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„Comunităţi româneşti în Spania”: contextul şi orientarea cercetării 
Dumitru Sandu 

 
Întrebările de context. Câţi români sunt în străinătate? Cu cât a crescut numărul 

românilor în Italia şi Spania după aderarea ţării la Uniunea Europeană? Ce ştiţi despre 
„invazia romilor” din România la Geneva în 2008? Câţi copii au rămas singuri în ţară după 
plecarea părinţilor la lucru în străinătate?1 Dar bătrânii, părinţii celor plecaţi la lucru, cum se 
descurcă? Cu cât se va reduce populaţia României din cauza migraţiei? Cum credeţi că vor 
vota românii din străinătate la aceste alegeri? Câţi români se vor întoarce în ţară în contextul 
crizei? Ce vor face? Care este situaţia în construcţii şi în industria textilă ca urmare a 
emigrării?2… Şi lista întrebărilor de acest gen ar putea continua. Nu sunt inventate ci, pur şi 
simplu, constituie un eşantion din întrebările pe care le-am primit în 2008, dată fiind 
întâmplarea că, profesional, sunt legat de tematica migraţiei. Ele vin, mai ales cele în termeni 
de „câţi”, de la jurnalişti români sau străini, din spaţiul media, în esenţă. În spaţiul 
administraţiei sau al lumii academice, întrebările cele mai frecvente în legătură cu migraţia 
românească actuală vizează în special consecinţele fenomenului în plan demografic, de 
mentalitate sau comportament antreprenorial, dar şi în legătură cu mecanisme ale procesului 
migratoriu – reţele de migranţi , asociaţii, cultură de migraţie etc. 

O colegă din Germania, întâlnită la o dezbatere pe tematica migraţiei, îmi spunea că a 
remarcat, pentru estul Europei, o oscilaţie între banii veniţi în ţară de la migranţi (remitenţe) 
şi infracţionalitate. Media occidentală scoate în evidenţă, spre exemplu, că de doi ani, în 2007 
şi 2008, România este în top zece pe plan mondial în ceea ce priveşte volumul absolut al 
banilor veniţi în ţară de la emigranţi (remitenţe)3. Altfel spus, pune în prim plan amploarea 
fenomenului şi avantajele sale economice. Cealaltă faţetă este cea asociată cu cazul Mailat 
din 2007 din Italia, presupusele invazii ale românilor şi bulgarilor după aderare, incendieri de 
tabere sau magazine din motive asociate cu etnia şi migraţia etc. Unde se află - mă întreba, pe 
bună dreptate, colega mea - munca la negru a migranţilor, români sau nu, dramele unora 
dintre imigrantele care lucrează ca menajere sau îngrijitoare în gospodării care uneori sunt 
destul de aproape de atmosfera din spaţiile carcerale, unde sunt comunităţile de migranţi, 
asociaţiile lor etc. Şi unele dintre interviurile făcute în astfel de situaţii legitimează întrebarea: 

„…trebuia de dimineaţa până seara să munceşti pentru ei, geamuri, nu discutai cu nimeni… 
Mai rău ca în închisoare, pentru că în închisoare dacă aş fi fost, bine, erai în închisoare, dar 
acolo măcar îţi dădeau o felie de pâine şi o cană de apă sau de ceai… că acum în închisoare 
cred că o duc mai bine decât noi, că mâncare sigur le dă, le dă bună, nouă nu ne dădea să 
mâncam şi ne dădeau să muncim mai rău ca sclavii. Şi-atunci… măcar in închisoare mai 
vorbesc unul cu altul, dar acolo n-aveai nici cu cine vorbi… 
„Deci cu cât se purta mai urat, îţi băga frica în tine şi atunci tu nu mai ştiai cum... şi-ţi era frică 
să te mai duci să dai un telefon acasă... uitai de tine...” (A., 55 ani, Bacău, educatoare)4. 

 
Este clar că multe dintre întrebările anterioare, legate de spaţiul mediatic sau de cel 

academic, nu pot primi răspuns decât dacă te duci după migranţi acolo unde se află în 
străinătate. Este ceea ce mass-media românească a început să facă, din plin, în ultimii doi-trei 
ani, prin reportaje ale jurnaliştilor care merg şi stau de vorbă cu românii aflaţi la lucru în 
străinătate. Dosarele de presă pe migraţie construite de Monica Şerban cu studenţii, la 
seminariile de migraţie de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, probează o bogăţie 
deosebită de informaţie în materiale respective. 
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Abordarea. Reconstituirea în ţară a istoriilor sau faptelor de migraţie inter- sau 
transnaţională5, după revenire, este, fără îndoială, utilă, dar nu prezintă decât o faţetă a 
problemei. Este ştiut că lumina în care îţi sunt prezentate lucrurile este diferită în funcţie de 
unde şi când are loc discuţia. Unul dintre foştii studenţi îmi povestea că în Italia a cunoscut o 
imigrantă din Bacău, dacă nu mă înşel, care a împrumutat bani de la o colegă, a cumpărat 
multe bunătăţi de la market, le-a pus în frigider, a făcut poze cu frigiderul astfel garnisit şi le-
a trimis acasă. Să se vadă clar cum trăieşte în Italia. Era prin anii 2000- 2002. Migrantul este 
un om între lumi. În afară de faptul că are nevoi şi strategii de viaţă pe care încearcă să le 
împlinească prin lucrul în afara ţării, este şi om care încearcă să îşi menţină sau sporească 
prestigiul. Mai ales acasă, pentru că în străinătate este mai greu. Or acest lucru se face şi prin 
poze ale frigiderului, semne ale modei etalate când vii acasă de Crăciun, Paşti sau Sfânta 
Maria Mică etc. 

Aceasta este o parte din contextul cu care am pornit, împreună doctoranzi sau foşti 
studenţi cu care colaborez de mai mult timp, cercetarea pe românii din Spania. Pe cei mai 
mulţi dintre cei care au lucrat la proiectarea cercetării îi veţi regăsi ca autori de capitol în 
prezentul volum. Iniţial, la invitaţia Fundaţiei Soros, prin Ovidiu Voicu şi Mihaela 
Ştefănescu, am pornit să realizăm un sondaj. Aveam experienţa din 2006, cu „locuirea 
temporară în străinătate”6. Parte din echipă lucrase şi acolo7. Folosisem un sondaj la nivel 
naţional, reprezentativ pentru populaţia adultă a României, plus două sondaje regionale, unul 
în microregiunea Focşani, iar altul în zona Alexandria. În Italia şi în Spania, principalele ţări 
de atracţie a migranţilor români, am ajuns numai cu cercetarea calitativă, la Roma şi la 
Madrid. Experienţa de atunci ne-a fost de folos şi am încercat să  mergem mai departe. Cu 
întrebările şi frustrările noastre de cunoaştere, dar şi cu presiunea interogativă a mediului 
menţionat în deschiderea acestui text. În plus, între timp, am notat cu interes rezultatele 
remarcabile ale Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale, în 2008, în cercetarea 
comunităţilor româneşti din Italia şi din Spania8 prin sondaje. 

 
Ideea de sondaj reprezentativ pentru pe 

românii din Spania am abandonat-o, însă, după ce 
am aflat cam cum este cu costurile si dificultăţile 
tehnice de realizare. Cu atât mai dificil de adoptat 
varianta „sondaj pe total imigranţi români din 
Spania” întrucât obiectivul nostru nu era de tip 
barometru, ci cercetare socială pentru înţelegere şi 
explicare. Varianta a doua a fost să ne centrăm pe 
trei regiuni cu număr maxim de imigranţi români, 
respectiv comunităţile Madrid, Valencia şi Catalonia. 
Chiar în această variantă, dincolo de dificultăţile 
tehnice, au persistat complicaţiile financiare. În final 
am optat pentru patru studii de comunitate în 
regiunea (comunitatea autonomă) Madrid. Este 
regiunea cu cel mai mare număr de români din 
Spania, aproximativ un sfert din totalul de imigranţi 
români din această ţară. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Murcia 
11.486   

Baleare 
10.289  

Comunitatea 
Valenciana  

127.750   

Castilla-la 
Mancha 
85.419   

Andalucia 
79.118  

Extremadura 
4.331 

Catalonia 
87.899   Aragon 

56.808   

La Rioja 
10.282   

Navarra  
5.111   

Tara Bascilor 
12.837   

Cantabria 
5.116  

Asturia  - 5.272   

Castilla si Leon 
24.238

Galicia 
5.177  

Insulele Canare 
3.632 

Madrid 
189.001  

Melilla 
8 Ceuta 

8  
Români înregistraţi la municipalităţile din 
Spania (728967), iunie 2008, conform 
Instituto Nacional de Estadistica9 
 

 
În cadrul regiunii (comunităţii) autonome Madrid există 179 de muncipalităţi 

(municipio fiind unitatea administrativă de bază din Spania, similară comunei sau oraşului 
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din Români). În 169 dintre acestea existau români, la începutul anului 200810. 
Municipalităţile selectate de noi pentru sondaj au cele mai mari concentrări de români din 
regiune11: 

 
Alcala de Henares Coslada Arganda del Rey Torrejon de Ardoz 

18.828 15.515 10.485 7.645 
 

Populaţia lor totală de români reprezintă 28% din românii existenţi în regiunea 
Madrid şi este aproximativ egală cu totalul de români care locuiesc în oraşul Madrid.  

 
Eşantionul folosit pentru cercetare a fost de 832 imigranţi români, persoane adulte, de 

peste 17 ani. În fiecare dintre cele patru localităţi au fost intervievaţi câte aproximativ 200 
imigranţi, aleşi aleatoriu după tehnica „eşantionării ghidate de respondent” (respondent 
driven sampling, vezi anexa semnată de Vlad Grigoraş pe aeastă temă). 

Tehnic vorbind, eşantionul este reprezentativ pentru comunităţile de români din 
vecinătatea oraşului Madrid, cu o marjă de eroare de 3,5%, pentru un nivel de încredere de 
95%. În fapt, datele culese vorbesc în foarte mare măsură despre starea migraţiei româneşti 
din Spania. Afirmaţia este bazată pe comparaţia pe care am putut să o facem între eşantionul 
nostru „comunităţi româneşti în Spania” (CRS) şi un eşantion de peste 1300 români 
intervievați în 2007 pe tot teritoriul Spaniei de către Instituto Nacional de Esadistica (vezi 
caseta 1, în capitulul despre Migraţia de revenire ca proiect şi stare de spirit, în cadrul 
volumului). Datele din cele două eşantioane indică similarităţi puternice între rezultate, 
relevante pentru similaritatea de compoziţie socială a populaţiei din cele două eşantioane. 

Culegerea datelor în cele patru comunităţi madrilene a fost făcută în luna septembrie 
2008 de către o echipă de 16 studenţi ai Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din 
Bucureşti sub conducerea a patru doctoranzi ai aceleiaşi facultăţi (Marian Bojincă pentru 
Arganda del Rey, Vlad Grigoraş pentru Torrejon de Ardoz, Ioana-Alexandra Mihai pentru 
Alcala de Henares şi Monica Şerban la Coslada). 
 

Structura volumului. În prima parte a volumului am grupat materialele care prezintă 
comunităţile de români din regiunea Madrid, cu accent pe profilurile celor patru comunităţi 
luate pentru studiile de caz. Fiecare coordonator de echipă de teren a reconstituit profilul 
comunităţii în care a cules date. În plus, Monica Şerban prezintă o dinamică a imigraţiei 
româneşti în regiunea Madrid şi poziţia pe care comunităţile alese pentru studiu o ocupă în 
cadrul regiunii. 

În partea doua a volumului sunt grupate studii tematice, ordonate pe principiul de a 
introduce cititorul mai întâi în aspectele subiective ale vieţii migranţilor (cu intenţia de 
revenire şi starea de spirit a migranţilor ca exemplu de maximă subiectivitate) spre temele în 
care apar mai ales aspecte obiective, cu manifestare externă, gen traiectorii ocupaţionale şi 
remitenţe. 

Desigur, fiecare cititor urmează în lectură cursul dat de interesele pe care le are. 
Pentru o lectură rapidă a volumului poate fi de folos sugestia de a începe cu concluziile 
amplu elaborate pentru fiecare capitol, a continua cu lectura pe grafice şi tabele, cu selecţii 
din datele cantitative din anexe şi a reveni în final la detalierile din corpul studiilor. 

Menţionez, în context, că în câteva cazuri, date punctuale sunt reluate în diferite 
capitole. Este vorba de reluări cerute de logica specifică a fiecărui text. Poate fi vorba, uneori, 
şi de diferenţe de puncte de vedere între autori, fireşti pentru tipul de demers pe care îl adoptă 
lucrarea. 
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Întreaga cercetare este structurată astfel încât să răspundă la întrebarea fundamentală a 
proiectului – care sunt condiţionările şi tendinţele în migraţia de revenire a românilor din 
străinătate – dar şi în strânsă corelare cu temele de interes pentru cercetătorii implicaţi în 
proiect: 

 
Drd. Marian Bojincă - migraţie transnaţională, 
Drd. Vlad Grigoraş - locuire şi calitate a vieţii, 
Drd. Ioana-Alexandra Mihai – reţele sociale, 
Prof. Dumitru Sandu – migraţie de revenire, transnaţionalism, sociologia stărilor de 
spirit 
Drd. Monica Şerban (lucrare de doctorat finalizată) – trasee şi comunităţi ale 
migranţilor, 
Sociolog Mihaela Ştefănescu – migraţie de revenire, 
Drd. Georgiana Toth – remitenţe şi antreprenoriat, 
Dr. Paula Tufiş – mobilitate şi structură socială. 
 

