiedicat 

de păcat, moarte și lege. Isus ne smulge astfel din păcat. Creștinul își exercită libertatea creștină 

și capătă încredere, este îndrăzneț, mândru, Noul Testament numind aceste cuvinte ca parresia
88

.  

În anul 734 unele cetăți ale regatului lui Israel au cunoscut exilul (2 Rg. 15,29) iar în anul 721 tot 

regatul a trecut prin această experiență (2 Rg. 17,6). Deportările cu cel mai mare impact le-a 

săvârșit Nabucodonosor în anii 597, 587, 582 ( 2 Rg. 24,14 și 25,11). Cuvântul exil a fost folosit 
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pentru a desemna deportările în Babilon
89

. Pentru a se deschide calea de întoarcere a trebuit să 

cadă Babilonul și să se dea edictul lui Cirus în 538 (2 Cr. 36,22). Exilul era văzut ca o pedeapsă 

extremă, era răsturnarea planului lui Dumnezeu, ruperea făgăduințelor. Cel care a spus că exilul 

era de durată a fost Ieremia (Ier 29). Exilul a fost așadar o revelare a păcatului, poporul trebuia să 

devină conștient de păcatele comise (Ier 13,23 și 16,12). Alinarea oamenilor a fost adusă de 

profeți, care le-au oferit acestora speranță. Dintre cei exilați Dumnezeu a ales călăuzitori care au 

sprijinit poporul.  

Poarta, dacă este deschisă, lasă persoana să treacă, permite libera circulație, se referă la 

ospitalitate (Iob 31,32), la o posibilitate pe care o persoană o poate avea (1 Cor 16,9). Dacă este 

închisă, apără omul (In 20,19) sau arată refuzul (Mt 25,10), poate sugera o triere a persoanelor. 

Ierusalimul va deveni sfânt dacă nu mai există răul în el nu dacă i se închid porțile. Când se 

distruge templul din Ierusalim, poporul își dă seama că nu poate ajunge la ceruri și astfel cere lui 

Dumnezeu să deschidă cerul și să coboare (Is 63,19) pentru a conduce poporul și a-l trece prin 

poartă (In 10,4).  

Poporul lui Dumnezeu cunoaște prigoana în toată istoria sa. Isus, care a venit să mântuiască 

lumea, este urât întâmpinat și în final pătimește (Mt 23,31) pentru oameni. Ucenicii săi 

întâmpină acceași problemă, așa cum afirmă Ioan în capitolul 15 versetul 20: Dacă m-au prigonit 

pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Prigoana îi afectează pe cei drepți, răul dorește să îl despartă pe 

om de Dumnezeu. Chiar Isus a fost prigonit și astfel El încununează oamenii care sunt în 

suferință, cei nedreptățiți. Prin prigoana sa El își împlinește misiunea și realizează planul de 

mântuire. Prigoana este o parte a luptei dintre Dumnezeu și cel rău, luptă care se încheie cu 

strivirea șarpelui, învingerea răului. Credința și speranța sunt cele care înving povara prigoanei, 

dar și exemplul lui Isus Cristos. Exemple de modele ce au înfruntat prigoana sunt drepții din 

Vechiul Testament care au fost răbdători, curajoși și și-au păstrat speranța, exemplu fiind 

Ieremia, Isus, apostolii și primii creștini. Cartea care menține speranța în fața vicisitudinilor 

prigoanei este cartea Apocalipsului, care le transmite oamenilor siguranța biruinței lui Isus și 

venirea Împărăției sale. Domnul spune: Nu te teme de cele ce ai să pătimești. Că iată, diavolul va 

să arunce dintre voi în temniță, ca să fiți ispitiți, și veți avea necaz de 10 zile. Fii fidel până la 

moarte și îți voi da cununa vieții.(Ap 2,10).  
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În Mesajul Sfântului Părinte Francisc pentru celebrarea celei de-a 49-a Zile Mondiale a Păcii 1 

ianuarie 2016 acesta precizează că pacea este darul lui Dumnezeu dat oamenilor pentru a-l 

realiza. Este optimist în legătură cu solidaritatea între oameni. Solidaritatea este originea 

fraternității și a vieții comune. Fără această solidaritate oamenii nu ar fi umani, spune Sfântul 

Părinte. Persoanele indiferente, cele care își închid inima în fața celorlalți sunt încă răspândite în 

zilele noastre. O formă de indiferență de care vorbește Sfântul Părinte este indiferența față de 

Dumnezeu fiind efect al umanismului fals, materialism, gândire relativistă și chiar nihilistă. Altă 

formă de indiferență este cea față de aproapele nostru, care se caracterizează prin plictiseală și 

nepăsare față de dramele omenirii, nu știu ce înseamnă compătimirea. Alt tip de indiferență se 

manifestă prin lipsa de atenție față de realitatea ce ne înconjoară, persoanele nu doresc să caute 

informații și sunt insensibili la nevoile celor din jur. Astfel, indiferența provoacă lipsă de 

angajare și închidere în fața lui Dumnezeu și în fața aproapelui. Indiferența față de aproapele ia 

aspectul neangajării, nedreptății, dezechilibrului social, conflictelor, nesiguranței la nivel 

individual și aspect de amenințare în ceea ce privește pacea la nivel instituțional
90

. Indiferența 

față de mediul înconjurător are drept consecințe poluarea, defrișările ilegale ce alungă persoanele 

din mediul lor de viață și le obligă la nesiguranță, sărăcie și conflicte sociale. În opinia mea, o 

persoană indiferentă este o persoană neintegrată, incapabilă de a iubi, de a dezvolta relații cu cei 

din jur și de a fi în comuniune cu natura și cu Dumnezeu.  

