
 

 

 Cuvânt introductiv 

Analiza istorică a proceselor migratorii, dinamica forţei de muncă 
şi a capitalului uman din regiunea SEEMIG   

Analiza istorică efectuată de echipa Universi-
tăţii din Viena despre migraţia din regiunea 
SEEMIG a apărut sub forma unui raport de 
sinteză care cuprinde rezultatele cercetărilor 
din opt ţări sud-est europene: Austria, Bulga-
ria, Italia, România, Serbia, Slovacia, Slove-
nia şi Ungaria. Raportul oferă o perspectivă 
globală asupra evoluţiei şi structurii demogra-
fice a regiunii ESE şi a ţărilor implicate. Pentru 
explicarea şi înţelegerea evoluţiilor demo-
grafice din regiune a fost necesară ancora-
rea, contextualizarea lor în procesele mai 
cuprinzătoare, evoluţia economică şi politică 
mai largă a regiunii. A devenit limpede că 
ţările din regiune au diferite istorii care nu 
pot fi reduse la dualitatea mecanică dintre 
ţările de tip occidental pe de o parte şi cele 
ale fostului bloc socialist pe de altă parte. 
Semnificaţia şi impactul socialismului au fost 
diferite în diferitele ţări şi au influenţat într-o 
anumită măsură şi economiile de piaţă ale 
unor ţări ca Austria sau Italia. 

O regiune marcată simultan de tendinţe conver-

gente şi divergente 

Obiectivul principal al raportului sintetic este 
prezentarea şi analiza evoluţiei populaţiei, 
fertilităţii, mortalităţii, balanţei de migraţie şi 
a structurii pe vârstă a populaţiilor din regiu-
ne. Unul din rezultatele cele mai importante 
ale analizei este observaţia conform căreia 
există influenţe politice identificabile şi de 
aceea ele nu trebuie neglijate defel. Totuşi, cu 
toate că în general rapoartele de ţară subli-
niază importanţa contextului politic în impri-
marea unei direcţii pentru evoluţia socio-

demografică şi economică a ţărilor respecti-
ve, pentru anumite variabile, influenţa politică 
a avut doar un efect de încetinire sau decala-
re a tendinţelor generale (de exemplu mo-
mentul în care a început declinul numărului de 
naşteri). Astfel de tendinţe generale de con-
vergenţă şi divergenţă pot fi observate chiar 
şi în anii 1950. Astfel, ţinând cont de anumite 
decalaje temporale observăm o convergenţă 
în privinţa ratei totale de fertilitate şi dispari-
ţia varianţei la acest indicator, ceea ce arată 
caracterul general al fertilităţii reduse în toa-
tă regiunea. În privinţa mortalităţii putem 
spune că în ciuda creşterii speranţei de viaţă 
în toată regiunea observăm tendinţe diver-
gente ale speranţei de viaţă în diferitele ţări 
supuse analizei. Divergenţe similare apar şi în 
privinţa dezvoltării economice: deşi în ansam-
blu regiunea SEEMIG a fost şi este o regiune 
aflată într-un proces de creştere economică 
pe termen lung şi şi-a îmbunătăţit poziţia în 
raport cu media la nivel global, există dife-
renţe majore între ţările din regiune. În unele 
ţări cum ar fi Austria, PIB-ul este de trei ori 
mai mare comparat cu media la nivel global, 
iar în altele este jumătate, cum este cazul 
României. Aceste diferenţe pot influenţa şi 
tendinţele divergente observate în balanţa 
migraţiei: de la începutul anilor 1960 ţările 
SEEMIG sunt caracterizate de diversificarea 
balanţei de migraţie. În timp ce unele dintre 
aceste ţări au devenit ţări de destinaţie altele 
s-au transformat sau au rămas în continuare 
ţări emitente. 
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Suntem de asemenea mândrii să prezentăm aici o 
scurtă descriere a bazei de date transnaţionale şi  
încurajăm cititorii să utilizeze acest instrument 
ştiinţific. Planificarea strategică pentru elabora-
rea politicilor publice devine tot mai importantă 
odată cu identificarea recomandărilor evidenţiate 
de analizele istorice şi ale sistemelor de date. 
Prezentăm echipa din Trento în calitatea ei de 
actor cheie în coordonarea suportului strategic 
pentru următoarele activităţi ale proiectului 
SEEMIG. Pentru mai multe informaţii despre activi-
tăţile curente, vă rugăm să vizitaţi pagina noastră 
de web. www.seemig.eu. Aşteptăm comentariile 
dvs. la adresa info@seemig.eu. 
 

