
 

 

Cuvânt introductiv 

Revizitarea modelului atracţie-respingere. Clarificări conceptuale   

La cumpăna anilor 2012-2013, în cea de a 
şasea lună a implementării proiectului, 
SEEMIG a avut fericita ocazie de a prezenta 
primul rezultat de natură ştiinţifică. Elaborat 
de Elisabeth Musil şi Heinz Fassman de la Uni-
versitatea din Viena, cu contribuţii din partea 
partenerilor de proiect, studiul se concentrea-
ză asupra “conceptelor şi teoriilor despre 
migraţie.” Acest studiu teoretic, de clarificare 
conceptuală, reprezintă un punct de pornire, o 
bază pentru cercetările ulterioare dar şi o 
referinţă permanentă care va orienta cerceta-
rea în încercările ei de a defini şi descrie un 
cadru conceptual şi teoretic pentru înţelegerea 
migraţiei, a dinamicii pieţei forţei de muncă şi 
a capitalului uman. Studiul oferă o amplă 
trecere în revistă a problemelor legate de 
conceptualizarea (Ce este migraţia?) şi clasifi-
carea migraţiei (Ce tipuri de migraţie există?). 
Astfel, studiul se constituie într-un veritabil 
instrument care stimulează elaborarea unei 
viziuni particulare despre migraţie în cadrul 
SEEMIG. Studiul descrie conceptele tradiţiona-
le ale domeniului şi le amendează, aducându-
le îmbunătăţiri pentru a explica migraţia atât 
la scară microsocială cât şi la nivel macrosoci-
al. Scopul este fundamentarea argumentelor 
ce explică motivele şi condiţiile în care o ţară 
sursă se transformă în ţară de destinaţie sau 
invers, precum şi descrierea modului în care 
migraţia este ancorată într-un cadru politic, 
social şi economic mai larg. Pornind de la 
această trecere în revistă a teoriilor existente, 
studiul formulează o serie de concluzii genera-
le pentru SEEMIG şi recomandă o versiune 
regândită a modelului atracţie-respingere ca 
bază de pornire pentru proiect. În comparaţie 
cu o serie de alte concepte, acest model nu 
este foarte specific, pentru că combină nivele-
le micro şi macro şi se constituie într-o interfaţă 
pentru statisticile oficiale. Pentru analiza istori-

că, studiul propune Modelul de tranziţie a 
migraţiei ca reper, dat fiind faptul că diferite-
le etape ale acestui model se regăsesc în re-
giunile cuprinse în proiect. Nu presupunem că 
fiecare ţară trece prin acelaşi ciclu sau că 
etapele individuale ale ciclului prezintă carac-
teristici identice oriunde. Dimpotrivă, recunoaş-
tem că ţările urmează, sau pot urma tipare şi 
traiectorii variate şi diferite. Cu toate acestea, 
procesul de transformare din ţară sursă în 
ţară de destinaţie ca urmare a evoluţiei de-
mografice şi dezvoltării economice pare a fi 
numitorul comun relevant pentru toate regiuni-
le SEEMIG. Regiunea Europei de Sud-est este 
caracterizată de particularităţi cum ar fi că-
derea socialismului, reconfigurarea graniţelor 
internaţionale în istoria recentă şi forme speci-
fice de migraţie. Migraţia forţată a fost un 
element important al migraţiei internaţionale 
în deceniile trecute, iar migraţia datorată 
reorganizării teritoriale a statelor nou apăru-
te în regiune continuă să fie însemnată. Emi-
graţia, în special cea a tinerilor, a populaţiei 
calificate şi a unor grupuri profesionale, este o 
altă formă importantă de migraţie a anilor 
precedenţi. Studiul atrage atenţia în mod ex-
pres asupra necesităţii de a scoate în eviden-
ţă aceste particularităţi regionale atunci când 
teoriile şi conceptele sunt aplicate în contextul 
SEEMIG. Pornind de la acest studiu teoretic 
am identificat indicatori relevanţi pentru mă-
surarea fenomenelor studiate (procese demo-
grafice, dinamica forţei de muncă, migraţia) şi 
le-am definit în studiul despre datele dezira-
bile. Studiul teoretic va fi publicat şi în format 
convenţional, tipărit. Ambele studii pot fi acce-
sate pe pagina web a proiectului. http://

www.seemig.eu/index.php/project-outputs 
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care coordonează studiile-pilot din Ungaria şi 
Serbia şi rapoartele de ţară despre sistemele 
de colectare a datelor. În sfârşit, într-un interviu 

realizat cu ocazia atribuirii JTS “premiului pen-
tru bună practică” vom face cunoştinţă cu Com-
pania de Management. Pentru mai multe infor-
maţii despre activităţile curente, vă rugăm să 
v iz i ta ţ i  pagina noastră de web 

www.seemig.eu. Aşteptăm comentariile dvs. la 
adresa info@seemig.eu.  

Institutul de Cercetări Demografice, 
Ungaria  

După finalizarea studiilor teo-
retice, partenerii SEEMIG au 
început să descrie sistemele de 

colectare a datelor din ţările 
lor. Institutul de cercetare din 
Slovenia IER şi primăria munici-
piului Pécs ne împărtăşesc un 

crâmpei din provocările cu care se confruntă în 

analiza proceselor de migraţie şi în gestiona-
rea surselor de date despre migraţie. În numă-
rul de faţă, un rol important îi revine Institutului 
de Cercetări Demografice, fiind partenerul 
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Studiu teoretic  
Cadru teoretic şi conceptual  
pentru analiza migraţiei, a 

capitalului uman şi a 
dinamicii forţei de muncă  

Studiu despre datele 
dezirabile  

Descrierea indicatorilor cu 
care măsurăm procesele 
demografice, migraţia şi 
dinamica forţei de muncă. 

Analiza istorică la nivel 
naţional 

Opt rapoarte de ţară 
despre aspectele istorice 

ale migraţiei.  