Mulţumesc, în numele echipei de redactare a capitolelor din lucrare: 
• domnişoarei Mihaela Ştefănescu, sociolog, coordonatoare a proiectului din partea 

Fundaţiei, pentru modul în care a făcut posibilă desfăşurarea întregii cercetări, cu 
toată logistica aferentă, în ţară şi în Spania, în condiţiile unei echipe mari, pentru un 
proiect cu multiple componente, pentru contribuţia la elaborarea instrumentelor de 
cercetare şi la realizarea volumului final al cercetării; 

• drd. Alexandru Toth de la Gallup Organization pentru ajutorul dat la proiectarea 
instrumentelor de cercetare şi la explorarea posibilităţilor de desfăşurare a sondajului 
în Spania; 

• studenţilor sociologi care au lucrat cu pasiune şi profesionalism ca operatori la 
Madrid, capabili să urmeze schemele complicate ale modelului de eşantionare, să 
facă interviuri într-un mediu nou de cercetare şi să câştige încrederea intervievaţilor; 

• reprezentanţilor autorităţilor locale spaniole care au dovedit solicitudine în raport cu 
cerinţe ale proiectului; 

• reprezentanţilor diferitelor asociaţii sau instituţii româneşti cu care am luat contact, 
inclusiv Ambasadei României din Spania;  

• domnului decan al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Bucureşti, 
profesor Marian Preda, pentru sprijinul instituţional dat în participarea studenţilor şi a 
doctoranzilor din Facultate la terenul din Spania; 

• în ultimul rând, dar cu maxim accent de recunoştinţă, imigranţilor români care au 
acceptat să ne ajute şi au luat din timpul lor atât de restrâns în afara orelor de muncă 
pentru a răspunde la chestionare, pentru a ne ajuta să înţelegem mai bine „lumea 
migrantului român la Madrid”, o lume de muncă, permanentă căutare şi relaţionare la 
cei din jur, la cei de acasă, la trecut, prezent şi viitor. 

 
Autorii textelor incluse în volum sunt singurii responsabili de forma şi conţinutul 

materialelor pe care le semnează.  
 

Toţi cei menţionaţi ne-au ajutat să facem primul pas în întreprinderea de realizare a 
primelor studii comparative ale unor comunităţi româneşti din străinătate, cu mijloace 
sociologice cantitative şi calitative. 
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Perspective. „Primul pas” înseamnă, între altele, şi intrarea în prima regiune din 
Spania pentru cunoaşterea fenomenului românesc al migraţiei pentru muncă în străinătate. 
Este foarte probabil că schimbând regiunea şi tipurile de comunităţi vor putea fi surprinse şi 
ale faţete ale fenomenului. 

Am deplina convingere că această trecere de la discursul generalist, în termeni de 
„migranţi români în străinătate”, „românii din Italia”, „românii din Spania”, „românii care 
vor să revină acasă” etc. la cel despre „românii din regiunea x”, din „comunităţile de tip y” şi 
cu „probabilitatea z de revenire în ţară” este unul care poate aduce un spor substanţial de 
cunoaştere în domeniu. Desigur, nici despre cele patru comunităţi de cercetare nu avem o 
imagine completă, pe deplin edificatoare pentru complexitatea fenomenului de imigrare 
românească în Spania. Sperăm, însă, pe fundamentul pus şi prin această cercetare se va putea 
construi cumulativ. 
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Cele patru comunităţi de cercetare în context regional 
Monica Şerban 

 

În Comunitatea Autonomă Madrid, cei mai mulţi români trăiesc în oraşul capitală: 
Madrid-ul, cu o populaţie de peste 3 milioane de locuitori aduna (Tabelul 1), în 2008, şi peste 
50.000 de români, adică aproape o treime din totalul românilor din provincie, conform 
registrului de populaţie spaniol12 (Tabelul 2). Chiar dacă în termeni de mărime absolută 
discutăm cu siguranţă despre una dintre cele mai mari concentrări de populaţie românească în 
Spania, este extrem de probabil ca această populaţie să fie mult mai diversă sub aspectul 
motivaţiei deplasării decât cea prezentă în alte localităţi. Indivizii care migrează internaţional 
pentru studii, personalul instituţiilor româneşti în străinătate sunt cel puţin două categorii pe 
care Madrid-ul, mai degrabă decât alte municipios, le încorporează. Ceea ce nu înseamnă că 
oraşul nu este o destinaţie importantă a migraţiei pentru muncă. Prin diversitatea sa, Madrid-
ul este însă un caz particular. 
Tabelul 1: Evoluţia populaţiei totale 2004-2008 

An Comunitatea 
Autonomă Madrid 

Madrid Alcala de 
Henares 

Torrejon de 
Ardoz 

Coslada Arganda 
del Rey 

2004 5.804.829 3.099.834 191.545 106.740 82.418 38.269 
2005 5.964.143 3.155.359 197.804 109.483 82.894 41.411 
2006 6.008.183 3.128.600 201.380 112.114 83.233 45.085 
2007 6.081.689 3.132.463 198.723 113.176 86.478 47.373 
2008 6.271.638 3.213.271 203.645 116.455 89.918 50.309 

Sursa datelor: INE, El Padron Municipal, seria 2004-2008 

Populaţia românească ce trăieşte în Comunitatea Autonomă Madrid, în afara oraşului 
capitală, prezintă un grad ridicat de concentrare: dacă ordonăm localităţile spaniole în funcţie 
de numărul românilor, primele 4 municipios adunau împreună, în 2008, peste 50.000 de 
români, adică aproape încă o treime din această populaţie. În fiecare dintre cele patru 
localităţi: Alcala de Henares, Coslada, Arganda del Rey şi Torrejon de Ardoz trăiau, în 2008, 
peste 5.000 de români (Tabelul 2). Sunt singurele patru localităţi (exceptând Madrid-ul) care 
depăşesc acest prag (Figura 3). O clasificare similară pentru anul 2004 scoate Torrejon de 
Ardoz din categoria celor mai mari patru grupări de români13. Alcala, Coslada, Arganda del 
Rey sunt însă puncte reper vechi ale imigraţiei româneşti în zona Madrid. 

Localităţile sunt plasate în apropierea capitalei iberice14, în partea de est (Coslada, 
Torrejon de Ardoz şi Alcala de Henares) şi sud-est (Arganda del Rey) a Comunităţii 
Autonome, bine conectate la reţeaua de transport rapid, cercanias (Figura 1) şi/sau metrou a 
Madrid-ului (Figura 2)15, care facilitează navetismul în zonă. 
Tabelul 2: Evoluţia populaţiei de români 2004-2008 

An Comunitatea 
Autonomă Madrid 

Madrid Alcala de 
Henares 

Coslada Arganda 
del Rey 

Torrejon de 
Ardoz 

2004 67.647 20.024 8.796 6.212 4.981 2.401 
2005 96.437 29.226 11.805 7.507 6.455 3.506 
2006 114.556 33.270 13.976 8.126 7.774 4.527 
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2007 148.906 44.756 14.932 12.150 8.536 6.032 
2008 189.477 54.674 18.828 15.515 10.485 7.645 

Sursa datelor: INE, El Padron Municipal, seria 2004-2008 

Dacă relativizăm perspectiva şi privim românii prin raportare la totalul populaţiei, 
diferenţele sunt mari între cele patru localităţi. Coslada şi Arganda del Rey au, din acest 
punct de vedere, un profil distinct: ambele se plasează în grupa localităţilor cu cea mai mare 
concentrare de români în totalul populaţiei (25 de localităţi au peste 10% români din 
populaţie) din Comunitatea Autonomă, către limita superioară a unui asemenea clasament 
ipotetic (Tabelul 3). Dacă o proporţie ridicată de români este mai degrabă specifică 
localităţilor mici, Coslada şi Arganda sunt excepţiile seriei cu peste 80.000, respectiv peste 
50.000 de locuitori16. Alcala de Henares şi Torrejon de Ardoz sunt oraşe în care populaţia 
românească are o valoare medie de concentrare (între 5 şi 10% din totalul populaţiei). La 
rândul lor sunt, ca mărime, excepţii din seria de 39 de localităţi cu această concentrare a 
românilor în totalul populaţiei17. 

Dacă privim concentrarea românilor în totalul populaţiei de-a lungul ultimilor cinci 
ani (Tabelul 3), informaţia din registrul populaţiei nu indică schimbări de poziţie între cele 
cinci comunităţi. Arganda del Rey se situează încă de la începutul intervalului în proximitatea 
limitei maxime de concentrare a românilor în Comunitatea Madrid. Coslada şi Torrejon au 
însă cele mai accentuate creşteri ale proporţiei românilor, sugerând un statut mai proeminent 
de locuri de venire18. 
Tabelul 3: Procentul românilor din populaţia totală a localităţii 2004-2008 

An Maxim la nivelul 
Comunităţii Autonome 

Madrid 

Arganda del 
Rey 

Coslada Alcala de 
Henares 

Torrejon de 
Ardoz 

2004 16% 13% 8% 5% 2% 
2005 18% 16% 9% 6% 3% 
2006 18% 17% 10% 7% 4% 
2007 20% 18% 14% 8% 5% 
2008 22% 21% 17% 9% 7% 

Sursa datelor: INE, El Padron Municipal, seria 2004-2008 

Din punct de vedere al gradului de concentrare a românilor în totalul populaţiei 
imigrante, situaţia celor patru oraşe este la fel de diferită: Coslada şi Arganda del Rey se 
plasează în categoria celor 40 de localităţi ale Comunităţii Madrid cu peste 50% români din 
totalul imigranţilor, către limita maximă înregistrată în 2008 (Tabelul 4). Sunt nu numai 
localităţi în care trăiesc un număr mare de români, reprezentând un procent consistent din 
populaţia localităţii, dar, în acelaşi timp, localităţi în care a fi străin/imigrant se confundă 
aproape cu a fi român. Alcala de Henares şi Torrejon se plaseză în categoria celor 34 de 
municipios cu un procent variind între 30 şi 50% români din totalul străinilor. Toate cele 
patru oraşe reprezintă, prin numărul locuitorilor, excepţii în seriile respective19. 

În ultimii cinci ani, în toate cele patru localităţi se înregistrează creşteri ale proporţiei 
românilor prin raportare la totalul imigranţilor (Tabelul 4). Coslada şi Arganda del Rey sunt 
însă municipios care pornesc de la „a fi româneşti” şi îşi accentuează caracteristica (în special 
oraşul Coslada). 
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Tabelul 4: Procentul românilor din populaţia de străini a localităţii 2004-2008 

An Maxim la nivelul 
Comunităţii Autonome 

Madrid 

Arganda del 
Rey 

Coslada Alcala de 
Henares 

Torrejon de 
Ardoz 

2004 87% 75% 70% 35% 17% 
2005 89% 76% 72% 39% 21% 
2006 84% 76% 75% 40% 23% 
2007 87% 76% 82% 43% 29% 
2008 88% 78% 83% 46% 32% 

Sursa datelor: INE, El Padron Municipal, seria 2004-2008 



 
Figura 1: Reţeua cercanias Madrid  
Notă: Coslada, Torrejon de Ardoz şi Alcala de 
Henares sunt marcate cu culoarea neagră 
Prelucrat după hărţile preluate de la: 
http://www.madridinfosite.com/en/transport/madri
d-trains-map.aspx 

 

 
Figura 2: Reţeua de metrou Madrid 
Notă: Arganda del Rey şi Coslada sunt marcate cu 
culoarea roşie 
Prelucrat după hărţile preluate de la: 
http://www.metromadrid.es/acc_resources/pdfs/Pla
no_Metro_2008.pdf  

http://www.madridinfosite.com/en/transport/madrid-trains-map.aspx
http://www.madridinfosite.com/en/transport/madrid-trains-map.aspx
http://www.metromadrid.es/acc_resources/pdfs/Plano_Metro_2008.pdf
http://www.metromadrid.es/acc_resources/pdfs/Plano_Metro_2008.pdf


 
Figura 3: Alcala de Henares, Coslada, Arganda del Rey şi Torrejon – cele mai mari contrări de români în 
Comunitatea Autonomă Madrid 
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Alcalá de Henares 
Ioana-Alexandra Mihai 

 

Dintre localităţile alese pentru studiul „Comunităţi româneşti în Spania” (CRS), 
Alcalá de Henares este cea mai mare şi mai veche. Este un oraş de aproximativ 200.000 de 
locuitori a cărui istorie datează din timpul maurilor, un oraş de care sunt legate numele lui 
Cervantes şi Cristofor Columb. De asemenea, în Alcalá se află una dintre cele mai vechi 
universităţi din Spania, înfiinţată în anul 1499. Centrul său istoric este parte a patrimoniului 
UNESCO, ceea ce face din el o destinaţie turistică. 

Oraşul este situat la aproximativ 35 de kilometri faţă de Madrid (aproximativ 40 de 
minute cu trenul), fiind cel mai depărtat de centrul Comunităţii Autonome dintre localităţile 
studiate. Distanţa ceva mai mare, împreună cu dimensiunea, fac ca Alcalá să devină la rândul 
său un centru care atrage şi trimite forţă de muncă din şi respeciv către localităţile învecinate. 
Mulţi dintre cei care locuiesc aici lucrează tot în oraş sau fac naveta în apropiere. 

Primii români au venit în Alcalá la sfârşitul anilor ’90. Este vorba despre o familie 
din Alba, de religie ortodoxă, care au început muncind în construcţii, respectiv menaj şi care 
în prezent deţin numeroase afaceri destinate românilor. Sub acelaşi nume, în oraş există 
brutării, “paqueterii”, carmangerii şi o firmă de transport, toate adresate nevoilor migranţilor, 
dar care au şi clienţi spanioli (mai ales afacerile care se ocupă de alimentaţie). Fiecare dintre 
aceste afaceri este condusă de altă ramură a familiei. 

Românii sunt principalul grup de imigranţi din localitate. Numărul de imigranţi 
români înregistraţi în Alcalá de Henares s-a dublat în ultimii 5 ani, spre deosebire de celelalte 
naţionalităţi, al căror număr s-a păstrat relativ constant (vezi Tabelul 1). 
Tabelul 1: Evoluţia numărului de migranţi în Alcalá de Henares 

Anul Populaţie totală România Bulgaria Columbia Nigeria Ecuador Maroc 
Total 
străini 

2008 203 645 18 828 2 217 1 821 1 383 1 326 1 094 40 656 
2007 198 723 14 932 1 894 1 812 --- 1 364 1 035 34 815 
2006 201 380 13 976 2 161 2 095 --- 1 556 1 188 35 149 
2005 197 804 11 805 1 967 2 037 --- 1 567 1 073 30 621 
2004 191 545 8 796 --- 1 931 --- 1 495 857 24 823 

Sursa: ENI 
 

Cei mai mulţi români locuiesc pe partea dreaptă a căii ferate (faţă de sensul de 
circulaţie Madrid-Alcalá). În localitate există câteva cartiere unde sunt concentraţi mai 
mulţi români, cartiere care în general sunt cotate mai ieftin pe piaţa imobiliară. Primul este 
Juan de Austria, situat în partea de est a oraşului. Aici se găsesc şi prima brutărie şi prima 
carmangerie românească, precum şi o „paqueterie” (firmă care se ocupă de transportul de 
pachete în ţară) şi o frizerie româneşti. Altă zonă este Reyes Católicos, situată în sudul 
oraşului. Aici se află restaurantul „România”, unde se fac nunţi româneşti, singurul restaurant 
cu specific românesc din oraş. Este un local rău famat, mulţi dintre cei pe care i-am întrebat 
de el ne-au spus că acel restaurant există, dar că ei nu se duc acolo fiindcă ar fi mulţi beţivi şi 
că acolo au loc scandaluri şi bătăi. Cu alte cuvinte, este un loc pe care migrantul „cuminte” îl 
evită, cu excepţia ocaziilor speciale. A treia zonă în care se întâlnesc mulţi români este cea a 
gării, foarte aproape de centrul vechi al oraşului şi aflată undeva între celelalte două descrise. 
La 50 de metri de gară se află biserica ortodoxă, iar imediat alături un bar deţinut de spanioli, 
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dar ai cărui angajaţi şi clienţi sunt majoritar români. De altfel, acesta a fost locul de întâlnire 
pentru multe dintre chestionarele completate. Pe aceeaşi stradă se află o brutărie românească. 
La alţi 50 de metri se află un „locutorio” românesc şi în imediata sa apropiere se află Centrul 
Hispano-Român. 