Institutul de Cercetări Demografice din Ungaria 

Suntem bucuroşi să 
prezentăm în acest 
număr fragmente din 
cele două rapoarte 
sintetice ale proiec-
tului. Primul raport 

se concentrează asupra analizei istorice de dura-
tă lungă. Al doilea raport trece în revistă sisteme-
le de colectare şi procesare a datelor. După fina-
lizarea etapei analitice, în prezent atenţia noas-
tră se îndreaptă spre activităţile practice: sesiuni-
le de training pentru utilizarea mai eficientă a 
datelor la nivel local (studiu de caz: Consiliul Ju-
deţean Harghita) şi utilizarea metodei foresight în 
care schiţăm diferite scenarii de viitor (studiu de 
caz: Bulgaria) sunt doar două exemple în acest 
sens. 
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EVENIMENT  
În data de 7 mai 2014, la 
Trento are loc masa rotundă: 
Migraţia ESE cu tema 
Îmbunătăţirea datelor şi a 
bazelor de date pentru 
gestionarea efectelor migraţiei 
în Europa de Sud-Est. 
Conferinţa promovează dialogul 
transnaţional în cadrul 
parteneriatului cu deschidere 
spre experţi din domenii 
relevante şi instituţii cheie în 
domeniul migraţiei şi al statisticii 
migraţiei în Europa.  

Ancheta emigrării  
Raportul de cercetare despre 
prima etapă a studiului pilot 
desfăşurat în Ungaria şi 
Serbia a fost publicat şi este 
disponibil în format electronic 
la adresa www.seemig.eu. 
Raportul conţine informaţii 
despre potenţialul şi limitările 
unei metode inovative de 
cercetare sistematică şi 
statistic validă a emigranţilor 
dintr-o ţară dată.  

http://www.seemig.eu/
mailto:info@seemig.eu
http://www.seemig.eu/
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Eterogenitate şi diversitate la scară mai 

mică 

Analiza descrie o regiune extrem de 
diversă din punct de vedere demografic. 
Capitalele, oraşele mari, regiunile şi 
ţările apropiate de axa centrală a Euro-
pei, cunoscută şi drept Banana Albastră 
– care porneşte din Londra şi Rotterdam 
şi se sfârşeşte undeva în Bavaria, Baden-
Württemberg şi Lombardia – sunt în creş-
tere, în timp ce regiunile periferice, mai 
ales în est şi sud-est descresc şi suferă din 
punct de vedere economic. Analiza arată 
că pentru aproape 60 la sută din NUTS3 
SEEMIG tendinţa este cea de declin. Ast-
fel de regiuni se găsesc în fiecare ţară 
SEEMIG, însă sunt concentrate mai ales în 
estul şi sud-estul teritoriului SEEMIG. Cu 
toate acestea, cele mai multe regiuni se 
pot aştepta la accelerarea îmbătrânirii 
demografice şi stagnarea sau chiar des-
creşterea populaţiei pe termen lung. 
Astfel, migraţia va avea un rol de atenu-
are sau dimpotrivă de accentuare a 
acestei tendinţe. Polii de creştere econo-
mică şi demografică vor rămâne proba-
bil câştigătorii evoluţiei demografice 
curente, iar celelalte regiuni probabil se 
vor confrunta cu continuarea depopulării. 
În ambele cazuri recunoaşterea impor-
tanţei aspectelor demografice este cruci-
ală în pregătirea fie pentru presiunile 
demografice viitoare fie pentru depopu-
lare. Pe scurt, este extrem de probabil 
că disparităţile regionale se vor intensifi-
ca în viitor.  
Analiza traiectoriilor de dezvoltare la 
nivele teritoriale mai restrânse, mai pre-
cis la nivelul studiilor de caz locale, dez-
văluie diferenţe grăitoare. Dezvoltarea 
naţională şi globală constituie factori 
exogeni mai generali, însă este impor-
tantă şi poziţia relativă a localităţii în 
ţara în care se află. Aşadar, situarea 
geografică sau centralitatea, accesul, 
conexiunile şi integrarea economică şi 
administrativă intranaţională determină 
la rândul ei creşterea sau dimpotrivă 
scăderea unei localităţi. În sfârşit, condiţi-
ile specifice endogene la nivelul localită-
ţii pot fi decisive, cum ar fi de exemplu 
structura pieţei de muncă şi evoluţia ei, 

sistemul de învăţământ, fluxurile de mi-
graţie internă pe axa urban-rural sau 
mobilitatea internaţională. Chiar dacă 
cele mai multe localităţi se confruntă cu 
declinul populaţiei, nu există strategii 
eficiente de contracarare a emigraţiei 
sau gestionarea locală a declinului popu-
laţiei. Ș i nu există nici lucrări strategice 
fundamentate cu date statistice. Astfel, în 
general nu există o imagine realistă des-
pre realităţile demografice.  

Provocări viitoare – o abordare pentru 

cuprinderea politicilor publice 

Raportul sintetic ne oferă câteva puncte 
de plecare pentru elaborarea unor mă-
suri concrete de politică publică. Acestea 
includ gestionarea pe termen lung a îm-
bătrânirii populaţiei, precum şi elabora-
rea strategiilor de adaptare locală şi 
pregătirea pentru declinul populaţiei în 
zonele relevante. În acelaşi timp, chiar 
dacă procesele sociale şi demografice 
sunt ireversibile pare importantă imple-
mentarea abordărilor locale care oferă 
oportunităţi de muncă durabile şi produc 
politici inovative adresate familiilor în 
sensul de armonizare a relaţiilor de mun-
că – familie. Realitatea migraţiei în am-
bele forme ale sale – imigrare şi emigra-

re – trebuie acceptată pe plan politic, 
trebuie înţeles întregul ei potenţial şi ex-
ploatat la maxim. Mai departe, politicile 
adresate diversităţii culturale şi sociale 
care recunosc diferitele stiluri de viaţă şi 
realităţi sunt extrem de binevenite. 
În cele din urmă, cooperarea pe plan in-
ternaţional şi perspectiva care transcende 
contextul naţional sunt importante pentru 
generarea situaţiilor în care toţi actorii 
câştigă: ţările de destinaţie, ţările emitente 
şi migranţii. Aceste idei sunt departe de a 
fi reţete generale pentru confruntarea cu 
provocările demografice în regiunea 
SEEMIG. Totuşi, ele abordează provocări-
le comune şi identifică domeniile relevante 
de politici publice – tema principală a 
următoarelor şi ultimelor pachete de lucru 
din cadrul proiectul SEEMIG. 
 