Dumnezeu este cel care se preocupă de soarta omului, El cunoaște, aude și vede tot ce se 

întâmplă, nu este indiferent, este atent și acționează, exemplu fiind ceea ce îi spune lui Moise: 

Am văzut necazul poporului meu, care este în Egipt, și am auzit strigătele lor din cauza 

asupritorilor. Îi cunosc durerea. Am coborât ca să-l scot din mâna egiptenilor și să-l duc din 

țara aceea într-o țară bună și întinsă, într-o țară în care curge lapte și miere. (Ex 3,7-8). Sfântul 

Părinte îndeamnă fiecare persoană să adopte o atitudine de angajare propriu-zisă în fața 

indiferenței caracterizată prin îmbunătățirea vieții familiale, îmbunătățirea relațiilor cu membrii 

comunității, cu colegii, prietenii. Statele trebuie să se aplece mai mult asupra persoanelor 

încarcerate, a bolnavilor, a migranților prin legi care să favorizeze și să faciliteze respectarea 

drepturilor și obligațiilor acestora pentru a se integra corespunzător și a se evita intrarea 

clandestină în țările gazdă și a șomerilor prin gesturi concrete nu doar prin vorbe
91

.  
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În Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc cu ocazia Zilei Mondiale a Migrantului și a 

Refugiatului cu ocazia celei de-a 103-a Zi Mondială a Migrantului și Refugiatului adresată 

Migranților minori, vulnerabili și fără glas în data de 15 ianuarie 2017 Sfântul Părinte începe 

prin a cita Mc 9,37, cf.Mt 18,5, Lc 9,48, In 13,20: Oricine primește un astfel de copil, în numele 

meu, pe mine mă primește, iar cine mă primește pe mine, nu pe mine mă primește, ci pe acela 

care m-a trimis și pe Mt 18,6, cf.Mc 9,42, Lc 17,2 : Dar oricine ar scandaliza pe unul dintre 

aceștia mai mici, care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră de moară 

trasă de măgar și să fie aruncat în adâncul mării. Papa Francisc se referă aici la copiii supuși 

prostituției, pornografiei, sclaviei, traficului de droguri. Migrațiile înseamnă un fenomen extins 

la nivel de continente, înseamnă persoane care sunt obligate să abandoneze căminul sperând să 

se salveze și a fi în siguranță, minori supuși violenței, mediului mizer, lipsei documentației, lipsei 

vocii. Fenomenul migrator face parte din istoria mântuirii, este un semn al timpurilor
92

 care 

vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu în ceea ce privește comuniunea universală a oamenilor. 

Papa Francisc subliniază că trebuie adoptată orice măsură pentru a le garanta migranților minori 

în special protecție și apărare
93

 deoarece aceștia sunt supuși lipsei mijloacelor de supraviețuire, 

nivelului scăzut de școlarizare și de cunoaștere a legilor, a culturii și a limbii țării gazdă făcându-

i astfel dependenți din punct de vedere psihologic și fizic. Astfel, accentul trebuie să se pună pe 

integrarea copiilor și a adolescenților migranți , pe adoptarea de proceduri naționale adecvate și 

de planuri de cooperare concordate între țările de origine și cele de primire, în vederea eliminării 

cauzelor emigrației forțate a minorilor, pe soluții durabile
94

.  

Instrucțiunea Erga migrantes caritas Christi spune că fenomenul migrației își are rădăcinile în 

naționalismul extremist, în țări în care predomină ura și marginalizarea popoarelor minoritare, în 

țări cu conflicte civile, politice și religioase. Pe de altă parte migrația este un prilej de dialog, 

integrare, așa cum afirma Ioan Paul al-II-lea: Sunt multe civilizații care s-au dezvoltat și 

îmbogățit tocmai prin aporturile imigrației. În alte cazuri, diferențele culturale ale autohtonilor 

și imigranților nu s-au integrat, ci au demonstrat capacitatea de a conviețui, prin practicarea 

respectului reciproc al persoanelor și prin acceptarea sau toleranța față de tradițiile diferite
95

. 

Migrațiile din zilele noastre presupun provocări din pricina legăturii lor cu domeniul social, 
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economic, cultural, politic, de siguranță a persoanei. Imigranții ajută la dezvoltarea economică a 

țării gazdă dar și a celei de origine datorită contribuției financiare a acestora. Convenția 

internațională pentru apărarea drepturilor tuturor muncitorilor migranți și a membrilor familiilor 

lor ce a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2003 și a cărei ratificare a fost susținută de Ioan Paul al 

II-lea cuprinde drepturile migranților, refugiaților și familiilor lor. Prezența diferitelor religii în 

țări majoritar creștine presupune interculturalitate și dialog între religii însă întâlnim și situația 

inversă, prezență numeroasă creștină în țări majoritar musulmane. Migrațiile internaționale fac 

parte din realitatea socială, economică și politică. În ceea ce privește migrațiile interne, acestea 

sunt voluntare, din mediul rural în marile orașe sau forțate, situația celor evacuați, celor ce fug 

din calea terorismului, violenței, traficului de droguri.  