Analiza istorică la 
nivelul Europei de Sud-

est 
Analiza istorică a migraţiei 

în Europa de Sud-est. 

http://www.seemig.eu/index.php/project-outputs
http://www.seemig.eu/index.php/project-outputs
http://www.seemig.eu
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Institutul de Cercetări Demografice din Ungaria   

Institutul de Cercetări Demografice (ICD) 
din cadrul Institutului Central de Statistică 
(ICS) este coordonatorul tematic în două 
domenii de activitate principale din ca-
drul proiectului (Ameliorarea sistemelor 
de colectare a datelor şi Comunicarea) şi 
participă la o serie de alte activităţi. În 
domeniul cercetării denumit generic Ame-
liorarea sistemelor de colectare a datelor, 
expertul tematic Irén Gödri (ICD) este 
preocupată de analiza rapoartelor de 
ţară despre culegerea de date şi siste-
mele de colectare a datelor. Aceste ra-
poarte de ţară au fost întocmite pentru 
fiecare ţară participantă la proiect. Ele 

explorează în detaliu sistemele de colec-
tare a datelor în diferitele ţări din Euro-
pa de Sud-est pentru ca mai apoi să le 
supună unei analize comparative. Rapor-
tul elaborat pentru Europa de Sud-est 
intenţionează să privească cu ochi critici 
aceste sisteme şi doreşte să formuleze 
recomandări pentru perfecţionarea lor. 
Scopul este formarea unei baze solide 
care să servească mai bine analiza mi-
graţiei din regiune. Irén este secondată 
de Éva Gárdos, expert tematic al ICS 
pentru această activitate. Experţii lucrea-
ză cu un tânăr cercetător, Zsuzsa Badacz-
Nagy, şi un expert extern, Ágnes Hárs. 
ICD şi-a asumat şi sarcina de a elabora 
metodologia studiului pilot prin care se 
urmăreşte culegerea de informaţii despre 
emigranţii din Ungaria şi Serbia. Studiul 
pilot este realizat în strânsă colaborare 
cu Institutul Central de Statistică din Un-
garia. În planificarea şi implementarea 
cercetării, directorul de cercetare, Zsuzsa 
Blaskó, este ajutată de Irén Gödri şi cer-
cetătorul Natalie Jamalia (ICS). Orsolya 
Sármásy coordonează activităţile de 
comunicare şi diseminare şi participă de 
asemenea la managementul proiectului. 

Comunicarea este o altă activitate impor-
tantă a ICD pentru că institutul este respon-
sabil pentru întreaga comunicare SEEMIG 
atât în cadrul parteneriatului cât şi în exte-
rior. Cercetarea şi implementarea proiectu-
lui nu se poate lipsi de ajutorul substanţial 
al colegilor din departamentul financiar: 
János Felföldi şi Zita Hudjik.  

Una dintre priorităţile SEEMIG este aprofun-
darea cunoaşterii fenomenului de emigrare. 
Partenerii din proiect elaborează metodologii 
noi şi inovative pentru realizarea acestui obi-
ectiv. Ideea de bază este să pornim de la un 
eşantion reprezentativ cuprinzător ca să găsim 
gospodării ai căror membri (sau rudele lor) s-
au mutat în străinătate. În cea de a doua eta-
pă a cercetării vom contacta aceste persoane 
într-o anchetă sociologică mai detaliată care 
va înregistra experienţele lor de (e)migrare. 
Una dintre aspectele cheie ale metodei constă 
în presupunerea că (în anumite condiţii) aceste 
persoane reprezintă în mod adecvat toate 
persoanele care migrează din Ungaria, astfel 
încât caracteristicile lor reflectă caracteristicile 
întregii populaţii de emigranţi. Studiul pilot 
care utilizează această metodologie inovatoa-
re se desfăşoară în Ungaria şi Serbia. Cu 
învăţămintele trase din acest studiu pilot, do-
rim să oferim un model de bună practică pen-
tru implementarea lor în alte ţări europene. 
Culegerea de date se bazează pe Ancheta 
asupra Forţei de Muncă. Aceasta are avanta-
jul de a fi utilizat în toate ţările europene – 
ceea ce este de maximă importanţă pentru 
metodele standardizate de culegere a datelor 
– şi reprezintă un eşantion de mărime conside-
rabilă pentru ancheta sociologică despre mi-
graţie.  

Colectarea datelor despre emigrare – Studii pilot în Ungaria şi Serbia 

 AFM în Ungaria AFM în Serbia 

Numărul de gospodării 35 900 10 309 

Gospodării incluse în ancheta 
SEEMIG  

Doar gospodării cu cel puţin un 
membru cu vârsta cuprinsă între 

15-74 de ani. 
Toate gospodăriile din AFM. 

Numărul operatorilor de inter-
viu  

331 180 

Tipul interviului: prin telefon 
sau faţă în faţă 

Faţă în faţă Prin telefon şi faţă în faţă 

Definirea migranţilor 

“Persoane născute în Ungaria 
care în prezent trăiesc în străi-
nătate şi petrec majoritatea 

timpului în străinătate (inclusiv 
timpul de odihnă)” 

“Persoane care s-au mutat în străină-
tate/persoane care s-au născut în 
străinătate şi au trăit în Serbia cel 
puţin un an şi au plecat din nou în 

străinătate” 

Numărul preconizat de 
migranţi identificaţi 

~1500 ~500 

Numărul preconizat de 
migranţi cu detalii de  
contact  

~600  ~200 

Durata anchetei sociologice 3 luni 2 săptămâni 

Perioada anchetei sociologice 7 ianuarie – 7 aprilie 2013 25 martie – 7 aprilie 2013 

 

 

 
 

Caracteristicile principale ale Anchetei asupra Forţei de Muncă din Ungaria şi Serbia 

Înfiinţată în 1967, Institutul de Cercetări 
Demografice este singurul institut de cerce-
tare din Ungaria care desfăşoară cerceta-
re fundamentală în următoarele domenii: 

demografie (fertilitate, nupţialitate, morta-
litate, migraţie internă şi internaţională), 
caracteristicile structurale ale populaţiei din 
Ungaria şi raţiunile care ar putea explica 
evoluţiile recente (transformarea structurilor 
de familie şi a gospodăriilor, îmbătrânirea 
populaţiei, educaţia, activităţile economice, 
diferenţele geografice, şi grupuri de popu-
laţie particulare). ICD are o lungă tradiţie 

în cercetarea empirică bazată pe anchete 
sociologice. Pe lângă analiza contextului 
structural şi economic al comportamentului 
individual, cercetătorii observă, înregistrea-
ză şi interpretează şi schimbările survenite 
în sistemul de valori şi atitudini.  