Şi domeniul bancar s-a adaptat la prezenţa românilor în Spania. La bancomate, una 
din limbile care pot fi selectate pentru comunicare este româna. Banca La Caixa şi grupul 
BBVA au servicii special orientate către români. În Alcalá există trei sedii Banesto, ce ţin de 
BBVA. Orientarea acestora către imigranţii români este vizibilă de la distanţă: pe geam se 
află inscripţia în română „Intră, eşti la tine acasă” pe fundalul tricolorului românesc. Înăuntru, 
românii pot suna în ţară la preţuri scăzute, pot trimite bani acasă sau pot obţine credite. 

TEIA este o firmă imobiliară ce se ocupă de construcţii şi intermediere. A fost 
înfiinţată de un român care locuieşte de 20 de ani în Alcalá şi oferă locuinţe în Spania şi în 
România (în Sibiu şi Bucureşti). Firma are acorduri de colaborare cu toate băncile româneşti 
care lucrează cu românii din Spania. Şi aici s-au resimţit efectele crizei economice: se 
cumpără mai puţine locuinţe atât în Spania, cât şi în România, iar mulţi români vin să ceară 
sfatul specialiştilor fiindcă se află în incapacitate de plată. 

Cu alte cuvinte, românii nu sunt vizibili în aceste zone doar prin faptul că se aude 
limba română vorbită la toate colţurile, ci şi prin magazine şi furnizori de servicii. De 
asemenea, tot aici se găsesc anunţuri scrise de români pentru români lipite pe stâlpi sau pe 
pereţi. Este în general vorba despre anunţuri legate de închirieri şi locuri de muncă. 

În Alcalá există trei asociaţii româneşti, la care se adaugă Centrul Hispano-Român. 
Dintre acestea, una este, conform spuselor preşedintei sale, mai degrabă fictivă şi este 
oarecum subordonată Asociaţiei Culturale de Sprijin şi Integrare a Românilor, singura 
asociaţie cunoscută de o parte dintre subiecţii CRS. Asociaţia este cunoscută mai degrabă 
datorită activităţii preşedintelui său, care a şi candidat la alegerile locale din primăvara anului 
2007, precum şi fiindcă prin intervenţia ei s-a înfiinţat parohia ortodoxă din oraş. A treia 
asociaţie nu este cunoscută de către migranţi şi nu pare să aibă vreo activitate. În afară de 
asociaţii, în Alcalá există Centrul Hispano-Român, înfiinţat în 2006 cu sprijinul Comuniăţii 
Autonome Madrid, şi care aparţine de Fundaţia Iberoamerica Europa. În prezent este cea mai 
activă organizaţie pentru imigranţi din oraş, ceea ce este confirmat de faptul că atunci când au 
fost rugaţi să spună numele unei asociaţii româneşti, mulţi respondenţi au menţionat centrul, 
confundându-l cu o asociaţie. Centrul oferă servicii de consiliere juridică, de orientare şi 
formare profesională, cursuri de spaniolă pentru începători, română, engleză şi informatică. 
Aici vin români din toată regiunea pentru a cere consiliere. 

Biserica ortodoxă din Alcalá este cea mai veche parohie dintre cele înfiinţate odată cu 
dezvoltarea migraţiei româneşti în Spania. Aici vin români din toată Comunitatea Autonomă 
Madrid şi chiar şi după ce s-au înfiinţat alte două parohii, biserica este plină în fiecare 
duminică. Biserica este folosită şi ca loc de întâlnire pentru români. La intrare se află un 
panou de afişaj cu anunţuri similare celor găsite în locutorii, iar în timpul şi după slujba de 
duminică strada şi barul de alături sunt pline de români. Deocamdată funcţionează în lăcaşul 
unei biserici catolice, care a fost închiriat cu 1 Euro/an, dar între timp s-a început construcţia 
primei biserici ortodoxe româneşti din Spania cu fonduri BOR, pe un teren dat de primăria 
oraşului. Nu există biserici ale altor culte în localitate. 

Consumul cultural românesc este reprezentat în primul rând de urmărirea 
programelor TV româneşti (mulţi români recepţionează canalele româneşti prin satelit) şi la 
muzică românească. În locutorio-ul de lângă gară se vând CD-uri cu muzică românească (cel 
mai bine se vând manelele) şi ziare şi reviste româneşti (Adevărul, Formula AS, Rebus). De 
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asemenea, în locutorii sunt de găsit publicaţiile gratuite “Origini”, “Român în lume” şi “Noi 
în Spania”. 

Firma românească ATLASSIB asigură transportul cu autocarul în România, prin 
curse zilnice care pleacă din Madrid, trec prin Coslada şi Alcalá şi ajung în România la Arad, 
Timişoara, Sebeş, Sibiu, Braşov, Bacău, Iaşi, Suceava, cu destinaţia finală Botoşani. Pe 
parcurs, din ţară se face transferul către alte oraşe, inclusv Bucureşti. În locutorio-ul de lângă 
gară funcţionează şi o agenţie de voiaj prin care se pot cumpăra bilete de avion către 
România. 



Proxima parada: Coslada 
Monica Şerban 

 
Asamblea de Madrid, El Pozo, Vallecas, Santa Eugenia, Vicalvaro, Coslada... 

O călătorie de câteva zeci de minute din Gara Atocha şi ajungi într-una dintre cele 
mai mari concentrări de români din Comunitatea de Madrid. La orele la care se pleacă şi se 
vine „de la muncă”, este ciudat să călătoreşti cu cercanias20 către Guadalajara: se vorbeşte 
atât de mult româneşte, încât, ca român, pierzi sentimentul străinătăţii. Asta pentru că intri 
într-una din zonele de cea mai mare concentrare a populaţiei româneşti din Comunitatea 
Madrid: Coridorul de Henares. 

Situat în imediata proximitate teritorială a Madridului, Coslada este un oraş nou: 
ultimele şase recensăminte înregistrează creşteri consistente de populaţie, de la cei sub 1000 
de locuitori din 1950 până la peste 75.000 de locuitori în 200121. În 2008, cu aproape 
90.00022 de locuitori, Coslada era unul dintre oraşele de dimensiuni medii ale Comunităţii 
Madrid, dar reprezenta, după Alcala de Henares, a doua concentrare de populaţie românească 
din provincie. 

Începuturile migraţiei româneşti sunt legate, la Coslada, de primii ani ai deceniului 
10. Una dintre primele reţele de migranţi identificate, cu o componentă puternică adventistă, 
îşi începe creşterea la Coslada în 1991. Povestea este simplă: câţiva români aflaţi deja de 
câteva luni în Spania primesc o ofertă de slujbă în Coslada şi legată de ea, o ofertă de 
locuinţă. 

„Cum v-aţi hotărât să vă mutaţi în Coslada? 
Aici am avut un cumnat care lucra deja aici şi şeful lor mai avea nevoie de un om la muncă şi 
atuncea am venit şi eu cu ei. Şi prin şeful lor mi-au...au găsit un apartament pe care l-au 
închiriat. Era primul apartament închiriat de românii noştri aici. Un apartament cu patru 
camere, mare, cinci cu salon. Eram patru inşi.” (I.P., bărbat, adventist, migrant din judeţul 
Galaţi, Coslada) 

La cei patru vin rude, prieteni şi micul grup începe să se mişte încet în sensul 
dezvoltării unei comunităţi. Aşezate astfel lucrurile, ar sugera că, indiferent de condiţii, 
oriunde, se poate dezvolta o comunitate imigrantă de dimensiuni ample. În realitate, Coslada 
pare să fi posedat câteva caracteristici care au constituit terenul fertil pentru emergenţa unei 
astfel de comunităţi.  

Faza de expansiune a oraşului a oferit probabil oportunităţi sporite pentru dezvoltarea 
imigraţiei: construcţia de locuinţe a furnizat locuri de muncă pentru bărbaţi şi a scos în 
acelaşi timp un număr mare de locuinţe pe piaţa inchirierilor. 

„Cum a fost cu locurile de cazare? Închiriau atunci spaniolii? 
Nu... ce se întâmplă? În perioada ‘90... ‘89, ‘90, ‘91 s-a făcut un cartier de chalete23, de vile, 
aici în Coslada şi spaniolii s-au înscris la ele... şi cu banii de la... şi-au băgat în chirie 
apartamentele şi cu banii de pe chirie plăteau rata de la apartamente. 
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Cum arăta Coslada când aţi venit dumenavoastră? 
Coslada... cum să spun... nu erau hoteluri, nu era gară, era o gară foarte mică, era o căsuţă... 
din nou, aici era câmp, aici unde suntem noi acum, în faţa hotelului. De la gară cum ieşi 
dinspre Vicalvaro, spre Madrid încolo, în partea de bloc, între blocuri nu era, era câmp... era 
un stadion, stadionul nu se mai vede acum din cauza blocurilor. Şi la intrare, înspre gară, în 
partea cealaltă s-au făcut iar nişte blocuri înalte, turnuri din astea... din astea mai 
modernizate.” (I.P., bărbat, adventist, migrant din judeţul Galaţi, Coslada) 

Conectarea Cosladei la reţeaua de transport public din zona Madrid a reprezentat 
probabil o altă circumstanţă favorabilă. În special pentru femei, care îşi găsesc cel mai adesea 
un loc de muncă în casele spaniolilor, disponibilitatea unui mijloc de transport ieftin şi rapid 
condiţionează cumularea mai multor locuri de muncă în calitate de „externe”, plătite cu ora24 
şi implicit obţinerea unui venit mai mare. 

Coslada nu era, în perioada de început a anilor ’90, un loc al străinilor. În 1996, 
conform registrului de populaţie, procentul persoanelor de altă naţionalitate decât cea 
spaniolă reprezenta mai puţin de 1% din totalul populaţiei. Situaţia se menţine la fel până la 
începutul anilor 2000: deşi populaţia de străini aproape se triplează în intervalul 1996–2000, 
creşterea sa este sincronizată cu cea a nativilor. Chiar dacă fără „experinţă” de imigraţie, 
oraşul era totuşi unul nou, o comunitate a cărei populaţie era în bună parte acumulată din 
veniri interne: populaţia născută în aceeaşi municipalitate reprezenta puţin peste 2% din 
totalul populaţiei în 1996 şi rămâne sub pragul a 4% până în 2008. Este posibil ca această 
trăsătură a Cosladei să fi favorizat integrarea românilor, într-un mediu dinamic, în care cei 
mai mulţi dintre locuitori sunt „veniţi” din afară. 

Rememorată în 2008, atitudinea populaţiei spaniole faţă de noii veniţi români este 
caracterizată de migranţi perioadei de început mai degrabă ca una de deschidere. 

„Cum ne-au privit pe noi? Cum să spun eu… cu deschidere, s-au purtat frumos, amabil, 
sociabil, săracii ne-au arătat o oportunitate, aşa cum au fost şi ei în Elveţia, în Germania, în… 
a venit şi rândul lor.” (N.P., femeie, adventistă, migrant din Judeţul Argeş, Coslada) 

Dacă la începutul anilor ‘90, interacţiunea locuitorilor Cosladei cu străinii putea fi 
caracterizată ca limitată (numeric), era în schimb una diversă sub aspectul originii 
imigranţilor. Compoziţia populaţiei străine la mijlocul anilor ‘90, definea Coslada ca centru 
de interes mai ales pentru imigraţia europeană şi cea americană, fără ca populaţia străină să 
fie limitată ca origine la cele două continente. 

De la începutul noului mileniu, imaginea furnizată de datele din registrul de populaţie 
se schimbă cu repeziciune: după 2000, populaţia străină se dezvoltă rapid, ajungând la peste 
20% din totalul populaţiei în 2008, procentul europenilor în totalul străinilor creşte într-un 
ritm accentuat, grupul ajungând în 2008 să reprezinte marea majoritate a străinilor (87%). 

Cea mai mare parte a populaţiei europene este probabil reprezentată pentru întreaga 
serie de timp la care am făcut referire, 1996 – 2008, de români. La baza afirmaţiei stă faptul 
că, în primul an când românii încep să apară în statisticile dezagregate la nivel de localitate 
(2004), reprezentau deja 70% din totalul străinilor şi 92% din europenii înregistraţi din 
Coslada. Faptul că populaţia europeană înregistrează o creştere accentuată începând cu anii 
2000 poate fi considerat un argument în plus. 

În 2008, Coslada era aşadar un centru de imigraţie şi mai mult, unul de imigraţie 
românească: populaţia de străini reprezenta peste 20% din totalul populaţiei, iar românii 83% 
dintre străini, respectiv 17% din totalul populaţiei. Exceptându-i pe români, cele mai 
importante naţionalităţi imigrante prezente pe teritoriul Cosladei sunt, conform registrului de 
populaţie: ecuadorienii (374 indivizi în 2008), chinezii (280 indivizi în 2008) şi peruanii (273 
inivizi). 
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Despre câţi români discutăm? Registrul de populaţie ne duce la mărimea unui oraş 
mic din România: în Coslada trăiau în 2008 peste 15.000 de români. Creşterile înregistrate de 
sursa de date citată sunt extrem de diferite de la un an la altul25 şi nu reflectă în mod necesar 
evoluţia reală numărului de români ci mai ales declararea prezenţei lor pe teritoriul spaniol. 