 

Kathrin Gruber şi Elisabeth Musil 
Universitatea din Viena, Austria 

Studiu teoretic 
 

Cadrul teoretic al analizei 

Studiu despre datele 
dezirabile  

 

Descrierea indicatorilor cu care 

măsurăm procesele de migraţie  

Analize la nivel naţional 
 

Opt rapoarte de ţară despre 
aspectele istorice ale 

migraţiei  

Analiza istorică la nivelul 
ESE 

Analiza istorică a migraţiei în 
Europa de Sud-Est   

Rapoartele sunt accesibile la adresa seeming.eu/downloads  
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Anchetele sociologice devin instrumente 
metodologice indispensabile pentru co-
lectarea datelor despre migraţie date 
fiind dificultăţile tot mai mari cu care se 
confruntă sursele administrative de colec-
tare a datelor. Ele nu pot acoperi întrea-
ga populaţie de migranţi din cauza di-
versităţii şi complexităţii tot mai accentu-
ate ale fenomenului. Anchetele internaţio-
nale sistematice, standardizate pot suplini 
lipsa datelor despre migraţie. În lipsa 
acestor anchete internaţionale, ar fi be-
nefică elaborarea unor anchete la nivel 
naţional conectate la anchete internaţiona-
le desfăşurate în mod regulat (asigurând 
altfel comparabilitatea datelor obţinute). 
Acestea ar fi administrate pe un eşantion 
separat pentru imigranţi. În acest fel am 
putea atenua problemele legate de sub-
reprezentarea şi mărimea nesatisfăcă-
toare a eşantionului imigranţilor, care 
sunt de fapt cele mai mari obstacole în 
asigurarea reprezentativităţii. Anchetele 
de anvergură internaţională (EU-LFS, EU-
SILC) şi-ar putea dovedi utilitatea dacă s
-ar creşte gradul de acoperire al străinilor. 
Atenuarea sau chiar eliminarea bariere-
lor lingvistice apărute în munca de teren, 
extinderea subeşantionului cu străin sau 
ajustarea acestuia la distribuţia teritoria-
lă reală a imigranţilor poate conduce la 
creşterea gradului de acoperire a străi-
nilor în aceste anchete. În acelaşi timp, s-
ar putea lua în considerare şi introduce-
rea unor anchete longitudinale în ţările cu 
o populaţie considerabilă de imigranţi. 
Acestea pot furniza informaţii esenţiale 
despre procesul de integrare al imigran-
ţilor. Pentru ţările cu emigraţie masivă, 
propunem introducerea unor întrebări 
suplimentare despre emigrare sau emigra-
rea forţei de muncă în anchetele internaţi-
onale existente. Ar trebui incluse şi între-
bări referitoare la experienţa muncii în 
străinătate pentru migranţii reîntorşi în 
ţară. Recomandăm armonizarea definiţiei 
membrului de gospodărie în anchetele 
internaţionale pentru îmbunătăţirea gra-
dului de comparabilitate al datelor de 
anchetă. Mai departe, armonizarea şi 
selectarea mai largă a codurilor non-
răspuns pentru identificarea situaţiei în 
care întreaga gospodărie a plecat în 
străinătate. În privinţa anchetelor despre 
emigrare sau migraţia forţei de muncă 
oportunităţile pentru ţările emitente sunt 
fără îndoială reduse (între timp a fost 
elaborată în cadrul SEEMIG o metodolo-
gie inovativă pentru a ajunge la emi-