 

(de la stânga la dreapta) Orsolya, Zsuzsa, Boróka, Irén 



 

 

Studiul pilot din Ungaria 

pagina 3 

GESTIONAREA MIGRAŢIEI ŞI A EFECTELOR SALE ÎN EUROPA DE SUD-EST 

Cercetarea de teren pentru ancheta soci-
ologică SEEMIG-AFM a început la data 
de 7 ianuarie 2013 şi a cuprins mai mult 
de 300 de interviuri. A fost o perioadă 
cu termene extrem de strânse, ceea ce a 
ocupat pe deplin timpul echipelor de la 
SEEMIG Ungaria şi AFM de la ICS din 
octombrie până în ianuarie. În această 
perioadă am nuanţat din mai multe punc-
te de vedere metodologia pentru studiul 
pilot, am elaborat chestionarul şi l-am 
adaptat pentru completarea electronică 
pe calculator, am abordat problemele de 
protecţie a datelor, am stabilit cadrul 
cercetării de teren şi am redactat materi-
alele pentru instructajul operatorilor de 
interviu. Odată cu pregătirea spre publi-
care a acestui newsletter ştim deja dacă 
munca noastră a avut succes şi în ce mă-
sură. Operatorii de interviu sunt în miezul 
celei de a doua luni de muncă de teren şi 
se descurcă bine, furnizează multe date 
valoroase despre emigraţia din Ungaria. 
Evident, au dificultăţi cu aplicarea chesti-
onarului neobişnuit de complex. Pentru 
identificarea unui număr suficient de mare 
de migranţi (dar menţinând în acelaşi 
timp reprezentativitatea eşantionului) 
chestionarul a fost alcătuit în aşa fel, 

încât să permită identificarea a trei gru-
puri separate (deşi nu mutual exclusive) 
de migranţi. Mai întâi sunt identificaţi 
membri actuali ai gospodăriei care tră-
iesc în străinătate în prezent. În a doua 
etapă, sunt identificate persoanele din 
gospodăriile AFM care au făcut parte din 
gospodărie dar s-au mutat în străinătate. 
In cea de a treia şi ultima etapă este 
înregistrat fiecare frate sau soră a fiecă-
rui membru de gospodărie. După identifi-
carea acestor persoane şi colectarea 
datelor despre ţara în care au rezidenţa, 
scopul emigrării, respectiv durata şederii 
lor în străinătate, operatorii de interviuri 
cer datele de contact ale emigranţilor. 
Datele de contact sunt cruciale pentru noi 
pentru că sunt exact detaliile care ne 
permit să organizăm ancheta sociologică 
cu migranţii, pasul următor în cercetarea 
noastră. Evident, procurarea datelor per-
sonale reprezintă o provocare pentru 
operatorii de interviu. Totodată, în aceas-
tă etapă a cercetării apar şi problemele 
de confidenţialitate. Pentru gestionarea 
situaţiei şi urmând poziţia autorităţilor 
naţionale în această chestiune, ICD 
SEEMIG a elaborat un Protocol de Pro-

tecţie a Datelor care cuprinde toate di-
mensiunile problematice, sensibile ale 
anchetei sociologice şi ale prelucrării 
datelor. De exemplu, chiar înainte de 
aplicarea chestionarului cerem consimţă-
mântul informat al persoanei intervieva-
te pentru a asigura încrederea maximă 
dintre respondenţi şi cercetători. Rezulta-
tele preliminare ne arată că nivelul de 
cooperare al respondenţilor AFM este 
scăzut în cazul furnizării detaliilor de 
contact. De aceea, trebuie să luăm în 
considerare şi situaţia în care etapa a 
doua a cercetării poate fi periclitată de 
mărimea inadecvată a eşantionului. 
Pentru contracararea acestei probleme, 
preconizăm aplicarea Eşantionării Ghida-
tă de Respondent, dar datele necesită 
mai multe teste înainte de luarea unei 
decizii în acest sens. Primele rezultate ale 
acestei prime etape din ancheta de teren 
din Ungaria sunt aşteptate în a doua 
jumătate a lunii august din anul curent. 
 

Zsuzsa Blaskó 
Director de cercetare 

Institutul de Cercetări Demografice, 
Ungaria  

Urmând metodologia stabilită în comun, 
studiul pilot va fi legat de AMF şi în Ser-
bia. Începând cu anul curent, AMF din 
Serbia se va desfăşura de trei ori pe an 
pe un eşantion de 10,309 gospodării de 
fiecare dată, iar chestionarul SEEMIG va 
fi racordat la primul val din acest an. 
Ancheta durează 14 zile. Eşantionul, 
durata anchetei, numărul operatorilor de 
teren, metoda de control şi maniera de 
implementare sunt similare cu cele utiliza-
te în anchetele asupra forţei de muncă. 
Adaptarea unei anchete elaborată pen-
tru un context diferit reprezintă întot-
deauna o provocare, iar această provo-
care a apărut şi mai pregnant în cazul 
chestionarului SEEMIG. Ancheta sociologi-
că este foarte complexă şi pentru că 
aplicarea chestionarului a fost gândită 
iniţial pentru Interviu Personal Asistat de 
Calculator (IPAC) ea nu a fost adaptată 
pentru completarea unei versiuni tipărite. 
De aceea prima provocare a fost să 
adaptăm chestionarul pentru completa-
rea formatului pe hârtie menţinând toate 
întrebările, salturile şi respectând toate 
categoriile din chestionarul electronic. 
Sarcina cea mai dificilă s-a dovedit a fi 

stabilirea legăturilor dintre membri gos-
podăriilor şi migranţi menţinând în ace-
laşi timp şi numărul ordinal unic al fiecă-
rei persoane pe tot parcursul interviului. 
O altă diferenţă semnificativă dintre 
ancheta din Ungaria şi Serbia este dată 
de faptul că o parte din interviurile din 
Serbia vor fi efectuate la telefon şi nu 
faţă în faţă. Din această cauză, lungi-
mea chestionarului original devine pro-
blematică. Pentru a rezolva această 
problemă am decis ca operatorii de 
interviu de la centrul de telefoane să 
completeze chestionarul pe hârtie şi doar 
după aceea să introducă răspunsurile în 
calculator. Operaţiunea durează mult şi 
ne aşteptăm să fim nevoiţi să angajăm 
evaluatori în acest proces ca să mărim 
resursele echipei. Ne aşteptăm ca obţi-
nerea contactelor să fie provocarea ma-
joră a anchetei sociologice, la fel ca în 
Ungaria. Frica de a furniza date despre 
persoanele aflate în străinătate poate fi 
una din motivele reticenţei. Un alt motiv 
este lipsa încrederii, faptul că respon-
denţii nu doresc ca rudele lor din străină-
tate să fie deranjate. Credem totuşi că 
lipsa informaţiilor poate fi raţiunea cheie 

a refuzului cooperării. Pentru ameliora-
rea situaţiei, vom organiza o campanie 
media în Serbia. Prin aceasta sperăm să 
obţinem o acoperire mai bună a 
migranţilor şi obţinerea contactelor nece-
sare. Totodată vom organiza o serie de 
sesiuni de instructaj pentru obţinerea 
unor date cât mai valide şi pentru a aju-
ta operatorii de interviuri în gestionarea 
eventualelor situaţii dificile în contextul 
interviului. Prima din cele trei zile de 
sesiune va fi dedicată directorilor Birou-
rilor Regionale, iar operatorii şi evalua-
torii vor participa la instructaj în celelalte 
două zile. Vom prezenta obiectivele şi 
semnificaţia cercetării SEEMIG, legătura 
dintre chestionarul AMF şi cel despre 
migraţie, şi principalele definiţii utilizate 
în anchetă. Mai departe vom ilustra 
practic modul în care se aplică chestiona-
rul în cazul unei gospodării imaginare 
care are legătură cu mai multe categorii 
de migranţi despre care dorim să ne 
furnizeze datele necesare.  
 