Migrațiile îi apropie pe oameni pentru a forma, așa cum menționează instrucțiunea, doresc să 

formeze un corp social vast. Migrația este un semn al timpurilor, o provocare legată de 

reînnoirea omenirii prin vestirea păcii, semn al unei vocații veșnice, acceptarea celuilalt. În 

secolul trecut fenomenul migrației era gestionat de Biserică, după prima jumătate a sec.al XIX-

lea responsabilitatea revine și congregațiilor călugărești. Primul document al Sfântului Scaun 

care tratează problema emigranților este Exsul familia, publicat de Pius al XII-lea în 1952
96

. În 

Conciliul Vatican II se subliniază grija pastorală față de migranți și itineranți, Biserica 

prezentându-se ca popor adunat în unitatea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt (LG 4) 

.Principalele linii pastorale pe care magisteriul le urmărește se referă la importanța persoanei și 

apărarea drepturilor omului, dimensiunea misionară și eclezială a migrației, importanța 

apostolatului laicilor, ocrotirea minorităților în Biserică, dialogul eclezial. Biserica este 

considerată sacramentul unității, îndeamnă spre adevăr, dialog și ospitalitate și promovează 

unitatea în diversitate. Pluralismul cultural și religios existent în zilele noastre duc către o 

deschidere la nivel mondial prin intermediul mass-mediei și tehnologiei dar face să renască 

anumite identități locale. Prin pluralismul cultural se naște înculturarea, ce este cunoașterea și 

ascultarea, tolerarea, respectarea și chiar simpatizarea celor cărora li se vestește evanghelia. 

Conciliul Vatican II spune că Biserica este comuniune deoarece unește comunitățile catolice cu 

cele universale, misiune deoarece se îndreaptă și spre o altă parte, popor și familie a lui 

Dumnezeu, mister, sacrament, corp mistic și templu al Duhului Sfânt deoarece este istoria unui 
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popor peregrin care este este chemată să clădească o altă istorie, a migranților. Activitățile 

pastorale pentru a primi migranții sunt îngrijirea acelui grup etnic și confesional ce dorește 

promovarea spiritului catolic, apărarea universalității și unității, aprecierea și respectarea limbii 

meterne a migranților
97

.  

Migrația reprezintă în fond respectarea identității legitime a străinului. Instrucțiunea cere să se 

distingă între asistență, primire concretă și integrare. Asistența în sensul general se referă la o 

chestiune limitată în timp, primirea concretă la proiecte pe termen lung iar integrarea la obiectiv 

pe termen lung urmărit constant. În medierea culturală se urmărește asigurarea ordinii, legalității 

și siguranței din punct de vedere social, primirea și caritatea
98

. Când imigranții sunt puțini la 

număr Biserica lor este cea responsabilă să îi ajute să depășească despărțirea de propria 

comunitate și să se adapteze în comunitatea nouă, putându-se vorbi despre caritatea apostolică, 

ce respectă conștiința celuilalt, libertatea și iubire. Instrucțiunea oferă anumite atenționări 

referitoare la faptul că nu este oportun ca bisericile, capelele, locurile de cult catolice să fie la 

dispoziția celor de religii necreștine pentru socializare, orele de religie ar trebui să promoveze 

respectarea persoanelor cu altă convingere religioasă, respectarea principiului reciprocității în 

relațiile dintre creștini și membrii altor religii. Căsătoriile dintre musulmani și catolici au nevoie 

de dispensă canonică, de sprijinul comunității catolice atât înainte cât și după căsătorie pentru 

educarea copiilor și alte nevoi. Pentru a putea vorbi despre o pastorație a migranților de 

comuniune este necesar ca între Biserica de plecare  și cea de sosire a fluxului migratoriu să 

existe colaborare, informare reciprocă, dialog, întâlniri periodice, înființarea unei comisii 

speciale conduse de un episcop. Pentru a se sublinia mai bine importanța subiectului s-a propus 

și celebrarea anuală a Zilei/Săptămânii Mondiale a Migrantului și a Refugiatului susținută de 

către Papă prin mesaje speciale dar și întâlnirea anuală a episcopului cu grupurile etnice din 

dieceză numit și sărbătoarea popoarelor
99

. Responsabilitățile operatorului pastoral sunt de a 

ocroti identitatea culturală, etnică, lingvistică a migrantului, integrarea migrantului în 

comunitate, prezentarea unui model evanghelizator și misionar  al migrantului. Conform 

documentului, inserarea eclezială a emigranților este privită din perspectivă canonico-structurală 
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și teologico-pastorală. Pastorația de ansamblu prevede parohia interculturală și 

interetnică/interrituală, în care se realizează asistența persoanelor autohtone dar și a străinilor de 

pe același teritoriu șau parohia locală care se angajează în slujirea comunității de migranți cu o 

singură sau mai multe etnii și cu unul sau mai multe rituri, parohie teritorială alcătuită din 

persoane autohtone a căror biserică devine punct de referință pentru comunități străine. Mai pot 

exista și centre de activitate pastorală specifică dedicată tinerilor și de propunere vocațională, 

centre de formare a laicilor și a operatorilor pastorali, centre de studiu și de reflecție 

pastorală
100

.  