Un procent de 20% din totalul populaţiei şi peste 15.000 de români sunt semne care 
fac ca afirmaţii de tipul: „românii sunt peste tot în Coslada” să pară extrem de credibile. Tipul 
de locuire specific (închirierea unui apartament şi sub-închirierea de camere pentru 
indivizi/familii) restrânge însă aria de concentrare a românilor în zonele de blocuri ale 
oraşului. Mai mult, dată fiind motivaţia migraţiei, una predominant pentru muncă, tendinţa de 
economisire prin reducerea cheltuielilor este accentuată. Închirierea de locuinţe se orienteză 
către zonele de „blocuri vechi” ale localităţii, bine acoperite de transportul în comun. Cu toate 
că există arii de concentrare accentuată a românilor, nu se poate discuta în termeni de 
segregare la nivelul locuirii. Amestecul de populaţie românească şi spaniolă este mai degrabă 
specific Cosladei. 
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Dacă iniţial Coslada era locul de venire al „sudiştilor”26, concentrarea de români şi-a 
pierdut treptat coloratura regională prin raportare la România. 

„Da… în zona asta sunt foarte… s-au coagulat, ca să spun aşa, din zona Sudului şi de câţiva 
ani, de vreo patru ani aşa, au început să apară din zona Moldovei. Sincer să fiu, eu acum şapte 
ani când am venit, nu prea am auzit moldoveni pe aici.” (G.P., bărbat, ortodox, migrant din 
Bucureşti, Coslada) 
Cine sunt românii din Coslada (…), de unde mai sunt? 
Teleorman, Olt... din Cluj, aproape din toate zonele ţării.” (I.P., bărbat, adventist, migrant din 
judeţul Galaţi, Coslada) 

Extinderea migraţiei pe baza reţelelor de migraţie la origine şi capacitatea 
concentrărilor mari de români de a oferi servicii specializate pentru imigranţi la destinaţie 
este posibil să fi acţionat paralel în sensul creşterii eterogenităţii în raport cu locul de plecare. 
Primul proces joacă probabil un rol mult mai important: conexiunile teritoriale stabilite prin 
rudenie, mai ales în cazul unor categorii de populaţie27, au extins ariile de recrutare rapid. 
Fragmentul de interviu reprodus mai jos, oferă o ilustrare a modului în care reţelele de 
migraţie s-au dezvoltat teritorial la nivelul originii, în cazul unei reţele de migraţie 
preponderent adventiste. 
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„Da, şi după aceea, mulţi din Slatina sunt încuscriţi cu Teleormanul. Foarte mulţi adventişti, 
vreau să vorbesc… erau nişte localităţi foarte abundente în adventişti, sunt câte 3 biserici într-
o comună şi în partea Curtişoara, Slatina, erau foarte mulţi băieţi, fete şi mergeau în 
Teleorman la nunţi ca să vadă fete. Şi s-au încuscrit. Fata de-acolo, băiatul de-acolo. Automat 
când veneau familiarii din Slatina, au venit deja şi din Teleorman, şi aşa s-au creat… Vreau să 
spun că şi Galaţiul cu Slatina sunt încuscrite. Un pastor din Olt a fost repartizat în Galaţi, s-a 
însurat cu o moldoveancă, s-a stabilit în Galaţi, la rândul său şi-a adus fraţii lui acolo, fraţii lui 
au luat moldovence, sora mea a lucrat în croitorie la una dintre doamne, după aceea sora mea 
s-a căsătorit cu unul din Slatina, alta soră s-a dus la nuntă, a văzut pe unul din Slatina, eu am 
stat la o soră în Slatina, m-am căsătorit cu soţul meu din Piteşti, altă soră de-a mea a venit la 
mine în Piteşti să se angajeze, fiind mulţi la părinţi, ne-am ajutat unii pe alţii, s-a căsătorit tot 
cu un băiat din Piteşti. Aşa s-au constituit toate legăturile (…) datorită faptului că eram 
adventişti. Nu că nu aveam de-a face cu lumea ortodoxă, dar in chestiunile de rudenie, ca să 
fac o paranteză şi să citesc din Biblie: „nu vă-njugaţi la un jug nepotrivit”. Şi mulţi le iau ca 
atare. Asta de fapt se referă la… să nu ia pe cineva din altă religie.” (N.P., femeie, adventistă, 
migrant din Judeţul Argeş, Coslada) 

Eterogenitatea în termenii locului de origine se regăseşte şi la nivelul religiei. Deşi 
Coslada este „definită” la nivelul interviurilor cu migranţi ca loc de concentrare a populaţiei 
adventiste este extrem de probabil ca percepţia să fie datorată în primul rând vizibilităţii 
ridicate a grupului. Modul de organizare a bisericilor, prezenţa mult mai pregnantă a bisericii 
în viaţa credincioşilor contribuie probabil la o asemenea receptare a grupului adventist28. 
Coslada „românească” a anului 2008 este un loc de întâlnire pentru românii adventişti, 
baptişti, penticostali, romano-catolici, baptişti şi, mai ales, ortodocşi. Fiecare dintre 
credincioşii religiilor enumerate poate merge la biserică în Coslada. Numărul bisericilor şi 
anul lor de apariţie sunt mai degrabă indicatori slabi ai structurii populaţiei imigrante şi 
evoluţiei ei din punct de vedere religios, date fiind diferenţele în organizarea vieţii religioase 
şi modului în care localismul/transnaţionalismul sunt asociate diferitelor biserici. Mai mult, 
bisericile adună credincioşi şi dincolo de graniţele locale ale comunităţii. Apropierea fizică a 
comunităţilor de români de pe Coridorul de Henares şi conexiunile prin mijloace de transport 
rapide sunt factori favorizanţi pentru o asemenea situaţie. 

Dacă din punct de vedere al originii sau religiei populaţia românească a Cosladei este 
probabil mult mai eterogenă decât a unui oraş de aceeaşi mărime din România, este posibil ca 
în raport cu alte caracteristici, omogenitatea să fie mai ridicată. O asemenea afirmaţie se 
bazează pe selectivitatea migraţiei pentru muncă. Alimentată ani de zile de venirile din rândul 
populaţiei tinere, Coslada este, ca orice comunitate imigrantă, în esenţă una „fără bătrâni”29 şi 
cu un număr mare de copii30. 

Prin raportare la locul de muncă, pentru români, Coslada pare a fi mai degrabă un 
oraş-dormitor. Slujbele pentru femei, ca îngrijitoare pentru bătrâni, copii sau/şi legate de 
îndeplinirea unor treburi casnice şi cele în construcţii pentru bărbaţi par a predomina la 
Coslada. Mobilitatea către sectorul serviciilor este din ce în ce mai des invocată, în special în 
cazul femeilor. Oraşul spaniol pare să ofere însă puţine locuri de muncă pentru imigranţi. 
Posibilităţile de angajare locale duc mai ales către sectorul serviciilor şi, în mod particular, 
către emergenţa unor afaceri care se adresează imigranţilor români (locutorios, magazine 
româneşti, firme de transport pachete şi/sau persoane, firme de expediat bani, restaurante, 
discoteci). 

Afacerile româneşti din Coslada sunt, cel puţin pentru moment, în marea lor 
majoritate, legate de oportunităţile de câştig pe care le oferă imigraţia românească, orientate 
fie spre satisfacerea unor nevoi de consum specifice (de tipul produselor alimentare 
româneşti, muzică românescă, presă scrisă românească etc.), fie spre oferirerea de servicii 
legate de menţinerea legăturii cu ţara (transmitere de bani, telefonie, acces la internet, 
transport de bunuri/persoane), fie spre utilizare forţei de muncă ieftine pe care o oferă 
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imigranţii (firme de construcţii care folosesc de cele mai multe ori exclusiv forţă de muncă 
românească), fie de satisfacerea nevoilor minime legate de supravieţuirea în societatea 
spaniolă (de tipul birouri de traduceri autorizate). Tendinţele de investire a banilor în cadrul 
comunităţii româneşti sunt sensibil reflectate de apariţia/dispariţia unor afaceri, de regulă de 
dimensiuni mici: cumpărarea de locuinţe a condus la apariţia de agenţii imobiliare sau firme 
de servicii de mediere a împrumuturilor bancare; tendinţa de achiziţionare a maşinilor 
germane - la afaceri de vânzări de maşini second-hand (mai mult sau mai puţin formale) 
aduse de pe teritoriul statului de fabricaţie. Trăsătura specifică a tuturor acestor afaceri este 
dependenţa accentuată de fenomenul românesc al migraţiei şi probabil o ridicată 
vulnerabilitate în raport cu evoluţiile acestuia. Chiar în cazul afacerilor pentru care costul 
redus al forţei de muncă reprezentată de noii veniţi (afacerile în construcţii) joacă un rol 
important în dezvoltarea activităţii, ne plasăm în acelaşi spaţiu de oportunitate: sectorul de 
activitate este cel în care economia spaniolă are/avea nevoie de forţă de muncă imigrantă. 
Investiţiile în afaceri care produc profit în afara comunităţii româneşti sau în afara sectoarelor 
economice consacrate imigraţiei sunt puţin numeroase. În cazul Cosladei este vorba mai ales 
despre baruri, magazine frecventate (şi) de populaţia spaniolă a oraşului31. 

Combinaţia între eterogenitatea populaţiei pe anumite caracteristici şi omogenitatea 
pe altele conferă comunităţii imigrante un profil specific. Unul dintre aspectele cele mai 
provocatoare ale convieţuirii şi activităţii într-o astfel de comunitate este indus de diversitatea 
combinată cu efectele cărora structura specifică a populaţiei le dă naştere. Cele două 
fragmente de interviu reproduse mai jos evidenţiază, pe de o parte, dificultatea de a impune 
un mod de „a face” într-o astfel de comunitate, pe de altă parte, sensul nou, diferit, pe care 
termenul „comunitate” îl are în străinătate. 

„Nu numai că vin din locuri diferite, dar sunt mulţi care nu se lasă învăţaţi… Aaa, încep chiar 
în biserică, în timpul slujbei propriu-zise, de botez sau de cununie, şi spun <<dar asta cum se 
face, dar nu tre’ să faceţi aia?>>. <<Măi, frate, potoleşte-te, linisteşte-te… după ce că nu ştii, 
mai şi tulburi şi creezi impresia ca undeva, pe undeva s-a greşit şi că tu eşti cel care le ştii, 
iar…>> <<La noi, aşa se face>>, există vorba asta ca… e un şlagăr <<La noi, părinte, aşa se 
face>>” (Preot ortodox, Coslada) 
„Comunitatea de-acasă care e faimoasa gur-a lumii cu rol moralizator, care cum este el acolo, 
mediu rural, mai diluat în mediul urban, dar este… Mai sunt vecinii, sunt cunoscuţi, nu poa’ să 
rămână însărcinată, da’ aicea… <<Nu mă vede nimeni, nu mă ştie nimeni, care e 
problema?(…) pentru că nu mai e ochiul ăla, cum îi spuneam, al comunităţii, nu mai e ruşinea 
aia… şi care e problema?>>” (Preot ortodox, Coslada) 

Coslada nu este un loc unde indivizii sunt liberi de privirea „oricărui ochi”, numai că, 
în unele dintre aspecte cu siguranţă, ochiul este „acasă”, în locul din care s-a plecat. 
Ambivalenţa indusă de aici şi acolo se reflectă în comportamentele indivizilor. 

„Aici în Spania nu, în România, da, dar aici în Spania, nu. În Spania, când mă întorc acasă, mă 
cunoaşte. Aicea când oi veni, toţi mă cunoaşte care-am fost, înţelegi? Apăi când te vede aici, 
nu te vede, nu te cunoaste. Dar în ţară mă cunoaşte: <<Ce faci?>>” (Extras din interviu de 
grup cu migranţi români în Coslada. Persoana căreia îi aparţine afirmaţia este L.D., 
femeie, ortodoxă, migrant din Judeţul Teleorman, Coslada) 

Legătura cu „acasă” se păstrează în permanenţă, iar informaţia nu se reduce la familie 
sau copiii rămaşi în urmă. 

„Dar mai repede află aici, decât în ţară. Deci mai repede află aici ce se întâmplă acolo, decât 
în ţară. Nu ştiu de ce, dar tot timpul suntem la curent cu toate alea. Bine, că ei au presă tot 
timpul şi nu ştiu ce, dar nu asta. Orice, mai repede se află aici decât în ţară.” (T.D., femeie, 
ortodoxă, migrant din Judeţul Teleorman, Coslada) 

Ceea ce migranţii români au realizat în Spania se măsoară, în cele mai multe dintre 
cazuri, după criteriile de acasă, acolo este punctul de referinţă. Locul preferat pentru nuntă 
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este un indiciu, ilustrativ în acest context, al apartenenţei încă accentuate în raport cu 
originea. 

„Aaa, pentru că… de cele mai multe ori… nu-s puţine pentru că românul mai are un capriciu. 
Că dacă tot munceşte în străinătate, tre’ să ducă el acasă să arate32 că face nunta…” (Preot 
ortodox, Coslada) 

Păstrarea conexiunii cu originea, extrem de importantă pentru cei mai mulţi dintre 
migranţi, deschide un domeniu profitabil pentru afaceri. Locutorios, locurile de unde se poate 
vorbi în România sunt probabil tipul de afacere românească cel mai răspândit în Coslada. 
Preţurile extrem de scăzute ale convorbirilor telefonice sunt un indicator al intensităţii 
comunicării şi concurenţei de pe o asemenea piaţă. Frecventate asiduu de români (în cazul 
Cosladei), micile spaţii funcţionează ca veritabile locuri de întâlnire şi răspândire a 
informaţiei. 