Institutul de Statistică al  
Republicii Serbia  

Studiul pilot din Serbia 
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Avem date despre următoarele grupuri şi 

evenimente legate de migraţie: fluxul de 

imigrare/emigrare, acordarea cetăţeniei, 

migraţia de întoarcere, stocul de imigranţi/

emigranţi, fluxul potenţial de imigrare/

emigrare şi potenţialul de migraţie de în-

toarcere al străinilor, muncitori sezonieri, 

refugiaţi şi azilanţi, migraţie iregulară şi 

remiteri. Institutul de Statistică din Slovenia 

gestionează cea mai importantă şi mai 

cuprinzătoare sursă de date pentru statisti-

ca migraţiei. Colectează date din mai multe 

registre, cel mai important dintre acestea 

fiind Registrul Populaţiei din Ministerul de 

Interne şi combină date din zece registre. 

Agenţia de Ocupare din Slovenia reprezin-

tă sursa de date despre muncitorii sezonieri. 

Totuşi, începând din aprilie 2011 anumite 

categorii de străini nu au nevoie de permis 

de muncă pentru a se angaja în Slovenia, 

de aceea nu sunt incluşi în acest registru. 

Datele furnizate de Ancheta despre Forţa 

de Muncă nu sunt de încredere din pricina 

mărimii eşantionului şi a subreprezentării 

străinilor (majoritatea lor deţine permis de 

şedere temporară şi locuieşte în gospodării 

colective, gospodării care nu sunt înregistra-

te în AFM). Banca Slovenă a colectat date 

despre remiteri până în 2007. Pragul fixat 

de UE pentru mărimea plăţilor pentru care 

există posibilitatea să se înregistreze scopul 

transferului, prag implementat în 2008, nu 

mai permite identificarea fluxului de remi-

teri trimise în ţară. Datele despre remiterile 

ce ies din ţară şi intră în ţările fostei Iugo-

slavii pot fi obţinute prin schimburi bilatera-

le de date. Schimbarea reglementărilor 

(legislaţie, definiţii, clasificări şi metodolo-

gii) şi transformarea administraţiilor locale 

(apariţia noilor municipii sau reorganizarea 

lor teritorială) au produs rupturi în seriile de 

timp. În perioada cuprinsă între integrarea 

Sloveniei în UE din mai 2004 şi implementa-

rea Actului pentru Ocuparea şi Munca Străi-

nilor în aprilie 2011 următoarele grupuri au 

obţinut acces liber la piaţa muncii din Slove-

nia: cetăţeni ai statelor membre UE, ai Spa-

ţiului Economic European şi ai Confederaţiei 

Elveţiene, membrii de familie ai acestora, 

membrii de familie ai cetăţenilor sloveni, 

străinii cu permis de şedere permanentă în 

Slovenia, refugiaţii, străini ai altor state 

membre UE unde au statut de rezident pe 

termen lung şi au locuit mai multe de un an 

în Slovenia, precum şi alte grupuri de stră-

ini. 

 
 

Nada Stropnik 
Institutul de Cercetări Economice, 

Slovenia 

 

 
 
Institutul de cercetări Economice are o 
lungă tradiţie în domeniul analizei ma-
croeconomice şi microeconomice. Princi-
palele domenii de cercetare includ şi 
demografia, economia bunăstării şi re-
sursele umane. Trei persoane din Institu-
tul de Cercetări Economice lucrează în 
proiectul SEEMIG: Nada Stropnik 
(coordonator de proiect), Natasa Kump 
(expert tematic) şi Klemen Koman 
(manager financiar). Janja Povhe de la 
Institutul de Statistică din Republica Slo-
venia este expertul extern al institutului. 
Alţi parteneri de proiect din Slovenia 
sunt: Centrul de cercetări ştiinţifice al 
Academiei Slovene (CCŞAS) şi Agenţia 
de Dezvoltare Maribor (ADM), iar par-

tenerul strategic asociat este Ministerul 
Muncii, Familiei şi Problemelor Sociale 
din Republica Slovenă.  

Ce doresc administraţiile locale? 

Municipalitatea Pécs, 
autoritatea locală a 
oraşului clasat pe 

locul cinci ca mărime 
în Ungaria cu o popu-
la ţ i e  de  c i r ca 
150.000 de locuitori, 
a exprimat o nevoie 

stringentă pentru date referitoare la pro-
cese demografice, migraţie, capital uman 
şi forţă de muncă de îndată ce s-a impus 
un nou standard pentru autorităţile locale 
şi anume elaborarea strategiilor urbane 

integrate şi fundamentate empiric. Socie-
tatea urbană locală a suferit transformări 
similare cu tendinţele observate în celelal-

te mari oraşe situate în sudul şi estul Unga-
riei. Aici creşterea economică a rămas mult 
în urma rezultatelor obţinute în coridorul 
de creştere economică din centru şi nord-
vestul Ungariei. Migraţia “materiei cenuşii” 

a fost caracteristică localităţilor aflate în 
partea inferioară în ierarhia localităţilor 
din Ungaria. Acestea au trimis gospodării-
le cu status superior în localităţi mai mari şi 
regiuni mai bine poziţionate din Ungaria 

sau străinătate. În cazul particular al ora-
şului Pécs, exodul familiilor bine educate, 
cu statut superior a fost agravat şi de 

suburbanizare, proces care, exceptând 
zona metropolitană a capitalei, este cel 
mai intens în zona de aglomerare Pécs. 
Reacţionând la aceste tendinţe de emigra-
re, Zorán Patartics a conceput un proiect 

intitulat ‘El/Away’ (www.elprojekt.hu). 
Proiectul, care se desfăşoară pe suprafa-
ţa unei pagini web şi-a propus să explo-
reze motivele care îi îndeamnă pe tinerii 
talentaţi să emigreze. Procesul simetric 

Descrierea critică a sistemelor de 
colectare de date 

Opt rapoarte de ţară despre modul în 
care se colectează şi se generează datele 
referitoare la migraţie la nivel naţional.  