Scrisoarea enciclică Solicitudo rei socialis a Suveranului Pontif Ioan Paul al II-lea cu ocazia celei 

de-a XX-a aniversări a Enciclicei Populorum progresio promulgată de predecesorul său Paul al 

VI-lea atinge două obiective precum aducerea unui omagiu documentului Populorum progresio 

și învățăturii sale și reafirmarea continuității doctrinei sociale cât și reînnoirea ei. Din punct de 

vedere economic țările în curs de dezvoltare sunt mai multe decât cele dezvoltate, astfel există o 

repartizare inegală a mijloacelor de subzistență. Ioan Paul al II-lea enumeră caracteristicile lumii 

contemporane pentru a aprofunda astfel învățătura promovată de Paul al VI-lea din punct de 

vedere al dezvoltării popoarelor
101

. Una dintre realități este cea referitoare la faptul că speranțele 

de dezvoltare sunt departe de a se realiza în comparație cu trecutul, inegalitatea între Nord, care 

este dezvoltat și Sud care este subdezvoltat din punct de vedere al producerii și distribuirii 

alimentelor, igienei, sănătății, condițiilor de locuire, apei potabile, locurile de muncă, diferențele 

de cultură și de valori. Papa subliniază că se poate vorbi despre lumi diferite în interiorul lumii 

noastre unice: lumea întâi, lumea a doua, lumea a treia și uneori chiar a patra
102

. În zilele 

noastre se suprimă dreptul la inițiativa economică, drept important pentru individ în sine dar și 

pentru binele comun, reducând inițiativa și creativitatea persoanei. Subdezvoltarea contemporană 

este atât economică cât și politică, culturală, umană. Indicatorii subdezvoltării care afectează și 

țările dezvoltate sunt criza de locuințe datorată procesului de urbanizare, șomajul, datoriile 

internaționale. Țările care și-au dobândit recent independența și care doresc să aibă identitate 

culturală și politică proprie au nevoie de contribuția țărilor dezvoltate. Mișcarea Internațională a 
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Țărilor Nealiniate dorește să afirme dreptul popoarelor la propria identitate, securitate și 

independență. Țările în curs de dezvoltare devin parte într-un mecanism care nu respectă viața și 

drepturile omului și sunt împotriva țărilor iubitoare de pace. Se pune accent aici și pe producerea 

și comerțul cu arme care contribuie la menținerea războaielor și favorizarea migrației, 

armamentul nuclear. Obligația în ceea ce privește dezvoltarea popoarelor nu privește numai 

individul, ci comunitatea, Biserica Catolică dar și celelalte biserici.  

Sfântul Părinte spune că Un mod de dezvoltare care nu respectă și nu promovează drepturile 

omului- personale și sociale, economice și politice, inclusiv drepturile națiunilor și al 

popoarelor- nu este de demnitatea omului
103

. O lume divizată, cu ideologii rigide, fără 

solidaritate este o lume supusă păcatului. Solidaritatea în societate presupune recunoașterea 

reciprocă a membrilor ca și persoane. În zilele noastre semne ale solidarității le prezintă doar 

săracii între ei, prin susținerea cauzelor în fața autorităților și instituțiilor statului. În încheierea 

documentului, Papa Ioan Paul al II-lea spune că Popoarele și persoanele aspiră la propria 

eliberare: căutarea dezvoltării depline este semn al dorinței lor de a depăși greutățile multiple 

care le împiedică să se bucure de o viață mai umană
104

.  

Un alt document cu însemnătate în problematica migrației și refugiaților îl reprezintă Decretul 

asupra mijloacelor de comunicare socială, Inter Mirifica, din Conciliul Vatican II care vorbește 

despre îndatoririle Bisericii care sunt de a predica vestea mântuirii prin mijloacele de comunicare 

socială și a-i învăța pe oameni să le folosească corect pentru educația creștină, despre legea 

morală care se aplică în folosirea lor, în ceea ce privește conținutul comunicării, scopul, locul ce 

pot modifica valoarea ei morală, puterea de convingere a mijloacelor de comunicare. Dreptul de 

informare privește informarea și difuzarea știrilor, informația trebuind să fie adevărată și 

completă. Prezentarea răului moral poate contribui la cunoașterea persoanei, a adevărului și a 

binelui. Opinia publică este prezentă în viața publică și privată a persoanelor și trebuie să 

răspândească opinii generale corecte. Ziariștii, scriitorii, vânzătorii, autorității civile, puterii 

civile etc. au principala răspundere morală în ceea ce privește folosirea corectă a mijloacelor de 

comunicare socială. Păstorii și credincioșii, prin gând și intenție, trebuie să se asigure că 

mijloacele de comunicare socială trebuie să se folosească eficient în operele de apostolat. Presa 

ar trebui să promoveze publicații oneste și să se creeze o presă specific catolică pentru a prezenta 
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realitățile din comunitățile catolice. Credincioșii trebuie să fie conștienți că trebuie să citească 

presă catolică pentru a-și forma o judecată creștină asupra evenimentelor din viața de zi cu zi. 

Televiziunea și radioul trebuie să fie oneste, să se adreseze mediului familial, să promoveze și 

emisiuni catolice
105

.  

În Compendiul de Doctrină Socială a Bisericii se atinge subiectul migrației și al muncii. Aici se 

subliniază că migrarea poate fi considerată o resursă pentru dezvoltare, nu un obstacol, 

instituțiile țărilor gazdă trebuie să aibă grijă ca mâna de lucru străină să nu fie exploatată și să fie 

privată de drepturile pe care le au și muncitorii naționali, imigranții trebuie integrați în societate, 

să li se respecte demnitatea umană, trebuie să se promoveze și să se respecte dreptul la 

reunificarea familiei
106

.  