„Apropierea” Cosladei de România şi circulaţia intensă între spaţiile de origine şi 
destinaţie este reflectată de multiplele oportunităţi de transport către şi dinspre ţară 
disponibile în oraşul spaniol. Avionul şi autocarul sunt opţiunile pentru transportul „public”. 
80-100 de euro sunt preţuri minime pentru un drum acasă. Dezvoltarea pe care o aveau în 
trecut afacerile legate de transport este astăzi însă încetinită nu numai de intervenţia de 
reglementare a autorităţilor române şi spaniole ci, mai ales, de opţiunea pentru un alt mijloc 
de transport, „personal”: autoturismul. Autoturismul joacă, probabil mai mult decât în alte 
contexte un rol de indicator de status şi pare a fi întotdeauna preferat, atunci când timpul o 
permite, pentru întoarcerea acasă. Explicaţiile unuia dintre tinerii din Coslada despre „ce 
contează” şi ce înseamnă să ai bani sunt ilustrative: 

„(…) şi acum au început să le cumpere, pentru că BMW-ul este deja maşină naţională. Sau 
maşină nemţească să fie. Îţi faci vacanţa cu ea în România, nu contează că-ţi iese şi prin piele, 
nu contează, dacă ţi-ai luat maşina şi nu te duci acasă să te vadă şi pe tine cineva cu ea…” 
(T.B., bărbat, ortodox, migrant din Bucureşti, Coslada) 

Mărimea şi vechimea comunităţii româneşti din Coslada au transformat oraşul într-un 
reper al imigraţiei româneşti în zona Madrid. La Coslada, ca român care munceşte în Spania, 
cauţi şi găseşti soluţii. Vorbeşti (mai) ieftin, poţi trimite şi primi pachete în şi din ţară, găseşti 
agenţiile de voiaj cu preţurile mici pentru transport, găseşti un loc de muncă... Şi dacă nici la 
Coslada nu găseşti sau nimeni n-a auzit sau văzut, atunci este într-adevăr o problemă nouă, 
pentru care nu s-a găsit încă soluţia. Ce este până urmă Coslada, dincolo de cifre de 
populaţie, de ocupaţii şi regiuni de origine şi religie? Greu de explicat în termenii care au o 
referinţă clară legată de un singur loc. Coslada este un oraş spaniol unde îţi pierzi reperele. Ca 
român, nu eşti acasă, nu eşti în străinătate. Eşti într-o lume nouă, a unor oameni care par, aşa 
cum explică un tânăr migrant: „Eu cred că aşa se spune, că nu mai suntem români în 
România, suntem români din familia Spaniei, atâta...” 
 



Arganda del Rey 
 

Marian Bojincă 
 

„Aici în Arganda sunt mulţi români. Dar acolo, la voi, în România, mai 
sunt?”(un spaniol către un migrant român) 

 
Localitatea Arganda del Rey este situată la 28 de km de Madrid fiind legată de 

capitala Spaniei prin liniile de metrou şi reţeaua de transport în comun la suprafaţă. Drumul 
din Madrid în Arganda del Rey, cu metroul, durează aproximativ 40 de minute. În localitate, 
auzi vorbindu-se româneşte la tot pasul: în parc, pe stradă, la terase. Nu te poţi rătăci pentru 
că oricând găseşti un român care te poate îndruma către locul căutat. Foarte repede descoperi 
barul „Danubio”, măcelăria „Maramureş”, magazinul „Carpaţi”, „Ana Bârsan”, standul de 
produse româneşti din magazinul spaniol Zoco ş.a.m.d. Afişele expuse în geamurile 
magazinelor spaniole anunţă: „Avem pan românesc, franzelă”, „Avem pastă de mici”, „Avem 
cozonac” etc. Oamenii sunt deschişi, dornici să povestească experienţele prin care au trecut, 
istoria lor de migraţie. Singurul impediment este legat de timp. Se munceşte zi-lumină, iar pe 
cei mai mulţi, în zilele de lucru, doar noaptea îi poţi întâlni. Unii sunt mai suspicioşi: poate 
suntem de la un partid politic (doar se apropiau alegerile parlamentare) sau punem întrebări 
mult prea personale care nu îşi au locul, cum am ajuns noi acolo pentru că drumul şi cazarea 
sunt scumpe… Lămurită situaţia intrăm în case, stăm la masă, suntem plimbaţi dintr-un 
apartament în altul, de la o scară de bloc la alta... să ne facem o idee despre condiţii, case, 
despre cum au reuşit, despre viaţa lor, despre oraşul în care locuiesc acum… pentru o 
perioadă aproximată prin „o să vedem când ne întoarcem”. 

Populaţia. Populaţia comunităţii a înregistrat în ultimii ani o creştere semnificativă 
datorită evoluţiei ascendente a sporului migratoriu. Astfel în 2007, 24% din totalul populaţiei 
era reprezentat de populaţia de naţionalitate străină. Cetăţenii de naţionalitate română 
constituie 18% din totalul populaţiei şi deţin ponderea cea mai mare (76%) în totalul 
populaţiei de naţionalitate străină din localitate. De remarcat că ponderea bărbaţilor în totalul 
populaţiei de naţionalitate română se reduce de la 58% în 2004 la 54% în 2007. În prezent 
populaţia de români din Arganda del Rey totalizează 11.233 de persoane (vezi Tabel 5), cifră 
la care se adaugă persoanele clandestine ce nu se află în evidenţele locale. La nivel informal, 
anumite asociaţii de români, preoţii din comunitate apreciază că numărul românilor din 
Arganda del Rey este mult mai mare şi se ridică la aproximativ 15.000. În localitate, românii 
au o distribuire teritorială uniformă şi nu s-au concentrat în cartiere sau zone distincte. 

„Deci nu este bloc în care să nu ai români. Pe scara noastră suntem noi. Au mai fost jos doi… 
dar în fine… nu ştiu. Pe scara ailaltă îs iară două familii. Pe ultima scară este o familie. În 
blocul din faţă este…” (I, femeie, 22 ani) 
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Tabel 5. Structura populaţiei localităţii Arganda del Rey 

An Total 
populaţie 

Total populaţie de 
naţionalitate străină 

Total populaţie de 
naţionalitate română 

Populaţie de naţionalitate 
română – bărbaţi 

2008 50 309 - - - 
2007 47 373 11 233 8 536 4 672 
2006 45 085 10 284 7 774 4 395 
2005 41 411 8 483 6 455 3 733 
2004 38 269 6 611 4 981 2 908 
1996 29 224 286 - - 
Sursa de date: INE (Instituto Nacional de Estadistica) – Registrul populaţiei străine pe sexe, municipii şi 

naţionalitate 
Notă: Datele despre populaţia de naţionalitate română apar în Registrul de populaţie începând cu anul 2004  
 

În Arganda del Rey, grupurile de imigranţi de altă naţionalitate decât cea română au o 
pondere mult mai redusă în totalul populaţiei: Ecuador (351), Columbia (253), Maroc (279), 
Peru (152)33.  

Pionierii migraţiei şi mai departe. Din ceea ce se ştie la nivelul comunităţii, primii 
migranţi români au sosit în Arganda del Rey în anii 1991-1992, ilegal, provin din zona 
Sibiului şi sunt de religie ortodoxă, conform celor povestite de respondenţi. În prezent, 
aceştia au obţinut cetăţenia spaniolă. Pe atunci, Arganda del Rey era o comunitate cu un 
număr mic de locuitori şi slab dezvoltată.  

„Cei dintâi au venit pentru că era viaţa mai ieftină decât la Madrid şi pornind de la cei dintâi… 
care au avut o situaţie stabilă aici… şi-au adus rude, cumnaţi, fraţi, părinţi sau copii, cuscrii, 
socrii, tot ce înseamnă rude. Respectivii şi-au adus familiile şi uite aşa s-au…” (CF, preot 
ortodox – Arganda del Rey) 

Până în 1998-1999 numărul românilor în localitate se menţine redus. Începând cu anul 
2000 şi apoi mult mai accentuat din 2002, după eliminarea necesităţii vizelor, populaţia de 
naţionalitate română din Arganda del Rey creşte semnificativ. Expansiunea comunităţii 
(populaţie, locuinţe, dezvoltare) are loc simultan şi în directă legătură cu creşterea numărului 
de migranţi români. În ultimii ani în localitate s-a reamenajat parcul, s-a construit un spital şi 
s-au construi locuinţe noi cu rapiditate. Pe aceste şantiere au muncit în cea mai mare parte 
români. 

„Până una alta, oraşul Arganda, până acum câţiva ani de zile, cel puţin cinci ani – îmi aduc 
aminte… prima dată când am venit aici a fost acum vreo cinci, şase ani – era un orăşel, nu un 
orăşel, un sătuc. 
Acum cinci, şase ani era un sătuc? Şi ce s-a întâmplat? 
Case mici, joase şi foarte puţine blocuri. Toate sunt noi dacă te uiţi. 
Deci astea sunt noi? 
Toate astea aici, din partea asta, toată e zonă nouă. Casele astea, casa noastră are zece ani şi 
ceva. Deci dezvoltarea a început să zicem acum zece, cam doisprezece ani, după cum spun ei. 
Dar începând din 2002-2003 a luat amploare. În rest eu spun că era o cumună mai mare, hai să 
zicem în româneşte o comună. 
Dar cum s-a întâmplat dezvoltarea asta? 
Când au venit cum să zic… au început să vină mulţi şi n-a mai fost, cum se zice, loc. Au 
început să se înmulţească şi să se înghesuie.” (ND, bărbat, 36 de ani) 
 
„De când sunt eu aici s-a modernizat (se referă la Arganda del Rey) foarte mult. 
Cum era când aţi venit? 
De atunci s-a construit enorm. Două cartiere. Nu, trei cartiere noi. Plus s-a făcut spitalul, s-au 
modernizat fostele locuinţe care erau mai vechi, s-au reînnoit.” (E, femeie, 46 de ani) 
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Regiuni de origine. Judeţele, localităţile, de origine ale românilor din Arganda del 
Rey au căpătat, în ultimul timp, o diversitate mare. Se poate spune însă că în prezent, 
comunitatea românilor din Arganda del Rey este formată preponderent din transilvăneni 
(Bistriţa, Alba, Braşov, Satu-Mare). 

Ocupare. Nu se remarcă o specificitate a comunităţii în ceea ce priveşte ocuparea. 
Bărbaţii lucrează în construcţii, dar şi în industria uşoara din Arganda del Rey. În localitate s-
a dezvoltat poligonul industrial „San Rocque” unde sunt concentrate o serie de întreprinderi 
mici. Femeile muncesc „în case”, unde fac menaj, au grijă de copii sau de persoane vârstnice 
(interne – locuiesc în respectiva casă sau externe – lucrează un anumit număr de ore în casă), 
în servicii (turism, alimentaţie). Mulţi fac naveta spre alte localităţi din apropiere (Madrid, 
Toledo, Segovia etc.) în funcţie de lucrările pe care firma le contractează sau pentru munci 
sezoniere în domeniul agricol (culesul strugurilor, a măslinelor). De asemenea, există 
migranţi români care au demarat în Arganda del Rey propriile afaceri sau au devenit 
„autonomi” (persoane fizice autorizate). Iniţiativele antreprenoriale ale românilor vizează în 
special zona comerţului şi a serviciilor. Angajaţii acestor firme sunt puţini (1-5 angajaţi) şi 
întotdeauna români. 

„O să găsiţi, în general, români cam peste tot. Găsiţi asistenţi medicali români, găsiţi la 
farmacii, în magazine, în general sunt.” (SG, pastor baptist) 
„Aici industria nu este ca la noi, să ne imaginăm coloşi, cum ar fi uzinele de la noi din ţară, 
Rocarul sau uzinele feroviare sau alte uzine. Aici este afacere familială sau afacerea celor 
care… o firmă are cel mult 50-60 de angajaţi, se închiriază o hală industrială şi acolo îţi 
desfăşori activitatea. Unul produce confecţii metalice, altul împachetează, altul despachetează, 
unul face cutii, mă rog, o industrie uşoară să zic. Şi atunci, sigur, şi-au găsit de muncă 
aici.”(CF, preot ortodox) 

Religie. Din acest punct de vedere în Arganda del Rey se constată o eterogenitate 
ridicată. Cei mai mulţi români sunt penticostali şi provin predominant din Bistriţa. Pe lângă 
aceştia există o pondere importantă a celor de religie ortodoxă şi într-un număr mai mic 
baptişti (aproximativ 300) şi adventişti (aproximativ 100). 

“Românii care suntem aici suntem împărţiţi între ortodocşi şi neortodocşi ca să zic aşa. Noi 
ortodocşii nu suntem decât 20%-30% … nu s-a făcut niciodată un recensământ să ştiu exact. 
Plus că nu poţi să spui niciodată cifra exactă de români… că nu stau, vin, pleacă… este un 
dute-vino continu.” (CF, preot ortodox) 

Sunt respondenţi care sugerează că această distribuţie a populaţiei de români din 
Arganda del Rey în funcţie de religie nu este elocventă sau suportă anumite erori. Se 
consideră că relaţia migranţilor cu religia, în străinătate, capătă o dimensiune pragmatică 
accentuată. Astfel mulţi s-au convertit la un alt cult din motive precum: sprijinul pe care îl 
obţineau pentru găsirea unui loc de muncă, a unei locuinţe etc. 

În Arganda del Rey există trei biserici penticostale, una ortodoxă, una baptistă şi una 
adventistă. Toate sunt amenajate în spaţii improvizate. Prima biserică din Arganda del Rey a 
fost penticostală. Slujbe ortodoxe se făceau în comunitate încă din 2001, cand exista un 
singur preot la două comunităţi: Alcala de Henares şi Arganda del Rey. Din 2003 se 
înfiinţează în Arganda del Rey parohie ortodoxă, cu propriul preot. De curând, Primăria 
Arganda del Rey a acordat un teren pentru contruirea unei biserici ortodoxe. Tot în 2003 se 
înfiinţează şi biserica baptistă. 

Produse româneşti/consum cultural românesc. În comunitate sunt prezente o serie 
de magazine româneşti ce comercializează produse, brand-uri româneşti. Din aceste 
magazine cumpără însă şi spaniolii care au dezvoltat preferinţe pentru anumite produse 
tradiţionale româneşti. De asemenea există magazine spaniole care vând, au raioane întregi 
dedicate produselor din România. Pe lângă magazine, în Arganda s-au deschis măcelarii 
româneşti, o cofetărie, baruri/restaurante româneşti. Foarte multe sunt şi locurile cu internet şi 
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telefonie (locutorios) utilizate de români pentru a ţine legătura cu cei de acasă. Acestea au 
afişat în geamuri, cu scris mare: România - 0,06 euro/minut. 

Românii din Arganda del Rey au acces la mass-media românească. Datorită 
televiziunii digitale sunt recepţionate toate programele tv româneşti iar o serie de ziare 
dedicate românilor sunt distribuite gratuit şi în Arganda del Rey fiind urmărite cu interes: 
„Român în lume”, „Noi în Spania”, revista „Origini”.  

Asociaţia „Dor Român” din Arganda del Rey s-a ocupat de organizarea unor 
evenimente în colaborare cu Primăria, precum: 1 Decembrie, 8 martie, Ziua Mihai Eminescu. 
 



Torrejon de Ardoz 
Vlad Grigoraş, Andrei Crăciun, Alexandra Jugureanu 

 
Torrejon de Ardoz este una dintre localităţile de tip „dormitor” din zona urbană a 

regiunii Madrid ce este localizată pe autostrada NII (Madrid-Barcelona). Din Madrid, ce se 
află la 20 de kilometri, se poate ajunge în Torrejon fie cu autobuzul din staţia Av. de America 
(un drum de aproximativ 20 de minute), fie cu trenul luat din Atocha (în aproximativ 
jumătate de oră). 