Analiza sistemelor de date şi a principalelor surse de date despre migraţie   

granţi). Cooperarea dintre grupurile de 
cercetători din ţara sursă şi cele din ţările 
de destinaţie ar putea mări şansele de 
reuşită ale acestor anchete. La recensă-
mintele din 2011 organizate în ţările 
SEEMIG şi desfăşurate în acord cu stan-
dardele UE, datele de identificare ale 
migranţilor (ţara în care s-a născut şi ţara 
care i-a acordat cetăţenie) au fost intro-
duse fără excepţie. Totuşi, recomandăm 
armonizarea în continuare a întrebărilor 
referitoare la istoria migraţiei şi armoniza-
rea populaţiei cuprinse de recensământ (de 
ex. criteriul de 3 luni de rezidenţă vs. cel 
de 12 luni, includerea vs. excluderea 
celor care trăiesc în străinătate, exclude-
rea vs. includerea azilanţilor). Toate 
acestea ar consolida acurateţea datelor 
şi comparabilitatea între ţări. Ţările afec-
tate considerabil de migraţie ar putea 
lua în calcul includerea mai multor între-
bări pe această temă. Pentru populaţia 
de imigranţi recomandăm includerea ur-
mătoarelor teme: statutul legal al persoa-
nelor din ţările terţe; data dobândirii 
cetăţeniei şi tipul de naturalizare: în cazul 
persoanelor care au dobândit cetăţenia 
la o dată ulterioară datei de naştere; 
înregistrarea tuturor cetăţeniilor şi armo-
nizarea metodei de luare în evidenţă a 
multiplei cetăţenii: în ţări unde dubla cetă-
ţenie este permisă de lege; ţara în care s
-a născut sau cetăţenia (anterioară) a 
părinţilor: pentru identificarea imigranţi-
lor din a doua generaţie. Pentru ţările cu 
stoc mare de emigranţi recomandăm 
includerea unor întrebări suplimentare 
referitoare la emigrare şi migraţia pentru 
muncă, precum şi despre migraţia circula-
ră. Se poate lua în considerare şi aplica-
rea unui chestionar/modul separat 
(conţinând data emigrării, ţara de desti-
naţie şi motivul emigrării). 
Raportul de sinteză concluzionează că 
îmbunătăţirea surselor de date despre 
migraţie ar trebui iniţiată în cazul fiecă-
rei surse (administrativă, anchetă, recen-
sământ) pentru că doar datele armoniza-
te ale acestor surse pot contribui la o 
imagine clară şi cuprinzătoare a fenome-
nului migraţiei. 
Pornind de la analizele efectuate la nivel 
naţional şi la nivelul ESE, am început şi 
faza de implementare. Ţările SEEMIG au 
formulat “Planuri de Acţiune” care consti-
tuie baza necesară pentru construcţia 
strategiei SEEMIG. 

Irén Gödri şi Éva Gárdos 
ICDU – ISU, Ungaria 

Raportul de sinteză elaborat în cadrul 
proiectului SEEMIG analizează principa-
lele surse de date despre migraţia inter-
naţională şi oferă o evaluare a sisteme-
lor de colectare şi procesare a datelor în 
cele opt ţări din Europa de Sud-Est care 
participă în acest proiect. Prin recoman-
dările formulate, raportul de sinteză 
doreşte să se constituie într-o platformă şi 
un contribuitor la îmbunătăţirea datelor 
din domeniu. În cele ce urmează prezen-
tăm pe scurt principalele recomandări 
privind sursele administrative pentru 
datele despre migraţie: 
1. Cooperarea sistematică şi regulată 
între instituţiile care gestionează datele şi 
armonizarea registrelor pentru străini şi a 
registrelor de evidenţă a populaţiei pot 
contribui la producerea unor informaţii 
mai exacte despre cetăţenii străini.  
2. Completarea surselor de date rele-
vante cu variabile legate de migraţie, cum 
ar fi ţara în care s-a născut persoana 
respectivă, ţara în care s-au născut pă-
rinţii ei, permit creionarea unei imagini 
mai complexe şi realizarea unei analize 
mai detaliate referitoare la căile de 
migraţie. 
3. În multe cazuri, datele colectate în 
scop administrativ pot fi utilizate eficient 
în scopuri statistice dacă efectuăm inte-
grarea prealabilă a datelor. Totuşi, pen-
tru asta este nevoie de un sistem comun 
de identificare a diferitelor fişiere de 
date. De aceea recomandăm utilizarea 
unui sistem unificat al CNP. Mai mult, exis-
tă şi idea unui număr de identificare per-
sonală la nivel de UE, care ar putea fi 
utilizat în problemele de migraţie.  
4. Trasarea corectă şi precisă a fluxurilor 
şi efectivelor de migranţi rămâne în conti-
nuare o provocare, pentru că este mare 
probabilitatea ca sursele de date să 
subestimeze în mod constant aceste reali-
tăţi şi în prezent. Pentru ameliorarea sta-
tisticilor de migraţie la nivel naţional, ar 
trebui introduse stimulente în sistemele de 
înregistrare şi radiere atât pentru 
migranţi cât şi pentru angajaţii adminis-
traţiilor care participă la activităţile de 
colectare a datelor. 
5. Este dificilă înregistrarea, numărarea 
persoanelor absente, mai ales în cazul în 
care întreaga gospodărie a plecat din 
ţară. De aceea este nevoie de un efort 
internaţional pentru armonizarea registre-
lor pentru străini pentru a permite utiliza-
rea lor în forma statisticilor în oglindă, 
îmbunătăţind astfel datele despre emi-
grare din ţările de origine.  
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Judeţul Harghita se află în România, în 
interiorul Transilvaniei de est. Are o po-
pulaţie de 310,867 persoane (2011). 
Rolul Consiliului Judeţean este să coordo-
neze dezvoltarea judeţului în diferite 
domenii cum ar fi: economie, dezvoltare 
rurală, turism, sport, tineret, aspecte soci-
ale şi culturale. Consiliul Judeţean Har-
ghita are un rol important în armoniza-
rea resurselor de dezvoltare naţionale şi 
ale Uniunii Europene cu expertiză. Toto-
dată, una dintre atribuţiile ei principale 
este crearea condiţiilor pentru dezvolta-
rea durabilă a judeţului. 
În calitatea sa de partener în proiectul 
SEEMIG, Consiliul Judeţean Harghita a 
organizat un atelier în februarie 2014 la 
care au fost invitaţi o serie de actori 
locali şi reprezentanţi ai instituţiilor jude-
ţene şi ai mai multor administraţii locale 
interesate în problematica abordată de 
proiect. Astfel, printre invitaţi au fost 
Biroul Judeţean de Statistică, Harghita; 
Agenţia Forţei de Muncă a Judeţului 
Harghita; Universitatea Sapientia; Agen-
ţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului, 
Harghita; Camera de Comerţ, Harghita; 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Harghita; 
AAC- Centrul de Cercetări Regionale şi 
Antropologie Culturală. Scopul atelierului 
a fost prezentarea celor mai importante 
obiective şi rezultate ale proiectului, mai 