O altă lucrare de bază în ceea de privește problema refugiaților este Accogliere Cristo nei 

rifugiati e nelle persone forzatamente sradicate care spune că în lumea de astăzi, migrarea s-a 

schimbat şi este preconizată să crească în următoarele decenii. În trecut a fost mult mai uşor să 

se distingă voluntar  migraţia forţată, cei care au fost în căutarea unei slujbe mai bune sau de 

formare profesională şi cei a căror viaţă a fost ameninţată de persecuţie. Situaţia, cu toate 

acestea, peste ani a devenit mai complexă şi, prin urmare, protecția  refugiaţilor a fost extinsă la 

alte grupuri, cum ar fi oameni care fug de război. De-a lungul istoriei, Biserica a fost aproape de 

oameni în ceea ce privește mişcarea în diferite moduri. Diverse proiecte şi servicii au oferit 

asistenţă directă, oferindu-le cazare, hrană, îngrijire medicală şi programe de reconciliere, 

precum şi diverse forme de advocacy. Obiectivul propus de acestea ar trebui să includă  

interventii  pentru refugiaţi, persoane strămutate şi victime ale traficului, posibilitatea de a 

atinge  demnitatea umană lucrând şi presupunând drepturile și obligațiile din țara gazdă, fără a 

uita să se hrănească viaţa spirituală. Acest document este rezultatul unor cercetări teologice şi 

pastorale, potrivit cărora Biserica a considerat migrarea un câmp misionar  care trebuie să poarte 

mărturie despre vestea bună. Sarcina Bisericii este să demonstreze şi să proclame în aceste 

condiții dragostea lui Dumnezeu în Cristos Isus pentru toţi oamenii, să rămână credincioşi 

slujirii sale, să îşi păstreze vocaţia de a interpreta semnele timpului. Scopul acestui document 

este de a ghida şi stimula o conştientizare reînnoită de diferite forme de migraţie forţată şi 

provocările cu care se confruntă, ca o comunitate, să ureze bun venit oamenilor care sunt 
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implicați, pentru a arăta simpatia lor, să îi trateze bine; aceștia sunt câțiva paşi simpli  pentru a le 

da speranță pentru viitor. Avem nevoie de soluţii inovatoare şi extinse de cercetare şi de a apăra 

demnitatea celor forţaţi să fugă din casele lor. Acest lucru va da naştere la forme de reînnoire 

care ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu, de a asculta vocea Lui în Scriptură, în învăţătura 

Bisericii şi în fiecare fiinţă umană "în chipul şi asemănarea lui Dumnezeu"(Gen 1,26). Acest 

lucru poate deschide ochii noştri pentru a descoperi urme ale prezenţei lui Dumnezeu în fiecare 

persoană dezrădăcinată cu forța. Biserica are datoria şi responsabilitatea de a aduce Evanghelia 

până la marginile pământului. În persoana lui Isus Cristos, Împărăţia lui Dumnezeu a fost făcută 

vizibilă şi tangibilă pentru umanitate şi creştini, cu cuvinte şi fapte, și continuă să proclame 

vestea bună a mântuirii, în special pentru cei săraci. Cu siguranță printre cei mai neglijați sunt 

refugiaţii şi alte persoane  dezrădăcinate cu forța. Adesea, prin acţiuni inspirate de Evanghelie şi 

efectuate cu mare generozitate şi cu sacrificiu personal de către agenți sau din partea unor 

persoane conectate la Biserică, a venit să cunoască dragostea lui Cristos şi puterea 

transformatoare a harului lui Dumnezeu în aceste situaţii, în sine, foarte frecvent disperare. Cu 

acest document se dorește să să sporească gradul de conştientizare a tuturor creştinilor, pastori şi 

credincioşi asupra drepturilor lor și ale refugiaţilor şi ale celor dezrădăcinați forțat. Biserica 

încurajează  fiecare dintre ele pentru a se face braţul  Bisericii și de a lua în grijă constantă 

persoanele cu suferinţe şi nevoi, atât spirituale cât şi materiale. 

De-a lungul istoriei, au fost stabilite structuri pentru a oferi ospitalitate – pentru cazare, de 

exemplu pentru călători şi pelerini, spitale și bolnavi – pentru a nu uita de ajutorul dat săracilor. 

Au fost, de asemenea, înfiinţate casele speciale pentru văduve şi nevoiaşi. Treptat această 

preocupare a crescut şi s-a instituţionalizat. Cu succesiunea de generaţii, atenţia la oameni care 

au nevoie de asistenţă – inclusiv migranţi, refugiaţi şi itineranți – a suferit modificări în formă, 

dar a rămas întotdeauna o componentă esenţială a creştinismului. Conştientă de gravitatea 

situației refugiaților și inumanele condiții în care mulţi dintre ei trăiesc, Biserica, prin 

angajamentul său personal faţă de ei, consideră că sarcina sa este de a face publicul conştient de 

această problemă gravă, deoarece acesta este ferm convins că această situaţie tragică nu poate şi 

nu ar trebui să continue. Refugiații aparțin tuturor timpurilor. De-a lungul istoriei, oamenii au 

cautat protecția fugind de situaţii de persecuţie şi multe ţări au dezvoltat tradiţia de garantare a 

azilului pentru refugiați. O colecţie de tratate, cu extensiile lor, şi o serie de organizaţii au dat 

formă Legislației internaționale în favoarea refugiaţilor. Începând cu mijlocul anilor 80, s-a 
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schimbat atitudinea faţă de solicitanţii de azil în ţările industrializate, în cazul în care aceștia 

sosesc în  număr mare, deşi cea mai mare parte a rămas în regiunile de origine. Au început să 

apară tendinţa de a scădea recunoașterea statutului de refugiat, cu introducerea de măsuri 

restrictive, cum ar fi obligativitatea vizei, sancțiunile aplicabile operatorilor de transport şi 

opoziţia pentru promovarea vieții independente şi de muncă. Contrabandiştii şi traficanţii au 

beneficiat de această situaţie, asistând oamenii să intre în ţări avansate economic. Autoritățile 

naționale și municipale trebuie să îşi asume responsabilitatea  faţă de acești refugiați, deşi, 

uneori, sunt în aşteptare pentru a fi sprijiniți în această sarcină de agenţiile internaţionale. 