Localitatea avea în 2007 o populaţie totală de 113.176 locuitori dintre care 20.724 
străini. Cei mai mulţi imigranţi erau de naţionalitate română (6.032), urmaţi de columbieni 
(2.389), ecuadorieni (1.888) şi marocani (1.834). Datele de anchetă (CRS 2008) ne arată 
faptul că peste 90% dintre români trăiesc legal, ceea ce face ca datele oficiale să fie apropiate 
de cele reale (numărul total estimat al populaţiei româneşti ar fi la nivelul anului 2007 de 
circa 6700 persoane). 

Ca număr de români, Torrejon ocupă cea de-a patra poziţie în regiunea Madrid (după 
celelalte localităţi selectate pentru anchetă: Alcala de Henares, Coslada şi Arganda del Rey). 
Diferenţele principale între aceasta şi celelalte trei localităţi constau atât în amploarea acestui 
număr (în valoare absolută), dar şi în ponderea populaţiei româneşti (ambele tipuri de valori 
constituie indicatori ai istoriilor de migraţie diferite) – dacă în Torrejon procentul populaţiei 
de naţionalitate română ce locuieşte legal era în 2007 de doar 5.3%, în celelalte localităţi erau 
de 7.5%, 14% şi chiar 18% (în Alcala de Henares, în Coslada şi respectiv Arganda del Rey). 
 
Tabelul 6. Populaţia în regiunea Madrid şi în localităţile anchetate 

 Total 
regiune 

Torrejon de 
Ardoz 

Arganda 
del Rey 

Alcala de 
Henares Coslada 

Total populaţie 2007 6081689 113176 47373 198723 86,478 
Populaţie de naţionalitate română 2007 148906 6032 8536 14932 12150 
% populaţie de naţionalitate română 2007 2.4 5.3 18.0 7.5 14.0 
Populaţie de etnie română 2004 67647 2401 4981 8796 6212 
Creştere 2007 faţă de 2004 220 251 171 170 196 
Date ENI 
 

Populaţia de naţionalitate română a înregistrat o creştere puternică în ultimii 4 ani de 
zile, de la circa 2.400 de migranţi legali în 2004 la 6.032 în 2007. Creşterea este în acest caz 
mult mai rapidă în comparaţie cu cea din celelalte trei localităţi, ceea ce ne face să credem că 
oraşul Torrejon are o poziţie specială ca localitate de migraţie. Se poate vorbi din acest punct 
de vedere despre o „comunitate nouă de migraţie”, fapt confirmat şi de numărul mediu de 
ani în Spania al migranţilor din această zonă ce este mai redus cu 10 luni comparativ cu cel 
din celelalte localităţi anchetate (dacă migranţii din Torrejon au stat în Spania circa 49 de 
luni, în celelalte localităţi numărul mediu de luni este de 60-63). Se pare că localitatea a fost 
preferată iniţial de migranţi mai ales după ce numărul de români din celelalte localităţi a 
crescut foarte mult (la început migranţii ce locuiau deja pe coridorul Henares au ales să se 
mute în această localitate tocmai pentru că aici numărul de români era redus). 

În ceea ce priveşte aşezarea teritorială a românilor în localitate, nu se poate spune că 
există comunităţi situate în anumite zone - nu există blocuri sau străzi „numai cu români” şi 
nici cartiere în care aceştia să predomine. Nici măcar o împărţire după criterii precum zone 
centrale/periferice, înstărite/sărace, vechi/noi nu se poate realiza întrucât reţelele identificate 
prin anchetă se întindeau atât în zonele centrale ale oraşului sau în cele de vile („zonele 
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rezidenţiale”) în care preţul apartamentelor era ridicat, cât şi în cartierele mai modeste ale 
oraşului. 

Principalele religii ale migranţilor români sunt ortodoxă, adventistă şi penticostală. 
Unele estimări ne indică un număr de 600-800 de persoane de religie adventistă (un motiv al 
numărului relativ ridicat al persoanelor de această religie invocat de către intervievaţi a fost 
faptul că membrii acestei comunităţi se ajută între ei mult mai puternic faţă de ceilalţi români 
– atât cu locuri de muncă, cât şi cu bani pentru a veni în Spania sau cu găzduire în primele 
luni). În localitate există o casă de rugăciuni adventistă care deserveşte întreaga zonă din jurul 
Torrejonului, însă nu există o biserică ortodoxă (deşi au existat discuţii în vederea construirii 
unei noi biserici în localitate). Persoanele de religie ortodoxă ce doresc să meargă la o astfel 
de biserică au de ales între cea din Alcala şi cea din Coslada. 

Specificul muncii în localitate este similar celui din întreaga zonă Madrid: predomină 
muncile în construcţii în cazul bărbaţilor, iar în cazul femeilor menajul, alimentaţia publică şi 
comerţul. Cele mai multe dintre afacerile românilor sunt în domeniul construcţiilor sau 
transporturilor – patronii găsind cu uşurinţă angajaţi români şi putând negocia uşor salariile 
acestora. În plus, există şi un număr vizibil de afaceri în alte domenii cum ar fi: baruri, 
magazine româneşti sau locutorii (aici numărul de angajaţi este relativ redus – de cele mai 
multe ori cei care muncesc sunt doar patronul împreună cu familia şi cel mult unul-doi 
angajaţi). Procentul persoanelor de sex masculin a scăzut uşor în ultima perioadă (din datele 
oficiale de la 55.2% în 2004 la 52.8% în 2007) probabil ca urmare a migraţiei femeilor pentru 
reîntregirea familiilor, în condiţiile integrării bărbaţilor pe piaţa muncii. 

Din rândul celor care trimit pachete sau bani acasă, majoritatea preferă să folosească 
transferul bancar, Money Gram (sau alte sisteme de transfer asemănătoare), curieratul rapid 
sau poşta. Prea puţini trimit pachete prin prieteni sau prin intermediul reţelei de transport din 
comunitate în România. 

Există un restaurant românesc în localitate (Dracula 2) şi mai multe magazine 
centrate pe vânzarea de produse româneşti (de tipul Alimentacion Rumana). Produsele 
comercializate sunt cele întâlnite în orice mic magazin românesc de cartier (băuturi alcoolice 
– ţuică sau vin, carne şi preparate din carne – de la parizer la tobă sau cârnaţi, făionase – făină 
albă „nulă” sau mălai şi dulciuri). Produsele ce sunt vândute sunt achiziţionate atât din 
România, cât şi din Spania (este mai ieftin, astăzi, să cumperi marfa românească din 
angrourile spaniole). În plus, faţă de aceste magazine specializate există produse româneşti şi 
în magazinele mici (inclusiv cele ale arabilor) sau în supermarketuri (cele mai vizibile produs 
în acest caz sunt mălaiul românesc şi conservele – de pate, zacuscă, fasole sau ciorbă de 
burtă). 

Ca peste tot în Spania, o categorie de presă românească citită de populaţia din 
Torrejon este reprezentată de publicaţiile săptămânale editate în Spania (Român în lume şi 
Noi în Spania) ce sunt distribuite gratuit în locuri precum sălile de internet şi comunicaţii 
telefonice (locutorio). Aceste publicaţii se axează pe oferirea atât a informaţiilor generale 
privind evenimentele din ţară, cât şi a informaţiilor specifice pentru comunitatea de români 
(informaţii privind legislaţia, poveşti de succes din Spania, oferte de muncă sau de locuinţă 
etc.). Presa românească este dublată de vizionarea posturilor româneşti de televiziune (foarte 
mulţi români deţinând mijloace de receptare a acestora). 

Singura asociaţie de români care funcţionează în prezent în Torrejon este „Mioriţa”. 
Deşi asociaţia îşi propune ca obiectiv principal oferirea de sprijin şi consultanţă pe probleme 
specifice ale migranţilor (consultanţă juridică, predarea limbii spaniole, desfăşurarea de 
activităţi culturale) resursele financiare sunt extrem de reduse; cea mai mare parte a 
fondurilor provin din sponsorizări din partea micilor firme locale sau a primăriei. În 
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consecinţă, puţini respondenţi au cunoştinţă de existenţa ei şi un număr şi mai redus a 
participat la activităţile organizate de aceasta. Singura activitate amintită de intervievaţi a 
constat în organizarea unor evenimente sportive. 
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Comunitatea Autonomă Madrid: arie de destinaţie predilectă a migraţiei 
româneşti în Spania 

Monica Şerban 

 
Introducere: argument pentru o analiză la nivel de comunitate.34 Într-unul dintre 

articolele dedicate analizei politicilor în domeniul migraţiei, Gary P. Freeman nota: 
„Dinamica fluxurilor de migraţie alimentează percepţii greşite asupra caracteristicilor şi 
consecinţelor lor care generează o tendinţă sistematică spre <<iluzie temporală>>”35. Una 
dintre iluziile temporale la care autorul citat face referire este capacitatea migraţiilor 
dezvoltată pe baza reţelelor de a începe „mici” şi a creşte extrem de rapid. Reformulată, 
afirmaţia lui Freeman, în opinia mea, sugerează că, de cele mai multe ori, dacă nu 
întotdeauna, există o tendinţă ca migraţia să se afirme brusc pe scena publică, într-un moment 
în care are suficientă forţă pentru a rămâne acolo. Migraţia nu este un copil pe care îl vezi 
crescând. Este mai degrabă Făt Frumos care creşte într-o zi cât alţii în ani. Sau, din altă 
perspectivă, balaurul de peste noapte. 

Fluxul românesc către Spania nu a fost ferit de o de receptare întârziată în mediul 
public. În România, primele studii ale mediului academic îi sunt dedicate la începutul anilor 
2000. În aceeaşi perioadă, statul român începe să se implice, mai degrabă timid şi ezitant, în 
reglementarea plecărilor în străinătate ale cetăţenilor săi, într-o perioadă marcată de presiuni 
externe pentru controlul emigraţiei. În Spania, Institutul Naţional de Statistică Spaniol 
include românii între „principalele naţionalităţi” (main nationalities) imigrante în statisticile 
sale cele mai detaliate abia în 2004. Cu ideea că „adevăratul” început al migraţiei româneşti 
către Europa este 2002 ne-am întâlnit, fiecare, în cele mai diferite contexte. 

Problema „iluziei” vine, probabil, şi din consacrarea migraţiei ca fenomen important 
pe baza numerelor (numărului de migranţi), cu prea puţină atenţie acordată modului în care se 
fac numerele. Dacă cifrele se adună din indivizi care se deplasează bazându-se pe ajutorul 
rudelor, prietenilor, cunoscuţilor, iar vechimea migraţiei a permis crearea unor instituţii care 
faciliteză migraţia, acumularea unor cunoştinţe despre cum se face migraţia şi chiar 
instituirea unor norme legate de migraţie, chestiunea numerelor pare a se rezolva de la sine: 
migraţia este îndeajuns de independentă în raport cu mediul pentru a-şi face numerele 
singură. De aici şi o acută dificultate de a o controla într-o direcţie considerată dezirabilă la 
un moment dat. 

Una dintre cheile de înţelegere a modului în care migraţia capătă independenţă în 
raport cu mediul se află probabil la nivel comunitar. Comunităţile de imigranţi care se 
dezvoltă la destinaţie sunt spaţii create în procesul de migraţie, care răspund nevoilor 
specifice ale migranţilor, spaţii tampon între vechiul şi noul mediu. Pot fi spaţii de tranziţie 
sau spaţii de consumare a întregii experienţe de migraţie la nivel individual. Nu sunt simple 
aglomerări de indivizi, ci aglomerări de indivizi care dau naştere unei noi realităţi. 

Materialul propune o incursiune în acest spaţiu tematic, investigând gradul de 
dispersie teritorială a imigranţilor români ca precondiţie de formare a comunităţilor imigrante 
într-una din comunităţile autonome ale Spaniei: Comunitatea Madrid. 

La baza textului stă intenţia de a descrie, de a arăta, mai puţin de a explica. Pentru un 
proces de complexitatea migraţiei, explicaţia are nevoie de mult mai multă informaţie decât 
cea utilizată aici. Descrierea pe care o furnizează textul porneşte de la două perspective 
diferite asupra aceleiaşi realităţi. Prima este perspectiva măsurii absolute a concentrării 
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românilor, a numărului. Cui ar putea servi o asemenea descriere? Celui interesat să afle 
despre câţi români sunt în fiecare localitate. Este, spre exemplu, genul de informaţie de care 
are nevoie cel care organizează alegeri pentru românii din străinătate. O a doua perspectivă 
este cea a măsurii relative a concentrării românilor la nivel de comunitate. O asemenea 
descriere serveşte celui care este interesat mai degrabă de câţi din sunt românii. Este, spre 
exemplu, genul de informaţie de care are nevoie un partid politic spaniol care îşi pregăteşte 
alegerile locale. Câţi români din totalul populaţiei contează, în acest caz, mai mult decât 
numărul. Câţi din este şi informaţia de care are nevoie cel care îşi propune să implementeze 
un program adresat imigranţilor. Naţionalitatea poate fi o variabilă importantă de structurare 
a unui astfel de program. În acest din urmă caz, informaţia relevantă este câţi români din 
totalul imigranţilor. 

Textul este structurat în logica furnizării de răspunsuri la întrebările de tipul câţi 
formulate. 

Sursa datelor. Datele utilizate sunt furnizate de Institutul Naţional de Statistică 
Spaniol (Instituto Nacional de Estadistica de Espana (INE)) pe baza înregistrărilor registrului 
de populaţie (El Padron Municipal), seria 1996-200836. Seria reprezintă una dintre puţinele 
care redau informaţie despre populaţia imigrantă la nivel de localitate (municipio). Perioada 
asupra căreia mă concentrez cu precădere este 2004-2008 (din 2004, românii apar în 
statisticile dezagregate la nivel de muncipio). Datele utilizate sunt date de stoc, referitoare la 
populaţia imigrantă aflată la un moment dat pe teritoriul localităţii respective, bazate pe 
definirea imigranţilor în virtutea naţionalităţii37. 