Analiza la nivelul Europei de Sud-est a 
sistemelor de colectare de date 

Analiza comparativă şi recomandări 
strategice pentru perfecţionarea sistemelor 
de colectare de date în Europa de Sud-est. 

 
Baza de date la nivel ESE  

Bază de date virtuală despre migraţie, 
capital uman şi dinamica forţei de muncă 

în această regiune. 

Perfecţionarea datelor SEEMIG 

http://www.elprojekt.hu
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opus ar putea fi bazat pe migraţia pentru 
studii, la nivel naţional şi internaţional. 

Pécs este, istoric vorbind, un centru impor-
tant al învăţământului universitar. Aici s-a 
înfiinţat prima universitate din Ungaria în 
1367. În prezent, Universitatea din Pécs 
atrage circa 30,000 de studenţi. Având 

una dintre cele mai mari comunităţi de 
studenţi, Pécs este şi cea mai mare anga-
jatoare din întreaga regiune. Mobilitatea 
studenţilor străini este destul de intensă: 
aproximativ 1500 de studenţi studiază 

pentru obţinerea diplomei doar în progra-
mele de limba engleză şi germană ale 
Facultăţii de Medicină. Acest câştig de 
“materie cenuşie” este din păcate tempo-
rar pentru că economia locală nu poate 

oferi locuri de muncă licenţiaţilor, mai ales 
studenţilor străini. În timp ce municipalita-
tea încearcă să ţină frâiele acestor proce-
se, elaborarea strategiilor urbane a luat o 
turnură participativă în această regiune, 

după o perioadă marcată de proiecte de 
investiţie în infrastructură culturală la scară 
largă în cadrul programului Capitala Cul-
turală a Europei. Oraşul a obţinut acest 
titlu în 2010, însă idealurile programului 

Pécs2010, ale unei cotituri culturale în 
dezvoltarea urbană şi în noua economie 
urbană învigorată cultural, nu s-a materia-

lizat încă. Planificarea strategică 
Pécs2030 este în curs, de aceea SEEMIG 

aduce un serviciu imens atât strategiei 
fundamentate empiric cât şi diferitelor 
aspecte ale participării. Bazele de date şi 
analiza istorică SEEMIG pe de o parte şi 
scenariile prognozate, instructajele şi me-

sele rotunde pe de altă parte, vor consoli-
da un “regim de dezvoltare urbană” par-
ticipativ deja existent, va întări participa-
rea diferiţilor parteneri în elaborarea 
strategiei urbane.  

 
Katalin Füzér 

Expert tematic 
Municipalitatea Pécs 

 

În data de 12 şi 13 februarie 2013, Uni-
versitatea din Viena, partener SEEMIG a 
organizat o conferinţă Inter-project. În 
afară de experţii din proiectul SEEMIG, 
la aceste dezbateri despre migraţiune şi 
evoluţii demografice în Regiunea Dunării 
au participat reprezentanţi ai proiectelor 
Re-Turn, CE Aging Platform, IOM Vienna, 
Priority Area 9 ‘People and Skills’.  
SEEMIG a fost etichetat ca Proiect Dună-
rean la sfârşitul lui 2012, iar această 
întâlnire a fost prima dintr-o serie de 
evenimente în care partenerii implicaţi 
încep să exploreze conexiuni şi sinergii 
posibile cu alte iniţiative similare din regi-
une. O secţiune separată a fost dedicată 
discuţiilor cu MMWD, un proiect care este 
deseori perceput ca ‘sora’ proiectului 
SEEMIG. Ambele acceptate în cadrul 

celei de a treia lansare de proiecte a 
Programului Europa de Sud-est, SEEMIG 
şi MMWD sunt proiectate în aşa fel încât 
să se completeze reciproc. Scopul strate-
gic al ambelor proiecte este să dezvolte 
sinergii transnaţionale pentru creştere 
regională durabilă pornind de la dimen-
siunile migraţiei, capitalului uman şi ale 
schimbărilor demografice. MMWD se 
concentrează asupra procesul de elabo-
rare a politicilor publice şi consolidarea 
capacităţii administraţiei publice în gesti-
onarea strategică a consecinţelor ce de-
curg din schimbările demografice. 
MMWD şi SEEMIG acoperă tot spaţiul 
SEE şi asigură complementaritatea în 
regiune. Coordonat de Guvernul Regional 
Emilia-Romagna din Italia, proiectul 
MMWD include 21 de administraţii publi-
ce şi centre de cercetare din Italia, Aus-
tria, Slovenia, Montenegro, Serbia, Bul-
garia, România şi Moldova. Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie are calita-
te de observator în acest proiect. Cele 
două proiecte caută în permanenţă siner-
gii şi suprafeţe de colaborare. Rezultate-
le acestor preocupări vor apărea în ur-
mătorul newsletter.  

Katalin Füzér     
este expert tematic 
în proiectul SEEMIG 
la Primăria din Pécs. 
Este asistent la De-

partamentul de soci-
ologie al Universită-
ţii din Pécs. A lucrat 
în mai multe proiec-
te europene de cer-
cetare sau de politici publice, cum ar fi 
“Oraşele împotriva excluziunii sociale,” 
proiect finanţat de Intereg IIIC.  

 
Alţi membri ai echipei din Pécs 

Ágnes Tiszai este funcţionar pe proble-
me de relaţii externe la Primăria din 
Pécs, manager de comunicare şi locţiitor 
al managerului de proiect în SEEMIG.  
Melinda Marton este expert tematic în 
proiectul SEEMIG la Primăria din Pécs şi 
asistent de cercetare la Universitatea 
din Pécs.  
dr. Péter Rózsás este consilier juridic la 
Primăria din Pécs şi manager financiar şi 
juridic în cadrul proiectului SEEMIG.   

 
www.ph.pecs.hu 

MMWD – un alt proiect SEE: conferinţă organizată împreună cu SEEMIG  

 

Rezultatele preconizate ale MMWD 
 

Elaborarea unor scenarii de impact pentru 

anticiparea efectelor locale ale tendinţelor 
demografice curente pentru 2020 şi identifica-
rea nevoilor cruciale pentru politicile publice.  

Întărirea capacităţii administraţiilor locale 

pentru executarea planurilor strategice funda-
mentate empiric.  

Îmbunătăţirea metodelor de guvernare: trei 

procese instituţionale de tip pilot pentru elabo-
rarea strategiilor pentru mai multe sectoare 
pe baza scenariilor de impact. 