UNHCR urmăreşte creşterea capacităţii de a furniza servicii, cum ar fi cele de sănătate şi 

educaţie, şi să implice agenţiile de dezvoltare, în scopul de a oferi oportunităţi pentru 

subzistenţă, care pot alimenta populația locală. Strămutați intern sunt  sunt cei care au fost 

forţaţi să fugă, să părăsească locul de origine sau locul de reședință obișnuită, în primul rând ca 

urmare sau ca un scop pentru a evita efectele conflictului armat, situaţii de generalizată violenţă, 

încălcări ale drepturilor omului, catastrofe naturale sau provocate de om, dar fără a depăşi 

frontiera de stat recunoscută la nivel internaţional. Refugiaţii şi solicitanţii de azil sunt titulari ai 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care trebuie să fie luate în considerare într-un 

mod special. Desigur, nu este scopul acestui document să dea definiţii şi informaţii care pot fi 

găsite într-un număr de instrumente internaționale în vigoare. De aceea, aici sunt prezentate doar 

unele părţi relevante, fără a fi exhaustivă obligația statelor faţă de refugiaţi şi solicitanţi de azil  

pe teritoriul lor sau care încearcă să îi introducă. Familiile de refugiaţi ar trebui să se bucure de 

respectul vieţii private şi de familie şi au posibilitatea de a-și reunifica familia din țara de azil cu 

familia lor, de a  avea o viaţă demnă cu un salariu echitabil şi de a trăi în case demne, copiii lor 

ar trebui să primească o educaţie bună şi îngrijire medicală de calitate.  

Pe scurt, ei ar trebui să se bucure de toate drepturile înscrise în Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului, prin instrumente relevante drepturilor omului, Convenția ONU din 1951 

privind statutul refugiaţilor şi protocolul acesteia din 1967, precum şi concluziile ulterioare ale 

Comitetului executiv al ICNUR. Politicile de imigrare mai restrictive, stricte la controlul de 

frontieră şi lupta împotriva crimei organizate astăzi adesea sunt considerate mijloace de 

prevenire a traficului de fiinţe umane. Această abordare este de fapt insuficientă pentru a 

combate fenomenul şi există riscul de a pune în pericol viaţa victimelor. Prin urmare, este 

necesar să se înfrunte cauzele sale pentru a reuși ca numărul  victimelor să scadă, odată 



103 
 

repatriate și să nu se întoarcă în aceleași condiții în care ei au încercat să scape. Iniţiativele 

antitrafic, prin urmare, ar trebui să urmărească, de asemenea, dezvoltarea şi oferirea de 

perspective reale pentru a scăpa de sărăcie, abuz şi exploatare. Primirea de refugiaţi şi de alte 

persoane dezrădăcinate cu forţa este o expresie importantă a Evangheliei. Nou-veniţii, 

provenind de la o cultură non-creștină sau a religioasă, sunt destinatarii privilegiați de 

evanghelizare ca noi săraci cărora li s-a mărturisit Evanghelia. Clerul, lucrătorii pastorali şi 

Comunitatea creştină de ospitalitate trebuie să fie pregătite şi sensibile în această privință. 

Capelanul are rol ca și credincioșii, bărbaţii şi femeile sunt esenţiali şi cruciali în acest minister 

specializat pentru refugiaţi şi persoane dezrădăcinate cu forţa, dacă sunt efectuate în domeniile 

sau  în zonele urbane.  Ele sunt în fruntea acestei realități. Oamenii care sunt încredinţati au trăit 

de multe ori pierderi şi trebuie să continue să se confrunte cu această situaţie, în timp ce viitorul 

lor nu este sigur. Toate acest lucruri dau naştere la o activitate pastorală care necesită multe de la 

indivizi. Prin urmare, rolul de grijă pastorală misionară trebuie să fie luat în serios, bine privit și 

apreciat. Ea are nevoie de sprijin, astfel încât cei care joacă să fie capabili de a face ceva cu 

această realitate şi de a fi creativi în slujirea pastorală. Practica de nominalizare şi numirea lor 

trebuie să ţină cont de aceşti factori. Situația persoanelor în migraţia forţată solicită urgent 

preoţi, diaconi, persoane religioase şi laici care să se pregătească în mod adecvat la acest 

apostolat specific. Organizaţii de caritate catolice sunt necesare pentru a fi prezente în situaţii de 

necesitate, în numele lui Isus Cristos, întruchipează "valorile" necesare pentru a ghida acţiunile 

lor. Acestea trebuie să fie ghidate de spiritul său în serviciul lor, în sacrificiu, în conştientizare, 

analiză, în apărare şi dialog. Ghidați de Evanghelie, ei ar trebui să încerce a construi o societate 

în cazul în care există şanse egale, în cazul în care prejudecăţile sociale dispar şi sunt o realitate 

relaţiile de bună vecinătate, solidaritate, îngrijire reciproce şi respect pentru drepturile omului. 