Ca orice sursă de date legată de imigraţie, în special de cea cu o componentă de 
clandestinitate, seria utilizată este o aproximare a realităţii. Legarea înregistrărilor din 
registrul de populaţie de măsurile de regularizare extraordinară şi de o serie de beneficii 
acordate nediscriminatoriu în raport cu statutul clandestin-legal (de tipul asistenţei medicale 
sau dreptului la educaţie pentru copii) au sporit probabil capacitatea datelor de a reflecta 
dimensiunea reală a populaţiei imigrante. Faptul că în comunităţile de români se discută 
despre un preţ perceput de titularul contractului de închiriere pentru a-şi declara subchiriaşii 
la primăria localităţii în vederea „împatronării”38 (Caseta 1) ilustrează valoarea asociată, cel 
puţin în cazul românilor, înregistrării în registrul de populaţie. Este totuşi discutabil în ce 
măsură populaţia care se deplasează pentru perioade foarte scurte (de maxim câteva luni) este 
interesată în a-şi înregistra prezenţa pe teritoriul spaniol. Este de asemenea posibil ca datele 
să sufere de o oarecare inerţie în înregistrări: dacă populaţia imigrantă este stimulată să se 
înscrie în registru, este discutabil în ce măsură este stimulată să declare schimbarea de 
domiciliu (fie prin întoarcere în România, fie prin deplasare în altă localitate). Este probabil 
ca o asemenea problemă să apară cu frecvenţă mai mare în cazul localităţilor apropiate (de 
tipul Coslada - San Fernando). Chiar în condiţiile în care înregistrarea schimbării de 
domiciliu s-ar realiza cu acurateţe, seria de date nu surprinde diferenţa între deplasările 
interne (pe teritoriul Spaniei) şi deplasările externe (imigrare) pentru aceeaşi naţionalitate. 
Numai cu acest tip de date este greu de spus dacă modificările populaţiei de români (sau ale 
oricărei alte populaţii imigrante) sunt datorate venirilor din România sau venirilor dintr-o altă 
localitate de pe teritoriul Spaniei. 

Textul porneşte de la asumpţia că nu există diferenţe majore între localităţi în 
declararea prezenţei imigranţilor pe teritoriul spaniol şi a înregistrării în registrul municipal. 
Legarea unor procese de tipul regularizare extraordinară de prezentarea unei dovezi de 
„împatronare” este probabil să fi afectat în egală măsură declararea populaţiei la nivel de 
localitate, dar face extrem de fragile comparaţiile pe serii lungi de timp. Pentru cel mai recent 
proces de regularizare dovada de înscriere în registrul de populaţie trebuia să fie antedatată 
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începutului lunii august a anului 2004. Alegerea anului de referinţă 2004 pentru comparaţii 
legate de populaţia de români, nu ar avea, teoretic, de ce să fie afectată de creşterea artificială 
a numărului de imigranţi prin declararea prezenţei pe teritoriul spaniol. 
Caseta 1. Valoarea înregistrării în registrul municipal în Coslada 
„(...) dar se întâmplă o persoană care are nevoie de împatronamentul ăsta, cum s-a întâmplat, aaa… până-n, 
până-n… legea când s-a dat cu actele, a fost nevoie… (...) Dacă voiam să fac patronament, tu îmi cereai 
patronament, eu îţi ceream 100 de euro. Îmi dai 100 de euro, îţi fac patronament. Ţie îţi trebuia… să arăţi că stai 
undeva ca să-ţi faci legitimaţie, să-ţi faci actele, înţelegi?” (Discuţie de grup, migranţi români, Coslada)39  
„Dacă vine un român din ţară acuma şi spune: <<Caut un loc să stau sau caut o persoană care să mă-mpatroneze, 
să devin oficial aici>>, el face următorul lucru: se duce, găseşte câteva persoane şi spune: <<Vrei împatronare, 
200 de euro>>.” (Preot, Coslada) 
 

De ce tocmai Comunitatea Autonomă Madrid. Din punct de vedere administrativ, 
teritoriul Spaniei este împărţit în 17 comunităţi autonome cărora li se adaugă două oraşe 
(autonome) în Nordul Africii: Ceuta şi Melila. Madrid este una dintre cele şaptesprezece 
comunităţi autonome care include o singură provincie40, cuprinzând 179 municipios (nivelul 
ultim de diviziune administrativă a teritoriului), similară comunei-oraşului în România. 

Datele din registrul municipal indicau, pentru anul 2008, o acoperire completă a 
teritoriului iberic de către români, la nivel de comunitate autonomă: în fiecare dintre unităţile 
administrativ-teritoriale (inclusiv în cele două oraşe din Nordul Africii) era înregistrată 
populaţie românească. Diferenţele între comunităţile autonome sunt însă consistente: Madrid-
ul înregistra pe teritoriul său 189.477 de români (29% din total), fiind urmat la distanţă mare 
de Comunitatea Valenciană (19% din totalul românilor). Ceea ce spun asemenea cifre este că, 
probabil, o mare parte a imigraţiei româneşti s-a îndreptat către Comunitatea Autonomă 
Madrid. Dacă ne uităm la prezenţa românească prin raportare la totalul populaţiei, situaţia se 
schimbă uşor: Comunitatea Madrid are unul dintre cele mai ridicate procente de populaţie 
românească, alături Aragon şi Castilla la Mancha, Valencia şi La Rioja41, fără ca diferenţele 
să fie atât de consistente ca în cazul numărului absolut de români. 

În ciuda faptului că este extrem de probabil ca, în special oraşul capitală, să fie 
deopotrivă ţintă predilectă pentru alte tipuri de migraţie42, materialul porneşte de la asumpţia 
că provincia Madrid este principala arie de destinaţie a migraţiei temporare pentru muncă a 
românilor după 1989. 

 
Perspectiva mărimii absolute: Românii sunt peste tot… 

„Am trecut prin Andaluzia, am oprit într-un sat undeva între nişte munţi, acolo am zis să ne 
oprim, să bem o cafea şi să ne odihnim un pic şi am dat de români şi acolo. Şi acolo erau, într-
un sat, cât să vă zic, ştiu eu... poate 10.000 locuitori, dacă îi are... Deci, s-au dus peste tot.” 
(Pastor, cult neo-protestant, Coslada) 

Fragmentul de interviu pe care l-am introdus în deschiderea acestei secţiuni este o 
temă care revine frecvent la nivelul discursului legat de răspândirea teritorială a migranţilor 
români în Spania. L-am ales pentru că interlocutorul meu din Coslada sugerează două aspecte 
interesante: pe de o parte că românii sunt prezenţi în foarte multe localităţi, inclusiv în locaţii 
neaşteptate din punctul său de vedere (localităţi izolate şi de dimensiuni mici); pe de altă 
parte, pentru că face trimitere la un proces de răspândire teritorială accentuat. Am încercat să 
pun în legătură afirmaţii de tipul celei citate anterior cu realitatea pe care o descriu datele din 
registrul municipal pentru Comunitatea Autonomă Madrid. 

În mare măsură, cifrele par să susţină ipoteza unei largi răspândiri teritoriale: la 
sfârşitul anului 2008, din totalul celor 179 de municipios, doar 10 nu înregistrau nici un 
român (un procent de aproximativ 6% din totalul localităţilor, incluzând Madrid). Întoarcerea 
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în timp cu aceeaşi măsură la nivel de localitate (0 migranţi români), indică un proces de 
răspândire teritorială accentuată, probabil destul de vechi: în anul 2004, numărul localităţilor 
care nu înregistrau nici un român era 26 (aproximativ 15% din total, incluzând Madrid) 
(Tabelul ). 

În intervalul 2004-2008, românii „cunosc” 16 noi localităţi, fără ca în ritmul de 
includere a noi spaţii în perimetrul migraţiei româneşti să existe diferenţe majore între ani. 
Deşi numărul cazurilor este mic, iar datele suferă probabil de oarecare inerţie în înregistrări, 
cifrele par să indice o tendinţă de „cucerire” şi „păstrare” în explorarea spaţiului madrilean: în 
toate localităţile în care apare un român în înregistrări în intervalul 2004-2007, continuă să 
existe români şi la sfârşitul lui 2008. Interesant este că, în 7 dintre localităţile care în 2004 nu 
aveau nici un român, până la sfîrşitul lui 2008 numărul lor ajunge la peste 10 persoane. 

Localităţile nou cucerite prin migraţie în intervalul 2004-2008, descresc ca mărime. În 
2004, municipios fără români aveau populaţii cuprinse între 31 şi 1118 locuitori (cu o medie 
de 287), 4 ani mai târziu, populaţiile localităţilor „necontaminate” de migraţia românească 
variau ca mărime între 57 şi 356 de locuitori (cu o medie de 108) şi însumau un procent 
neglijabil din populaţia totală a Comunităţii Autonome (Tabelul ). 
Tabelul 7. Localităţi fără români în Comunitatea Madrid 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Număr localităţi 26 20 16 14 10 
Procent din total localităţi 
(N=179) 

15% 11% 9% 8% 6% 

Populaţie localitate (minim) 31 38 59 60 57 
Populaţie localitate (maxim) 1118 958 403 322 356 
Populaţie localitate (medie) 287 218 153 130 125 

Sursa datelor: INE, El Padron Municipal, seria 2004-2008, incluzând Madrid 
 

Dacă în 2004, geografic, localităţile fără români se situau în zone diferite (cu o 
aglomerare uşor vizibilă în zona de nord a provinciei), în 2008, ele se plasează exclusiv la 
nivelul regiunii nordice, departe de marile concentrări de români din zona Coridorului 
Henares (Figura 4). Deşi numărul de cazuri este mic şi migraţia mult prea dezvoltată în 2004 
pentru concluzii clare, tendinţa pe care pare să o sugereze apariţia de noi localităţi cu 
imigranţi români este de extindere din aproape în aproape. Unicul caz care pare a nu se 
încadra într-un asemenea pattern este localitatea Anchuelo, fără români în 2004, dar vecină 
celei mai mari concentrări româneşti din provincie (Alcala de Henares). Informaţiile de care 
dispun nu permit elaborarea nici unei ipoteze legată de această situaţie. Merită însă menţionat 
că localitatea înregistrează o creştere rapidă a populaţiei de români în intervalul 2004-2008 
(în 2008, avea o populaţie de 31 de români, 3% din populaţie). 
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Figura 4. Localităţi fără români în 2008, comparativ cu 2004 în Comunitatea Autonomă Madrid 

 
 
Perspectiva mărimii absolute: De la unul la mii de români... 

„Mai erau alţi români atunci în Coslada? 
Nu, asta e prima apariţie. Primul, spaniolul ăsta, a adus 4 români. Am apărut eu, 5, la o lună 
jumătate a venit soţul meu, sora mea, fratele meu, de la persoana aia a venit un familiar şi încă 
un băiat care era tot cu noi, iar un familiar. Deci vreo 15 persoane au venit într-o noapte şi au 
dormit toţi în apartamentul ăla. Pe jos, saltele. Imediat am căutat un alt apartament, cu chirie.” 
(N.P., femeie, adventistă, migrant din Judeţul Argeş, Coslada) 

N.P. este unul dintre primii români de la capătul unei reţele de migraţie în Coslada, 
unul dintre miile cu ajutorul căruia alţi români au avut curajul să-şi asume plecarea în Spania. 
Citatul pe care l-am selectat din discuţia cu N.P. este, ca şi cel prezentat în secţiunea 
anterioară, un răspuns tipic pentru întrebările prin care se încearcă reconstruirea unui şir de 
veniri legate. Punctează însă, din punctul meu de vedere, două elemente cheie pentru 
înţelegerea migraţiei: subliniază foarte clar că, la început, a fost vorba de un singur individ şi 
că viteza de multiplicare a migranţilor într-o o reţea poate fi extrem de ridicată: în exemplul 
anterior, după o lună şi jumătate, se ajunge la un număr de aproximativ patru ori mai mare 
decât cel iniţial. 

Primul element este în mod particular important în acest context pentru că duce la o 
întrebare veche legată de dimensiunile comunităţii: dincolo de ce număr putem discuta despre 
posibilitatea de apariţie a unei comunităţi? Din aceeaşi serie este şi întrebarea: Care ar fi 
limita numărului de indivizi de la care ar fi corect să discut despre localităţi cu români în 
Comunitatea Madrid? Unul, zece, şaptezeci… Chestiunea numărului este extrem de 
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importantă pentru că duce la definirea unui univers de analiză. În migraţia pentru muncă, 
primul român are însă, aşa cum fragmentul citat anterior sugerează, altă greutate decât, 
probabil, în foarte multe alte situaţii. De aici şi decizia de defini universul de interes al 
analizei ca incluzând localităţile care au cel puţin un român43. 

În 2008, localităţile Comunităţii Madrid puteau fi plasate, în funcţie de numărul 
imigranţilor români pe o plajă largă de valori, pornind de la 0 (cele 10 localităţi deja 
amintite), până la cei peste 18.828 de români ai oraşului Alcala de Henares44. Valorile 
extreme au numai un rol limitat în descrierea unei serii cu o asemenea distribuţie. Deşi 
numărul localităţilor din Comunitatea Madrid unde nu poţi întâlni nici un român este mic, 
totuşi 25% dintre acestea au sub 30 de români (aproape 17% sub 10), iar 50% sub 130. Dacă 
alegi să vizitezi la întâmplare o localitate din provincie, ieşind din Madrid, există o 
probabilitate destul de mare să ajungi într-un loc cu peste 500 de români: 25% dintre 
localităţile madrilene au peste 482 de români. 

Centrarea exclusivă a analizei pe localităţile care au cel puţin un român (exceptând 
Madrid), nu schimbă fundamental tabloul prezentat: 25% dintre localităţi au mai puţin de 40 
de români, jumătate au peste 160. Deşi numărul localităţilor în care trăiesc cel puţin 160 de 
români este mare, totuşi ele nu însumează decât 3,2% din populaţia românească din 
Comunitatea Madrid. Cele mai mari, 25% dintre concentrările româneşti, depăşesc ca 
dimensiuni 510 persoane şi adună împreună 88% din populaţia românească din Comunitatea 
Autonomă. 

Focalizarea asupra localităţilor cu un număr mare de români sugerează că, cel puţin în 
zona Madrid, românii preferă să trăiască în concentrări mari de populaţie venită din aceeaşi 
ţară ( 

Tabelul ). Datele prezentate indică o concentrare de peste 70% a populaţiei care 
trăieşte în afara oraşului capitală în 16 localităţi şi a aproape 80% în 25. 
 