Stimularea dialogului şi cooperării transnaţio-

nale prin identificarea regiunilor pentru coo-
perare transnaţională între state ESE şi înfiin-
ţarea unei Platforme pentru Dialog şi Coope-
rare în domeniul Politicilor în ESE pentru pro-
movarea unui pachet de reglementări mai 
eficiente în problema fluxului migrator în regi-
unea ESE. 

 
www.migration4growth.eu 

Judit Pongrácz este 
managerul de pro-
iect din partea 
SEEMIG Pécs şi este 
funcţionar pe pro-
bleme sociale la 
Primăria din Pécs. 
Dispune de o vastă 
experienţă în mana-
gementul proiectelor UE (Europa Centra-
lă – Oraşe creative, Urbact II – UNIC, 
Europa pentru cetăţeni).  
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După schimbarea regimului politic în 
1989, rata migraţiei internaţionale care a 
afectat România, în special emigrarea din 

ţară, a cunoscut o explozie fără prece-
dent. Principalele surse de date adminis-
trative şi statistice din România care conţin 
informaţii în legătură cu migraţia sunt 
deţinute de organele de specialitate ale 

administrației publice care funcţionează în 
cadrul Ministerului Administraţiei şi Interne-
lor (evidenţa persoanelor, trei diferite 
registre ale cetăţenilor străini, ancheta 
bianuală asupra fluxului de imigrare şi 

emigrare), Ministerul Justiţiei (înregistrarea 
cererilor de redobândire a cetăţeniei 
române) şi Institutul Naţional de Statistică 
(date referitoare la populaţia stabilă pe 
baza recensămintelor, respectiv date pro-

venite din Ancheta Forţei de Muncă în 
Gospodării).  
Deşi evoluţia legislaţiei naţionale oglin-
deşte măsuri luate cu scopul armonizării 
cadrului instituţional românesc cu normele 

internaţionale, precum şi o constantă preo-
cupare cu organizarea şi reorganizarea 
internă a instituţiilor implicate, pe baza 
cercetărilor conduse în cadrul proiectului 
SEEMIG putem afirma că sistemul de ges-

tionare a migraţiei din România este plin 
de neconcordanţe şi lipsuri care la rândul 
lor duc la date discrepante sau chiar ero-
nate. Grăitoare este în această privinţă 
situaţia din timpul alegerilor parlamentare 

din 2012, când registrele electorale ba-
zate pe datele din evidenţa persoanelor 
au conţinut 18,4 milioane de persoane cu 
drept de vot, iar datele oficiale oferite de 
către INS au indicat numărul de 17,4 mili-

oane de rezidenţi adulţi. 
Problemele actuale sunt legate atât de 
abordări inconsistente din punct de vedere 
metodologic cât şi de mecanisme instituţio-
nale necorespunzătoare. Una dintre surse-

le problemelor este reprezentată de fap-
tul că instituţiile menţionate mai sus folo-
sesc varii definiţii pentru grupul ţintă, mai 

exact pentru termenul populaţie. De exem-
plu, evidenţa persoanelor (precum majori-
tatea organelor din subordinea MAI) con-

ţine date referitoare la populaţia legală 
care cuprinde totalitatea cetăţenilor ro-
mâni indiferent dacă domiciliază în ţară 
sau străinătate. Populaţia stabilă însă, 
conceptul folosit de către INS din anul 

2002, se referă la totalitatea persoanelor 
care locuiesc pe teritoriul ţării, adică la 
cetăţenii români, străini şi cei fără cetăţe-
nie laolaltă, cetăţenii români care trăiesc 
în străinătate de mai mult de un an fiind 

excluşi din această categorie. 
Deşi evidenţa persoanelor ar putea indica 
stocul de emigranţi, problema este compli-
cată de faptul că persoanele care pără-
sesc ţara nu se înregistrează ca atare. 

Această incapacitate de a înregistra fluxul 
de emigrări este o caracteristică a tuturor 
ţărilor postsocialiste. Situaţia se agravea-
ză însă având în vedere că subestimarea 
emigrării este de asemenea o caracteristi-

că a statisticilor INS. De fapt, comparând 
datele ţărilor de destinaţie şi datele ro-
mâneşti referitoare la emigranţi reiese că 
statisticile INS surprind acest fenomen într-
o proporţie foarte mică (2001–2009): 

0,3% a emigranţilor în Spania, 1,9% în 
Italia, 6,9% în Germania, respectiv 8,4% 
în Ungaria. Tot în această ordine de idei, 
în timp ce datele Băncii Mondiale arată 
că în această perioadă cca. 2,8 milioane 

de cetăţeni români au trăit în afara ţării, 
INS estimează numărul emigranţilor la 
121 de mii de persoane.  
În privinţa imigrării, o problemă specifică 
a apărut în urma legislaţiei referitoare la 

redobândirea cetăţeniei române într-un 
regim care nu necesită domiciliu perma-
nent în România. Deşi o multitudine de 
persoane din ţările vecine (în special din 
Moldova şi Ucraina) au beneficiat de 

acest drept, nu există date administrative 
transparente şi accesibile despre acestea. 
Totodată, imigranţii sunt definiţi de către 

INS ca cetăţeni străini care şi-au stabilit 
domiciliul în România, astfel majoritatea 
acestora lipseşte din statistici. 
Pe lângă evidenta lipsă a unui sistem inte-
grat de înregistrare în care atât cetăţenii 

români cât şi cei străini sunt incluşi, se poa-
te observa că instituţiile implicate în gesti-
onarea migraţiei nu comunică între ele în 
sensul de a schimba datele colectate.  
Pe baza celor descrise aici putem conclu-

de că după schimbarea regimului de mi-
graţiune în 1989 de la unul excesiv de 
restrictiv la unul în care libera circulaţie a 
cetăţenilor este garantată, autorităţile 
româneşti nu au reuşit nici să administreze, 

nici chiar să înregistreze în mod corespun-
zător procesele migraţiei internaţionale. 
 
 
 

Tamás Kiss 
Cercetător ISPMN, 

România 
 

 

Partenerii proiectului SEEMIG din România 

Tamás Kiss 
este demograf, ex-
pert tematic în pro-
iectul SEEMIG din 

partea Institutului 
pentru Studierea 
Problemelor Minori-
tăţilor Naţionale din 
Român ia  (C lu j -

Napoca). 
În cadrul ISPMN se 
ocupă de cercetările incluse în programul 
de analiză demografică a minorităţilor, 
tematică ce acoperă şi studiul proceselor 

migratoare. Pe lângă valorificarea critică 
a datelor oficiale disponibile, proiectează 
şi derulează anchete sociologice în dome-
niul proceselor demografice, migraţie, 
identitate etnică şi comportament electo-

ral. 