Acest document trebuie să fie conform cu numeroase indicaţii date de Magisteriu în secolul 

trecut, după ce au existat două războaie teribile, urmate de un război rece şi alte conflicte în 

toate regiunile lumii, care a provocat valuri de imigrare și oameni care suferă din cauza 

dificultăţilor şi a persecuţiei. Acesta conţine, de asemenea, ecouri ale Ministerului următor, care, 

în continuitate cu trecutul, are actualizări specifice pastorale de îngrijire a persoanelor 

dezrădăcinate cu forţa. Problema refugiaţilor şi a altor persoane strămutate cu forţa poate fi 

rezolvată numai în cazul în care există condiţii pentru reconciliere autentică. Acest lucru implică 

reconciliere între popoare, între diferitele sectoare ale comunității naţionale în fiecare grup etnic 
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şi între grupuri etnice. Pentru acest lucru trebuie sa se ierte ceea ce a avut loc în trecut, pentru se 

a putea lucra împreună pentru a construi un viitor mai bun
107

.  

Un alt document la care doresc să fac referire este Exortația Apostolică Reconciliatio et 

paenitentia  a Papei Ioan Paul al II-lea. Fiind un document care  închide deceniul scurs, după ce 

s- a publicat Ritualul de Penitenţă, ce a urmat Codul de Drept Canonic şi Sinodul Episcopilor 

care a tratat "reconciliere şi pocăinţă în misiunea Bisericii", i-a acordat, de asemenea, o 

importanţă deosebită. Un scop important trebuie să urmărească această secvenţă de acţiuni 

relevante în spaţiul scurt de zece ani. Și la acestea trebuie adăugate alte circumstanţe care sunt 

interpretate în acelaşi sens, atât în pontificatul lui Paul al VI-lea şi Ioan Paul al II-lea. Scopul 

documentului este însoţit de intenţii mai concrete, specifice pentru viaţa internă a Bisericii, şi 

care au meritat, după cum afirmă documentul, o atenție deosebită din partea lui Ioan Paul al-II-

lea. Prima a relansat practica sacramentului pocăinţei ca un impuls de reînnoire a vieţii creştine, 

care, împotriva a ceea ce am putea  aştepta, aceasta nu s-a îmbunătăţit după reforma din 

Conciliul Vatican II. Dar îndemnul aminteşte, de asemenea, această avertizare a Conciliului care  

reflectă noul cod: în celebrarea Tainelor se observă fidel cărţi liturgice aprobate de autoritatea 

competentă; nimeni, prin urmare, adăuga, un şterge sau modifică nimic din proprie iniţiativă. 

Pentru început este necesar să se clarifice conceptele care stau la baza acestui îndemn apostolic. 

Documentul o face. Într-o primă aproximare se poate spune că reconcilierea este scopul, extras 

din conversie, care este atins de penitenţă. Acestea sunt concepte suprapuse cu altele și nu pot fi 

separate. Cum textul spune, termenul și conceptul de penitenţă sunt foarte complexe; dar, pe 

scurt, am înţeles că pocăinţă este conversia care merge de la inimă la fapte, fiind strâns legat de 

sensul de penitenţă şi reconciliere -  există o legătură internă îngustă între conversie şi 

reconciliere - şi există trei concepte pentru a depăşi ruptura radicală care este păcatul, care se 

face numai prin transformare interioară sau conversie și care produce  fructe în viață prin fapte 

de penitenţă. Conversia știm că este mişcarea  interiorioară a harului care mișcă inima, ce strică 

acea cale pe care am plecat de la Dumnezeu prin păcat. Conversia este întoarcerea, întoarcerea: 

conversio ad Deum, şi poate însemna momentul iniţial, care pare mai potrivit, sau procesul - 

treptat sau instant -  de revenire sau atingere a ultimulului strat care acum este împăcarea cu 

Dumnezeu. În toate această dezvoltare  penitenţa este văzută ca virtute interioară - a inimii care 
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urăşte păcatul - sau - acte de pocăinţă – în afară, folosind sacramentul pocăinţei ca instrument de 

conversie pentru reconciliere, care termină  conversia şi pocăinţa.  

De aici se concluzionează că  există o bază: realitatea  păcatului. Cristologia iluminează această 

problemă. Prin studierea harulului creat din sufletul lui Cristos, îi atribuim  plinătatea  harului şi 

virtuţi care merg cu ea, cu excepția credinţei, speranţei şi pocăinţei. Justificarea penitenţei este 

foarte simplă: penitenţa este propria durere a păcatului, şi Cristos nu a făcut-o nu deoarece a fost 

impecabil. Şi astfel, oroarea de păcat care îl ofensează pe Dumnezeu, cu siguranţă s-a înălțat spre 

Salvator, un a plecat de la penitenţă, ci de la caritatea cu Tatăl şi cu bărbaţii, fraţii lui. Dacă  

rămânem la explicaţia pe care documentul o oferă, opţiunea fundamentală a fost de a dilua 

noţiunea de păcat, sau, cel puţin, de păcat de moarte, până la punctul că aproape nu ar exista sau 

va exista decât în cazuri excepţionale. În cuvintele din îndemnul apostolic, ar trebui să fie evitate 

reducerea păcatului de moarte la un act fundamental de alegere - astăzi se spune - împotriva lui 