ales cele la nivel local şi regional. Pe de 
altă parte, am dorit să oferim asistenţă 
administraţiilor locale şi instituţiilor intere-
sate în accesarea şi utilizarea bazelor de 
date şi a analizelor existente. Pornind de 
la acest sprijin oferit, participanţii au 
putut elabora şi defini strategii pentru 
fluxurile de migraţie la nivel regional. 
Invitaţii au reliefat câteva probleme im-
portante legate de migraţie, precum şi 
anumite fapte despre utilizarea datelor. 
Datorită creşterii numărului de persoane 
care doresc să emigreze în Anglia şi 
Germania a crescut vertiginos cererea 
pentru cursuri de limbi străine la nivel de 
începător organizate în cadrul Centrului 
de Educaţie Soros. Agenţia pentru Pro-
tecţia Copilului a prezentat propriile 
date: ei trec în evidenţele lor copiii ai 
căror părinţi lucrează în străinătate. Pro-
blema cu aceste date este dată de ca-
racterul lor accidental, ele nu sunt exha-
ustive. Există multe localităţi în care nu 
este luată în evidenţă nici o persoană 
care ar lucra în străinătate, deşi autorită-
ţile locale cunosc multe familii în care 
părinţii lucrează în alte ţări. În aceste 
cazuri Agenţia a cerut ajutor pentru com-
pletarea bazei de date de care dispun. 
O altă problemă este cea a persoanelor 
care părăsesc sistemul de protecţie a 
copilului odată ce împlinesc 18 ani. Foar-

te multe dintre aceste persoane lucrează în 
străinătate dar nu există date despre nu-
mărul lor şi nici despre ţările de destinaţie. 
Câţiva participanţi au amintit de o nouă 
tendinţă care afectează creşterea număru-
lui de migranţi. În ianuarie 2011 Ungaria a 
adoptat o procedură simplificată de acor-
dare a cetăţeniei maghiare. Drept rezultat, 
un număr destul de mare de persoane a 
depus cereri pentru dobândirea cetăţeniei, 
iar aceste cereri au fost soluţionate în mod 
pozitiv. Dobândirea cetăţeniei maghiare le 
facilitează poziţionarea pe piaţa muncii la 
nivel european. 
În viitor, Consiliul Judeţean Harghita va 
organiza o masă rotundă pentru instituţiile 
de la nivel naţional, reprezentanţi ai institu-
telor de cercetare şi ai birourilor de statisti-
că pentru a le da ocazia să-şi exprime 
părerea, impresiile şi propunerile despre 
planul de acţiune la nivel naţional referitor 
la evoluţiile viitoare în domeniul colectării 
datelor, conectivitatea datelor şi realizarea 
unor statistici mai precise şi valide nu numai 
în domeniul migraţiei internaţionale dar şi 
la nivel naţional, regional şi local. 

 
 

Erika Dobos 

Consiliul Judeţean 

Harghita,  

România 

Consiliul Judeţean Harghita: utilizarea datelor pentru elaborarea politicilor publice   

Foresight-ul din Bulgaria s-a desfăşurat 
în decembrie 2013. A constat în trei ate-
liere individuale cu experţi, funcţionari 
publici şi migranţi, şi într-un atelier comun 
care a întrunit toţi participanţii. În atelie-
rele individuale participanţii au identifi-
cat principalele drivere ale emigrării şi 
imigrării, în timp ce în ultimul atelier co-
mun au stabilit priorităţile în termenii 
gradului de influenţă şi le-au grupat în 
patru teme principale. Pornind de la cele 
patru grupuri stabilite au dezvoltat două 
scenarii contrare – un scenariu pozitiv şi 
unul negativ. Cele două grupuri mixte au 
trebuit să evalueze modul în care schim-
bările survenite în drivere vor afecta 
migraţia, piaţa forţei de muncă şi proce-
sele demografice din ţară. Datorită sto-
cului redus de imigranţi din Bulgaria, 
problema imigraţiei a fost discutată mai 
ales prin prisma migraţiei circulare şi nu 
din perspectiva imigranţilor şi a azilanţi-
lor. 