Institutul pentru Studierea 
Problemelor Minorităţilor 

Naţionale (ISPMN) 
adresa: 400697 Cluj-Napoca,  
Str. Gavril Muzicescu nr. 5.  
coordonator: István Horváth 
web: www.ispmn.gov.ro 
contact: seemig@ispmn.gov.ro  

Consiliul Judeţean Harghita  

 
 
adresa: 530140 Miercurea Ciuc,  
P-ţa Szabadság nr. 5 
coordonator: Erika Dobos  
web: www.judetulharghita.ro 
contact: doboserika@hargitamegye.ro 

Municipiul Sfântu Gheorghe 
 
 
adresa: 520008 Sfântu Gheorghe, 
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2. 
coordonator: Gergely Buja  
web: www.sepsi.ro 
contact: gergely.buja@sepsi.ro  

mailto:seemig@ispmn.gov.ro
mailto:doboserika@hargitamegye.ro
mailto:gergely.buja@sepsi.ro
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Consiliul Judeţean Harghita face parte din 
grupul autorităţilor locale partenere în pro-
iectul SEEMIG. Printre altele, experţii repre-
zentând judeţul Harghita şi-au dat aportul la 
lucrările derulate în cadrul proiectului prin 
trecerea în revistă a cercetărilor care abor-
dează direct sau tangenţial migraţia în jude-
ţul Harghita urmând ca rezultatele analizei 
secundare să fie fructificate atât în raportul 
de ţară, cât şi direct, sub forma unor strate-
gii în privinţa dezvoltării politicilor publice 
afectate de migraţie.  
În domeniul cercetărilor centrate pe Ţinutul 
Secuiesc în general, respectiv judeţul Harghi-
ta se remarcă activitatea Centrului de Cer-
cetări Regionale şi Antropologice – GAC 
(KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások 
Központja) cu sediul în Miercurea Ciuc. Folo-
sind metodele antropologiei culturale orga-
nizaţia derulează cercetări calitative pe 
tematica migraţiei încă din 1990, iar din 
anul 2000 conduce regulat şi anchete socio-
logice complexe. Cercetările relevă că regi-
unea studiată reprezintă de foarte mult timp 

un focar de emigraţie ce se explică prin 
faptul că zona a fost şi este caracterizată ca 
preponderent rurală cu trai problematic. 
După 1990 s-a declanşat şi un val de migra-
ţie internaţională, ajungând ca migraţia 
temporară şi cea definitivă să afecteze circa 
o treime dintre familiile judeţului Harghita. 
Cercetările arată că nu numai scara migraţi-
ei este remarcabilă dar şi impactul acestui 
fenomen asupra societăţii locale. Migraţia a 
afectat procesele de modernizare, modul de 
viaţă, identitatea, sistemul de valori, structu-
ra familiilor, socializarea copiilor şi alte 
aspecte ale vieţii sociale, dar nu toate în 
sens pozitiv. 
Pe lângă cercetările GAC, Consiliul Judeţean 
Harghita momentan dispune de informaţii 
furnizate de anchete derulate la nivel naţio-
nal sau în Transilvania, unele date oferite de 
către Institutul Naţional de Statistică, respec-
tiv de o proiecţie demografică specială pe 
judeţul Harghita, efectuată în 2010, care 
conţine componente referitoare şi la migra-
ţie. 

Din păcate, toate acestea informaţii se com-
pletează reciproc numai parţial. Prin urmare, 
o diagnoză completă a migraţiei şi implicit 
elaborarea politicilor publice necesită colec-
tarea mai multor informaţii, respectiv rectifi-
cări la nivelul administrării datelor referitoa-
re la acest fenomen. Pentru politica de dez-
voltare integrată şi politica de dezvoltare 
sectorială ar fi foarte util de exemplu orice 
informaţie referitoare la migraţia forţei de 
muncă, respectiv urmărirea impactului aces-
teia asupra diviziunii muncii între membrii 
familiei, situaţia financiară a familiei, pre-
cum şi socializarea copiilor rămaşi acasă. Un 
prim pas în acest sens reprezintă lucrările în 
cadrul proiectului SEEMIG care relevă lipsu-
rile sistemului de gestionare a datelor referi-
toare la migraţie. 
 
 
 

Erika Dobos 
Consilier Consiliul Judeţean Harghita 

În primul deceniu după schimbarea regimului 
politic din 1989 rata migraţiei din Secuime a 
fost cea mai mare din România. Fenomenul 
este puternic prezent şi în zilele noastre, deşi 
rata migraţiei rămâne în urmă faţă de cele-
lalte regiuni ale ţării. 
Chiar dacă există numeroase cercetări şi 
studii care au ca subiect cauzele şi efectele 
migraţiei din România, pe plan administrativ 
naţional şi local încă nu s-au elaborat strate-
gii coerente de termen mediu sau lung pri-
vind gestionarea acestui fenomen şi a pro-
blemelor sociale ivite în urma migraţiei ma-
teriei cenuşii, migraţia unor grupuri profesio-
nale, îmbătrânirea populaţiei, declinul fertili-
tăţii şi altele. Din perspectiva Primăriei Muni-
cipiului Sfântu Gheorghe, una dintre cele mai 
importante obiective ale participării în pro-
iectul SEEMIG este elaborarea de politici 
publice bazate pe cunoştinţe empirice solide 
prin care tinerii pot fi motivaţi să nu-şi pără-
sească oraşul natal şi să-şi fructifice cunoştin-
ţele şi experienţele acumulate în beneficiul 
urbei. 