Dumnezeu, care înţelege un dispreţ explicit şi formal al lui Dumnezeu sau al aproapelui. Este, 

într-adevăr, un păcat de moarte, de asemenea, atunci când omul, ştiind şi care dorește să aleagă, 

alege,  pentru orice motiv, ceva grav dezordonat. Într-adevăr, în această alegere este deja inclus 

un dispreţ față de învăţătura divină, o respingere a iubirii lui Dumnezeu pentru omenire şi pentru 

întreaga creaţie: omul este departe de Dumnezeu şi de caritate. Orientarea fundamentală poate fi, 

prin urmare, radical modificată de acte specifice. Fără îndoială, pot exista situaţii foarte 

complexe şi întunecate sub aspect psihologic, care influenţează responsabilitatea subiectivă a 

păcătosului. Dar din considerarea sferei psihologice nu poate trece  la stabilirea unei categorii 

teologice, deoarece este specifică și fundamentală opţiunea înţeleasă astfel, la nivel de obiective, 

schimbări sau care pune la îndoială conceptul tradiţional de păcat de moarte. De asemenea, duce 

la scăderea sentimentului păcatului o altă terminologie, care răspunde la sensibilitatea  teologiei 

de eliberare.  

A început să se vorbească despre păcatul social, şi el a venit să prevaleze până la mutarea în 

păcat personal, în sfera de influenţă a autorilor. În contextul teologiei eliberării, reducționismul a 

ajuns la  noţiunea de păcat în păcat împotriva omului  sau păcăt ca obiectiv al structurii, 

sistemului, societății, dar nu al persoanei concrete şi individuale. Trei aspecte justifică utilizarea 

analogică a exprimării păcatului social: solidaritatea umană - se poate vorbi de o comuniune de 

păcat - păcatele de agresiune directă împotriva aproapelui (contra iubirii, împotriva justiţiei, a 
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drepturilor persoanei umane, bunului comun, etc.) şi în cele din urmă relaţii pervertite printre 

diferite comunităţi umane. Prin urmare, Biserica, atunci când vorbește despre situaţii de păcat 

sau denunţă social păcatele în anumite situatii sau comportamentul colectiv mai mult sau mai 

puţin în grupuri sociale largi, sau chiar al întregii naţiuni şi blocuri de naţiuni, ştie şi proclamă că 

aceste cazuri de păcat social sunt rezultatul, acumularea și concentrația de multe păcate 

personale. A treia parte a îndemnului apostolic se concentrează  pe  pastorala de penitenţă şi 

reconciliere.  Cum intenţia  documentului este universală - Biserica în mod  imediat, dar, de 

asemenea, omenirea intreagă-, între diferite tipuri media pentru a obţine mult aşteptata 

reconciliere semnalează dialogul, cateheza, Sfintele Taine, şi în special penitenţa, care este taina 

de conversie şi reconciliere. Toate aceste detalii au ca obiectiv  să evidenţieze  voinţa milostivă a 

lui Cristos Mântuitorul unic salvator al oamenilor şi autor al Sfintelor Taine, care a vrut să facă 

astfel lucrurile cu puterea lui suverană.  Biserica, asistată de Duhul Sfânt, ştie că acestea sunt  

lucruri bune:  proclamă Magisteriul  şi  poporul lui Dumnezeu, înzestrat cu sensus fidei. Se poate 

concluziona că aceste note  amintesc apelul la speranță, ca un stimul pentru acţiune pastorală în 

Ministerul de reconciliere; dar să nu uităm de fidelitate: lucruri sacre sunt şi altele - sunt Sfintele 

Taine şi conştiinţele- şi necesită din partea noastră să fie oferite în adevăr
108

. 
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                                            ÎNCHEIERE 

 

 

                     În opinia mea, problema refugiaților a ajuns să fie considerată un fenomen la 

nivel mondial. Amploarea pe care a luat-o integrarea persoanei refugiate din punct de vedere 

social, moral și faptul de a trece peste limitele legii de către aceștia a provocat dezbateri la nivel 

național și mondial referitoare la măsurile ce trebuie luate pentru a ține sub control fenomenul și 

a elabora o legisație și niște planuri de acțiune mai eficiente.  

                          Conform celor arătate în cuprinsul lucrării mele, România este o țară în care 

fenomenul migrației este răspândit, din cauza așezării pe ruta balcanică. Totodată, România s-a 

alăturat statelor ce doresc să primească și să integreze refugiați și a adoptat Legea 122/2006 

privind azilul în România, Legea cetățeniei nr.21/1991 republicată în anul 2010 și a aderat la 

Convenția privind statutul refugiaților încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, acest fapt putând fi 

considerat un element important, împreună cu alte norme, în ceea ce privește problema 

refugiaților.  

                          Migrația și integrarea refugiaților în România, conform datelor obținute și 

studiului de caz, presupune efort și implicare din partea autorităților statului și a asistenților 

sociali.  

                          Prin mediatizarea fenomenului, a cauzelor ce împing persoanele să părăsească 

țara de origine voluntar sau în mod forțat, prin campanii adresate societății românești, 

specializarea asistenților sociali și a voluntarilor, prin implicarea Bisericii dar nu în ultimul rând 

prin dorința persoanei străine de a se integra, cred că acest fenomen al migrației și al refugiaților 

va putea fi controlat și înțeles în România.  
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