Utilizarea metodei foresight în Bulgaria  

Convertirea obiectivelor generale ale 
unui proiect în paşi şi activităţi concrete 
este o încercare dificilă în fiecare caz. 
Metoda foresight este una dintre instru-
mentele SEEMIG pentru atingerea obiec-
tivului general de a “capacita adminis-
traţiile publice în domeniul planificării 
politicilor publice şi elaborării de strate-
gii”. Metoda foresight, un instrument ino-
vativ utilizat pe scară largă în planifica-
rea şi construcţia strategică, ne aminteşte 
de interviurile de tip focus-grup în care 
însă nu lucrăm cu date sau cifre ci cu im-
plicarea experţilor care se pregătesc să 
confrunte viitorul în cunoştinţă de cauză. 
Rezultatele pot fi departe de actualitate, 
dar sunt întotdeauna ancorate în realita-
tea imediată: scenariile elaborate trebu-
ie să fie coerente, credibile şi plauzibile. 
Ele se bazează pe hărţile mentale ale 
participanţilor, hărţi care conţin traiecto-
rii viitoare posibile.  

Foresight ca metodă a fost folosită pentru 
prima dată de SHELL în anii 1970 în peri-
oada crizei de petrol. În prezent metoda 
este folosită la scară largă, mai multe 
proiecte finanţate de UE au utilizat-o în 
variate domenii (proiecte ForSEE, 
ForTranSis, FORERA, CORDIS). Descrierea 
detaliată a diferitelor metode este accesi-
bilă la pagina  
 
 
http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/
guide/4_methodology/methods.htm 
 
În cadrul proiectului SEEMIG am utilizat 
metoda foresight în toate ţările partici-
pante. Am dorit să cartografiem scenariile 
de viitor ale proceselor de migraţie prin 
explorarea principalelor drivere. Partici-
panţii interesaţi au fost aleşi din trei do-
menii: experţi, decidenţi şi reprezentanţi ai 
societăţii civile.  

http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/4_methodology/methods.htm
http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/4_methodology/methods.htm
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G E S T I O N A R E A  M I G R A Ţ I E I  Ş I  A  E F E C T E L O R  S A L E  Î N  E U R O P A  D E  S U D - E S T   

Baza de date transnaţională construită în 
cadrul proiectului SEEMIG este o nouă 
sursă de date pentru analiştii preocupaţi 
de regiune. Conţine o serie cuprinzătoare 
de date şi variabile care nu sunt accesi-
bile, sau accesul la ele este dificil. Crea-
rea acestei baze de date are două sco-
puri: pe de o parte, am considerat că 
este important să oferim informaţii adec-
vate pentru susţinerea cu date a rapoar-
telor de ţară şi analizelor publicate şi 
pentru prezentarea detaliată şi aprofun-
dată a proceselor de migraţie în regiu-
nea ESE. Pe de altă parte am dorit să 
colectăm şi să diseminăm informaţii noi 
considerate a fi relevante din punct de 
vedere regional, dar accesarea lor într-
un singur loc se dovedeşte a fi o între-
prindere dificilă. Datele sunt furnizate de 
institutele de statistică din ţările SEEMIG 
– adesea cu eficienta coordonare a insti-
tutelor de cercetare şi a universităţilor în 
ţările în care institutele statistice nu sunt 
partenere în proiect. Astfel am asigurat 
la cel mai înalt nivel posibil utilizarea 
standardizată a definiţiilor şi comparabi-
litatea cu bazele de date internaţionale, 
de exemplu Eurostat.  
Conţinutul setului de date a fost proiectat 
pornind de la cadrul teoretic elaborat 
anterior în cadrul proiectului. După o 
dezbatere de substanţă cu instituţiile 
partenere, am selectat indicatorii rele-
vanţi care asigură comparabilitatea 
internaţională şi sunt accesibili la o cali-
tate acceptabilă. Datele cele mai impor-
tante şi cu scopul cel mai general sunt 
legate de populaţie şi dinamica popula-
ţiei, dezagregată în funcţie de vârstă, 

sex şi regiune 
(inclusiv nivelul 
NUTS 3) şi de com-
paraţia la nivel 
internaţional şi 
naţional în funcţie 
de cetăţenie şi ţara 
de origine (locul 
naşterii). În afară 
de datele despre 
efectivul de popu-
laţie rezidentă în 
mod obişnuit, baza de date furnizează şi 
date despre fluxurile anuale de emigra-
re şi imigrare. În sfârşit, imaginea este 
completată de date detaliate despre 
azilanţi şi persoane cărora li s-a acordat 
o formă de protecţie internaţională. Pe 
lângă procesele demografice, migraţia 
influenţează şi structurarea pieţei forţei 
de muncă. De aceea publicăm date des-
pre activităţile economice, pornind de la 
Ancheta Europeană asupra Forţei de 
Muncă. Am inclus anumiţi indicatori im-
portanţi din punct de vedere economic 
cum ar fi creşterea economică. După ce 
partenerii au trimis datele colectate, 
cercetătorii de la Institutul de Cercetări 
Demografice le-au sintetizat şi au efectu-
at controale de consistenţă şi de clarifi-
care a metadatelor înainte de a le face 
publice. Scopul nostru principal pentru 
viitor este întreţinerea şi actualizarea 
regulată a bazei de date chiar şi după 
terminarea proiectului SEEMIG (în pre-
zent datele accesibile se referă la peri-
oada 2001-2011). Pentru atingerea 
acestui obiectiv avem nevoie de revizui-
rea conţinutului: pot fi excluse informaţiile 