Trecând în revistă componentele necesare 
pentru atingerea acestui scop se observă că, 
pe de o parte, sursele de date cantitative şi 
calitative privind migraţia în microregiune 
sunt insuficiente sau pot fi utilizate numai cu 
anumite reţineri. Tot în această ordine de 
idei, în fişa postului angajaţilor din adminis-
traţia locală nu figurează nicio sarcină de 
serviciu privitoare la migraţie. Pe de altă 
parte, sesizând provocările acestui fenomen 
Municipiul a iniţiat deja unele măsuri pentru 
încurajarea tinerilor de a nu-şi părăsi defini-
tiv oraşul natal. Printre aceste măsuri se 
numără programul Vino acasă!, proiectul 
SepsiNet şi unele tentative care au drept 
scop crearea locurilor de muncă pentru gru-
pul ţintă.  
Programul Vino acasă! (Gyere haza!) a fost 
lansat deja în anul 2009 şi vizează încuraja-
rea tinerilor plecaţi din Sfântu Gheorghe la 
studii să se întoarcă în oraş. În cadrul acestui 
program un teren de 3600 mp şi cele două 
clădiri aflate aici au fost renovate utilizând 
fonduri guvernamentale. În urma lucrărilor 
au fost amenajate 24 de garsoniere şi 4 
apartamente mai spaţioase pentru familii 
care au fost oferite tinerilor intelectuali care 
lucrează în domeniul învăţământului şi în 
instituţii culturale locale. Contractele sunt 
încheiate între Municipiu şi inst i tuţ i i le v i-
zate , iar aceste ins ti tu ţi i decid cine 
pot benefic ia de posibil itatea oferi-
tă de program. În contract este spe-
cif icat suma maximă care poate fi  
solic i tată de către ins ti tu ţ i i pentru 
chir ie,  dar locuinţe le pot f i date în 
folosinţă ş i cu t it lu gratu it.   
Lansat recent de către Primăria Municipiului 

Sfântu Gheorghe, proiectul SepsiNet (http://
sepsinet.ro) constă într-un forum electronic 
dedicat comunităţii de câteva mii de emi-
granţi originari din Sfântu Gheorghe. Pagina 
de internet are ca scop informarea persoa-
nelor despre oportunităţile şi noutăţile din 
oraş şi oferă posibilitatea de a contacta alţi 
foşti concitadini aflaţi în străinătate. Este 
important de menţionat că acest forum poa-
te constitui un instrument valoros în contacta-
rea emigranţilor cu scopul de a colecta date 
referitoare la experienţele lor legate de 
migraţie, informaţii care sunt necesare atât 
din punct de vedere ştiinţific cât şi din per-
spectiva dezvoltării strategiilor locale. Cum 
au menţionat partenerii din Ungaria şi Ser-
bia în descrierea studiilor pilot, obţinerea 
contactelor reprezintă una dintre provocările 
majore în derularea anchetelor sociologice.  
Pe lângă aceste proiecte, Primăria Municipi-
ului Sfântu Gheorghe împreună cu Consiliul 
Judeţean Covasna are printre obiectivele 
sale crearea locurilor de muncă pentru tineri 
absolvenţi, întărind sentimentul de aparte-
nenţă şi purtând un mesaj care îndeamnă 
tinerii să rămână acasă sau să revină în 
oraşul lor de baştină. Ca urmare a recesiunii 
economice posturile din administraţia publică 
au fost blocate, astfel, în prezent, posibilită-
ţile sunt reduse considerabil în acest sector. 
Totuşi, se conturează o strategie a autorităţii 
locale de a sprijini dezvoltarea industriei 
uşoare din zonă cu scopul de a mări capaci-
tatea de absorbţie a forţei de muncă tinere.  

 
 

Echipa Municipiului 
Sfântu Gheorghe 

Strategii şi proiecte locale - Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe  

http://sepsinet.ro/
http://sepsinet.ro/


 

 

Bune practici în management – Compania de management HBH Euroconsulting  

Institutul Central de Statistică din Ungaria - Institutul de 

Cercetări Demografice  

H-1024 Budapest, Buday László utca 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 de 

migraţie, 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 institute de cercetare, universităţi, oficii statistice şi organe ale guver-

nării 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 pentru 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 informaţii suplimentare vă rugăm vizitaţi  
pagina noastră la adresa  

www.seemig.eu 
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Conferinţă  
internaţională 

 
22 Mai 2013 
Budapesta 

 
Institutul Central de 

Statistică din Ungaria  
 

O iniţiativă de cooperare 
despre provocările  

produse de schimbări  
demografice, migraţie şi 
dinamica forţei de muncă 

în Europa de Sud-est. 
 

Pentru informaţii suplimentare 
urmăriţi pagina noastră web 

www.seemig.eu 

 
 

(de la stânga la dreapta) Borbála, Gábor şi Emőke 

 

De ce a primit Managementul SEEMIG 
“Premiul pentru bună practică” 
Deşi ne-ar fi făcut plăcere să primim un 
premiu pentru bună practică pentru JTS, 
nu este cazul. Totuşi suntem mândri pen-
tru că Ghidul de Management elaborat 
pentru SEEMIG a fost recunoscut şi adop-
tat ca bună practică (cu aprobarea coor-
donatorului principal ICS) de Programul 
Europa de Sud-est pentru finanţarea unui 
alt proiect. De mai bine de 20 de ani, 
compania noastră furnizează servicii în 
elaborarea şi implementarea programe-
lor şi proiectelor de dezvoltare finanţate 
din fonduri europene. Aşadar, avem ex-

perienţă şi cunoştinţe practice în acest 
domeniu care oferă ajutor proiectelor cu 
experienţă mai redusă.  
Care este rolul Companiei de Management 
în proiectul SEEMIG? 
HitesyBartuczHollai Euroconsulting asistă 
coordonatorul principal al SEEMIG în 
toate detaliile proiectului şi în manage-
mentul financiar pe termen lung, până la 
terminarea proiectului în 2014.  

Cine sunt membri echipei? 
Emőke Zács, Gábor Tóth şi Borbála 
Bodzsár sunt membri echipei noastre. 

Emőke lucrează mai degrabă în fundal în 
timp ce Gábor şi Borbála se află în pri-
ma linie. În timp ce Borbála asistă 
SEEMIG cu consiliere strategică şi practi-
că în coordonarea pe termen lung, Gá-
bor este persoana cea mai importantă în 
managementul financiar.  
Borbála lucrează în calitate de manager 
de proiect şi de coordonator al grupului 
din unitatea de management al departa-
mentulu i internaţ ional al  HBH 
Euroconsulting. Înainte să se alăture echi-
pei HBJE, a lucrat ca funcţionar public şi 
în această calitate a avut experienţă cu 
dezvoltarea şi managementul proiectelor 
NHDP. În afară de licenţa în Economie, a 
obţinut de la Universitatea Corvinus o 
diplomă de studii aprofundate de Expert 
European.  
Gábor a absolvit Facultatea de Sociolo-
gie de la Universitatea Corvinus şi este 
specializat în analiza antreprenoriatului şi 
în Studii Europene. Iniţial, a participat la 
proiectele de dezvoltare urbană. Din 
2010, în cadrul companiei noastre, furni-
zează servicii financiare şi de manage-
ment în proiecte de colaborare naţională 
şi internaţională.  
Emőke lucrează la compania noastră din 
2009. A absolvit Colegiul de Finanţe şi 
Contabilitate şi are experienţă în elabo-
rarea bugetelor, planificare şi analiză 

financiară.  

 

 

 

 