care nu sunt relevante pentru utilizatori 
sau ale căror actualizare necesită resurse 
prea mari, în timp ce trebuie să luăm în 
calcul eventuala introducere a altor indi-
catori cum ar fi matricea de migraţie 
pentru regiune. Un alt aspect important 
al dezvoltării bazei de date constă în 
detalierea datelor regionale care nu sunt 
accesibile în momentul de faţă sau care 
nu sunt accesibile în alte baze de date 
publice. Extinderea rezultatelor la nivel 
local (bănci de date locale) este o opţiu-
ne în acest sens. În chip de exemplu men-
ţionăm statisticile referitoare la anumite 
localităţi din regiune, după modelul ofe-
rit de baza de date Eurostat Urban Au-
dit. O altă îmbunătăţire ar fi cea a im-
plementării unor noi tehnici de disemina-
re, de exemplu introducerea unor noi 
tabele dinamice pentru utilizatori care 
pot selecta variabile în funcţie de utilita-
tea lor pentru scopurile proprii. În sfârşit, 
am putea lărgi cercul de parteneri: pen-
tru a facilita accesul la date, institutele 
de statistică din ţările ESE ar trebui inclu-
se odată cu cooptarea noilor parteneri. 

László Kajdi 
Institutul Central de Statistică, Ungaria 

O nouă bază de date cuprinzătoare pentru regiune       www.seemig.eu/data 

etnice şi religioase au fost considerate 
alături de coeziunea socială şi comunita-
ră cei mai importanţi factori în procesul 
emigrării.  
În atelierele individuale participanţii au 
evidenţiat factorii internaţionali relevanţi 
cum ar fi nevoile pieţelor forţei de muncă 
ale ţărilor de destinaţie sau situaţia poli-
tică internaţională în Orientul Mijlociu. Cu 
toate acestea, pe parcursul elaborării 
scenariilor factorii principali menţionaţi s-
au referit exclusiv la situaţia din Bulga-
ria. De exemplu: dezvoltarea economică 
va crea mai multe locuri de muncă bine 
plătite care va fi un driver atât pentru 
atragerea imigranţilor cât şi pentru limi-
tarea emigrării cetăţenilor bulgari. În 
acest sens, proiecţiile participanţilor au 
fost strâns legate de imaginea unui stat-

naţiune independent care creează condi-
ţiile pentru atragerea imigranţilor sau 
pentru migraţia creierelor. O premisă 
comună a tuturor scenariilor, şi a celei 
pozitive şi a celei negative, a fost credin-
ţa conform căreia emigrarea şi mobilita-
tea sunt eminamente negative cauzate 
de disperare dar practicate totuşi din 
constrângere ca o practică alternativă 
de supravieţuire. A lipsit cu desăvârşire 
imaginea emigrării ca oportunitate pen-
tru încercarea unor experienţe noi sau 
înfăptuire unei schimbări dorite. 

Neda Deneva 
Institutul Naţional de Statistică, Bulgaria 

Cele patru grupe identificate au fost: 
dezvoltare economică, educaţie, situaţia 
politică şi protecţie socială şi factori cul-
turali. Cei mai importanţi factori în dez-
voltarea economică au fost nevoile şi 
structura pieţei forţei de muncă, rata 
şomajului şi dezvoltarea regională. Edu-
caţia a fost una din temele principale în 
fiecare grup individual atât la nivel se-
cundar cât şi la cel terţiar. S-a pus în 
balanţă educaţia practică şi cea teoreti-
că şi s-a menţionat relaţia educaţiei cu 
piaţa forţei de muncă. Factorii politici şi 
tipul de stat al bunăstării au fost discutaţi 
mai ales din perspectiva ţărilor de desti-
naţie şi favorizarea sau descurajarea ca 
atitudine generală faţă de integrarea 
emigranţilor. În cele din urmă, particulari-
tăţile culturale ale diferitelor grupuri 

Rapoartele din ţările SEEMIG vor fi 

publicate pe pagina www.seemig.eu la 

începutul verii din 2014. 



 

 

Echipa din Trento – coordonatorul elaborării de strategii SEEMIG   

Institutul de Cercetări Demografice, Ungaria H-

1024 Budapesta, str. Buday László 1-3. 

Tel.:  +36 1 345 6593 

Email:  info@seemig.eu 

SEEMIG este un proiect strategic care are ca scop o mai bună înţelegere şi gestionare a proceselor migraţionale, de 
capital uman şi demografice pe termen lung din Sud-Estul Europei, cât şi efectele acestora reflectate pe piaţa muncii şi 
în economiile naţionale şi regionale. SEEMIG se bazează pe o reţea largă de parteneri. În proiect sunt implicate insti-
tute de cercetare, universităţi, oficii statistice şi organe ale guvernării locale din opt ţări (Austria, Bulgaria, Italia, 

România, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria) şi observatori din alte trei ţări (Albania, Georgia şi Ucraina).  

Proiectul este finanţat prin a treia etapă a Programului Europa de Sud-Est.  

I M P R E S S U M  

Această publicaţie reflectă punctul de vedere al autorului şi Autoritatea de Management nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.  

 
A C T I V I T Ă Ţ I  T R A N S N A Ţ I O N A L E  P E N T R U  S T R A T E G I I  F U N D A M E N T A T E  E M P I R I C  

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vizitaţi pagina noastră de internet:  
 

www.seemig.eu 
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Unitatea de Cercetări 
pentru Dezvoltare Lo-
cală şi Guvernare Glo-
bală (LoG) de la Uni-
versitatea din Trento 
coordonează iniţiative-
le legate de analiza, 
cercetarea şi progra-
mele de educaţie lega-
te de dezvoltare terito-
rială din perspectiva 
guvernării proceselor 
naţionale şi internaţio-
nale. LoG recunoaşte 

persistenţa influenţei exercitate de actorii instituţionali la 
nivel local chiar în contextul substanţialelor schimbări sociale, 
economice, legale, tehnologice şi de mediu la nivel global. 
Acestea mai degrabă au restructurat rolul tradiţional al teri-
toriului aşezându-l într-o nouă dimensiune dinamică. LoG 
studiază relaţiile complexe dintre local şi global sub toate 
aspectele lor şi identifică structurile de interacţiune formale şi 
informale practicate de actorii instituţionali şi cei non-
instituţionali. Baza comună a acestor cercetări reclamă o 
abordare interdisciplinară. LoG se concentrează asupra 
următoarelor, utilizând o perspectivă comparativă la nivel 
european şi internaţional: 

Implementarea proiectelor de cercetare la nivel inter-
naţional; 

Consolidarea unei reţele de cercetători şi experţi la 
nivel local, naţional ş internaţional; 

Promovarea iniţiativelor care facilitează dezbaterile 
ştiinţifice interdisciplinare;  

Iniţiative de educaţie specializată la nivel universitar 
şi post-universitar. 

Unitatea de Cercetări pentru Dezvoltare Locală şi Guverna-
re Globală este partenerul coordonator pentru “Strategii, 
dezvoltarea capacităţii şi dialog transnaţional”. Echipa este 
alcătuită de Prof. Bruno Dallago, Gert Guri, Serena 
Piovesan, Alessandra Bravi şi administratorul Chiara Zendri. 
Această echipă va coordona şi asista activităţile organizate 
de partenerii locali şi naţionali în dezvoltarea componentei 
de strategie SEEMIG.  

Activităţile din cadrul “Strategii, dezvoltarea 
capacităţii şi dialog transnaţional” armonizea-
ză şi se bazează pe rezultatele anterioare. În 
acest sens, scopul este creşterea capacităţii şi 
întreţinerea dialogului transnaţional între actori 
interesaţi şi decidenţi în domeniul migraţiei în 
Europa de Sud-Est. Pentru atingerea acestui 
scop se vor organiza mai multe evenimente cu 
implicarea migranţilor, experţilor, responsabili-

lor pentru elaborarea politicilor publice, actorilor cheie interesaţi 
atât la nivel naţional cât şi la nivel local în ţările SEEMIG. La nivel 
naţional, fiecare partener va organiza un interviu de tip focus 
grup cu tema impactului migraţiei asupra pieţei forţei de muncă. 
Tema principală a discuţiei va fi unul dintre aspectele considera-
te a fi esenţiale în relaţia dintre migranţi şi ocupare, aşa cum 
apar ele în ţara respectivă. Partenerii vor organiza la nivel local 
mese rotunde despre migraţie cu instituţii interesate, experţi şi 
practicieni în migraţie pentru a discuta şi pregăti strategii de 
migraţie la nivel local şi regional. Scopul acestor strategii este 
analiza modului în care migraţia influenţează dezvoltarea loca-
lă. Cele trei nivele – naţional, regional şi local – coexistă şi se 
suprapun în cadrul proiectului. Drept urmare se vor organiza aşa-
numitele master class-uri (atelier de lucru al experţilor) la nivel 
local cu participanţi provenind de la nivelul local şi naţional. Ast-
fel putem atrage atenţia deci-
denţilor la nivel naţional asupra 
realităţilor locale privind mi-
graţia şi în acelaşi timp putem 
implica instituţiile, persoanele 
locale interesate în dezbaterea 
la nivel naţional. În aceste ateli-
ere se vor discuta planurile de 
acţiune care abordează nea-
junsurile, capcanele identificate 
în colectarea şi interpretarea 
datelor. Planurile de acţiune vor fi finalizate cu concursul partici-
panţilor. Planurile de acţiune sunt de fapt ghiduri adaptate fie-
cărei ţări care arată cum se poate îmbunătăţi procesul de colec-
tare a datelor pentru implementarea cu succes a strategiilor de 
migraţie fundamentate empiric. Rezultatele din cadrul master 
class-ului îşi vor găsi locul în strategiile naţionale pentru migraţie. 

Alessandra Bravi 
Managerul Strategiei SEEMIG 

Dr. Mauro Albani, Dr. Serena Piovesan, 

Prof. Bruno Dallago, Prof. Gert Guri 

Alessandra Bravi 