Tabelul 8. Concentrări de populaţie românească în Comunitatea Madrid în 2008 (mărime absolută) 

Tip localitate 
 sub 1000 

români 
1001-2000 

români 
2001-3000 

români 
3001-4000 

români 
4001-5000 

români 
peste 5000 

români Total 

Număr localităţi 143 9 4 4 4 4 168 

Procent din totalul 
localităţilor 

85% 5% 2% 2% 2% 2% 100% 

Populaţia totală de 
români 

27.897 10.931 9.843 14.935 18.724 52.473 134.803

Procent din populaţia 
totală de români 

21% 8% 7% 11% 14% 39% 100% 

Sursa datelor: INE, El Padron Municipal, seria 2004-2008 
Au fost utilizate date referitoare exclusiv la localităţile care au cel puţin un român în 2008, exceptând Madrid  
 
Concentrările mari de români se regăsesc în general în localităţi mari, deşi nu pare să existe o 
relaţie de creştere concomitentă, de tipul cu cât populaţia localităţii este mai mare, cu atât 
numărul de români este mai mare. 
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Figura 5. Concentrări de peste 2000 de români 

 
 
 
 

Figura 6. Concentrări de peste 1000 de români 
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Utilizarea tipoplogiei localităţilor din 2008 pentru anul 2004 (Tabelul ) indică un grad 
mai ridicat de concentrare teritorială: în 2004, 70% dintre românii din afara Madridului trăiau 
în 12 localităţi şi acelaşi tip de distribuţie, cu categoria de maximă mărime (localităţi cu peste 
5000 de români) adunând procentul cel mai mare din populaţia românească. 
 
Tabelul 9. Concentrări de populaţie românească în Comunitatea Madrid în 2004 (mărime absolută) 

Tip localitate 
 sub 1000 

români 
1001-2000 

români 
2001-3000 

români 
4001-5000 

români 
peste 5000 

români Total 

Număr localităţi 140 7 2 1 2 152 

Procent din totalul 
localităţilor 

92% 5% 1% 1% 1% 100% 

Populaţia totală de 
români 

14.081 8.612 4.941 4.981 15.008 47623 

Procent din populaţia 
totală de români 

30% 18% 10% 10% 32% 100% 

Sursa datelor: INE, El Padron Municipal, seria 2004-2008 
Au fost utilizate date referitoare exclusiv la localităţile care au cel puţin un român în 2004, exceptând Madrid  

Între 2004 şi 2008, diferenţa de populaţie pare să fie absorbită în cea mai mare 
proporţie (41%)45 de localităţile cu sub 1000 de români şi relativ egal (22%) de localităţile 
având între 1000 şi 2000 de români, respectiv cele cu peste 5000 de români. Datorită 
limitelor seriei de date utilizate, nu se pot face aprecieri asupra destinaţiei emigraţiei 
româneşti (tip de concentrare de români) către Comunitatea Madrid. Dacă există o tendinţă de 
depărtare a migranţilor români vechi de aglomerările mari de conaţionali, atunci creşterile din 
localităţile cu puţini români este posibil să fie rezultatul unor procese de migraţie internă şi 
externă paralele. 

În 2008, cele mai mari concentrări de români (peste 1000 de indivizi) sunt plasate în 
apropierea oraşului capitală, cu o aglomerare a celor de peste 2000 de indivizi (16) pe 
principalele linii de transport (transport/metrou) din sudul şi estul Madridului (Figura 7). 
Existenţa unui mijloc de transport rapid, uşor accesibil, pare să fi acţionat ca factor favorizant 
al dezvoltării aglomerărilor româneşti, cel puţin în Comunitatea Madrid. 
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Figura 7. Localităţile Comunităţii Autonome Madrid în funcţie de numărul de români în 2008 

 

 
 

Perspectiva mărimii relative: românii în totalul populaţiei 
„(…) Dar eu mai fac şi câte o glumă cu ei, cu spaniolii: la anu’, zic, va candida un român la 
preşedinţie, în Cosalda... la primărie. Încep să râdă. Nu-i mare lucru.” (I.P., bărbat, adventist, 
migrant din judeţul Galaţi, Coslada) 

Citatul pe care l-am selectat din convorbirea cu I.P. este specific discuţiilor legate de 
numărul românilor, în mod particular în cazul concentrărilor mari. Ideea că românii sunt, în 
unele locuri, atât de mulţi încât devin o „forţă” la nivel local apare frecvent în discursul 
despre comunităţi româneşti în Comunitatea Autonomă Madrid. Realitatea la care face 
trimitere citatul nu este însă una a mărimii absolute, ci una a mărimii relative: românii pot 
reprezenta la nivel local un grup de populaţie semnificativ în primul rând prin ponderea pe 
are o au din totalul populaţiei. Punerea în legătură a populaţiei româneşti imigrante cu totalul 
populaţiei reprezintă un alt tip de măsură a mărimii concentrării românilor în localităţile 
Comunităţii Autonome Madrid, asupra căruia se concentrează secţiunea de faţă. 

În 2008, municipios madrilene încorporau români până la un procent de 22% din 
populaţie, cu cinci localităţi situate peste pragul a 20 de procente (Arganda del Rey, 
Estremera, Lozoya, Valdilecha Villanmarique de Tajo). La nivelul Comunităţii Autonome 
există discontinuităţi importante la nivelul seriei procentuale: un sfert din localităţi au un 
procent de români mai mic de 2%, jumătate cel mult 3%. Un sfert dintre localităţi au peste 
7% români, dar variaţia este extrem de mare până la valoarea maximă precizată. 

Dacă românii din Comunitatea Madrid trăiesc, în cea mai mare parte, în aglomerări 
mari de conaţionali, nu acelaşi lucru se poate spune din punct de vedere al proporţiei 
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românilor în totalul populaţiei localităţii. Tabelul  indică, pentru 2008, o distribuţie relativ 
echilibrată a românilor la nivelul localităţilor cu concentrare mică, medie şi mare de români 
din totalul populaţiei. Totuşi, cei mai mulţi (37%) trăiesc în localităţi care au sub 5% români 
din totalul populaţiei. 

În 2008, localităţile în care populaţia românească depăşea pragul unei concentrări de 
10% cuprind mai degrabă grupuri mici de români (76% au sub 1000 de români) şi sunt de 
dimensiuni mici (92% au sub 50.000 de locuitori). Cele două localităţi de dimensiuni mari 
care au peste 10% români din totalul populaţiei sunt două centre vechi ale migraţiei româneşti 
şi în acelaşi timp două dintre cele mai mari concentrări ca mărime absolută: Coslada şi 
Arganda del Rey. 
Tabelul 10. Concentrări de populaţie românească în Comunitatea Madrid în 2008 (procent români din totalul 

populaţiei) 

Tip localitate  
 Sub 5% români Între 5 şi 10% români Peste 10% români Total 

Număr localităţi 104 39 25 168 

Procent din totalul localităţilor 62% 23% 15% 100% 

Populaţia totală de români 50.201 41.003 43.599 134.803

Procent din populaţia totală de români 37% 31% 32% 100% 
Sursa datelor: INE, El Padron Municipal, seria 2004-2008 
Au fost utilizate date referitoare exclusiv la localităţile care au cel puţin un român în 2008, exceptând Madrid  
 

La nivelul anului 2004, românii din Comunitatea Madrid trăiau într-o proporţie mult 
mai ridicată în raport cu anul 2008 în localităţi în care reprezentau un procent relativ scăzut 
din totalul populaţiei (Tabelul 5). Cei 5 ani ai intervalului de referinţă conduc la o schimbare 
majoră la nivelul a două categorii: cele cu un procent redus de români (procentul românilor 
care trăieşte în acest tip de localităţi scade de la 53% la 37%) şi cele cu concentrare mare de 
români (procentul românilor care trăieşte în acest tip de localităţi creşte de la 17% la 32%). În 
localităţile de concentrare medie a românilor la nivel de localitate (5-10%), în 2008 
comparativ cu 2004, nu trăiesc o proporţie mult mai mare din totalul românilor, însă numărul 
localităţilor se măreşte considerabil. 
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Tabelul 5. Concentrări de populaţie românească în Comunitatea Madrid în 2004 (procent români din totalul 
populaţiei) 

Tip localitate  
 Sub 5% români Între 5 şi 10% români Peste 10% români Total 

Număr localităţi 121 13 8 142 

Procent din totalul localităţilor 85% 9% 6% 100% 

Populaţia totală de români 18964 10692 6080 35736 

Procent din populaţia totală de români 53% 30% 17% 100% 
Sursa datelor: INE, El Padron Municipal, seria 2004-2008 
Au fost utilizate date referitoare exclusiv la localităţile care au cel puţin un român în 2004, exceptând Madrid  
 

În 2008, distribuţia teritorială a localităţilor cu un procent ridicat de români conduce 
către două zone ale Comunităţii Autonome: una în partea de nord (în imediata vecinătate de 
concentrare a localităţilor fără români) şi o a doua, probabil mult mai importantă pentru 
migraţia românească, în sud-est (Figura 8). San Martin de la Vega, Arganda del Rey, 
Coslada, San Fernando, Mejorada del Campo sunt concentrările mari de români ale zonei 
sud-estice, cu o proporţie ridicată de români din totalul populaţiei. 
Figura 8: Localităţile Comunităţii Autonome Madrid în funcţie de procentul de români din totalul populaţiei în 
2008 
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Perspectiva mărimii relative: românii în totalul populaţiei imigrante 
La magazinul de lângă gara din Coslada, singurul deschis aproape tot timpul, patronii 
chinezi îţi spun preţurile în română şi adaugă politicos un “mulţumesc” stâlcit, repetat după 
regulile altei politeţi. Vis-à-vis, cafeaua ne este servită de un indian şi suntem trataţi cu o 
manea cântată româneşte: un test pentru reportofon la începutul unei noi zile de teren… 

La sfârşitul anului 2008, Comunitatea de Madrid, la nivel de localitate, era complet 
acoperită de imigranţi: nici una dintre cele 179 de localităţi (incluzând Madridul) nu era 
locuită exclusiv de spanioli. Procentul străinilor, incluzându-i pe români, din totalul 
populaţiei varia la nivelul muncipios madrilene între 2 şi 40%. O lume diversă, cu imigranţi 
din cele mai depărtate spaţii, în căutarea muncii sau a consumului care să le asigure o viaţă 
mai bună. Unde se plasează românii în această lume? Este imaginea „amestecului” către care 
face trimitere evocarea unei zile de teren la Coslada din deschiderea secţiunii una adecvată 
descrierii locurilor unde trăiesc românii în Comunitatea Autonomă Madrid? Trăiesc românii 
într-adevăr în locuri cu imigranţi veniţi din alte ţări sau sunt mai degrabă concentraţi în 
localităţi pe care le domină ca naţionalitate imigrantă? Am încercat să schiţez o primă formă 
de răspunsuri pentru această serie de întrebări, lucrând cu o clasificare a localităţilor destinaţii 
ale migraţiei româneşti din provincia Madrid în funcţie de procentul românilor din totalul 
populaţiei imigrante la nivelul localităţii respective46. 

Datele sugerează că, în 2008, românii reprezentau procente variind între 2 şi 88% din 
populaţia imigrantă la nivel de localitate. În cele mai multe dintre localităţi (Tabelul 6), 41%, 
românii reprezentau între 10 şi 30 de procente dintre străini, pentru ca într-un sfert din total să 
depăşească jumătate. 

În acelaşi an, peste o treime dintre românii din Comunitatea Autonomă Madrid, 
exceptând oraşul Madrid, trăiau în localităţi în care populaţia românească era grupul imigrant 
dominant. Situaţia localităţilor cu peste 50% români din totalul străinilor este în mod 
particular interesantă: din cele 40 de localităţi, 83% erau concentrări de sub 1000 de români. 
Restul localităţilor (6) ne conduc către aceeaşi zonă de concentrare a românilor din zona 
estică şi sud-estică a Comunităţii Autonome (Figura 9). Discutăm, în cazul celor 40 de 
municipios cu peste 50% români din totalul imigranţilor, mai ales despre localităţi de 
dimensiuni mici: 80% au mai puţin de 10.000 de locuitori. 
Tabelul 6. Concentrări de populaţie românească în Comunitatea Madrid în 2008 (procent români din totalul 

imigranţilor) 

Tip localitate 
 Sub 10% 

români 
10-30% 
români 

30-50% 
români 

peste 50% 
români Total 

Număr localităţi 20 66 34 40 160 

Procent din totalul localităţilor 13% 41% 21% 25% 100% 

Populaţia totală de români 3.348 43.794 39.537 48.091 134.770 

Procent din populaţia totală de români 3% 32% 29% 36% 100% 
Sursa datelor: INE, El Padron Municipal, seria 2004-2008 
Au fost utilizate date referitoare exclusiv la localităţile care au cel puţin un român în 2008 şi o populaţie 
imigrantă de cel puţin 19 persoane, exceptând Madrid  

 
În intervalul 2004-2008 au loc schimbări importante: faza de creştere a migraţiei este 

reflectată de reducerea numărului de localităţi în care imigranţii români reprezentau un 
procent redus (sub 10%) din totalul străinilor (de la 44% în 2004 la 13% în 2008) şi de 
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scăderea consistentă a procentului populaţiei de români care trăiau în astfel de localităţi de la 
21% (2004) la numai 3% (2008) (Tabelul 7).  
Tabelul 7. Concentrări de populaţie românească în Comunitatea Madrid în 2004 (procent români din totalul 

imigranţilor) 

Tip localitate 
 Sub 10% 

români 
10-30% 
români 

30-50% 
români 

peste 50% 
români Total 

Număr localităţi 64 43 14 23 144 

Procent din totalul localităţilor 44% 30% 10% 16% 100% 

Populaţia totală de români 9.824 7.785 13.283 16.693 47.585 

Procent din populaţia totală de români 21% 16% 28% 35% 100% 
Sursa datelor: INE, El Padron Municipal, seria 2004-2008 
Au fost utilizate date referitoare exclusiv la localităţile care au cel puţin un român în 2004 şi o populaţie 
imigrantă de cel puţin 19 persoane, exceptând Madrid  
 

Figura 9. Localităţile Comunităţii Autonome Madrid în funcţie de procentul de români din totalul populaţiei 
imigrante în 2008 

 
În loc de concluzii: ce aş afla dacă... Materialul porneşte de la ideea că migraţia 

internaţională cunoaşte o dezvoltare adesea nesesizată şi că mecanismele care o pun în 
mişcare au o importanţă majoră pentru modul în care poate fi înţeleasă şi se poate interveni 
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asupra migraţiei. Probabil o cheie de înţelegere a procesului se află la nivelul comunitar, al 
comunităţilor imigrante. Textul nu insistă asupra argumentelor teoretice pentru o asemenea 
afirmaţie. Propune numai un exerciţiu de descriere a unei lumi puţin investigate: cea a 
distribuţiei teritoriale a românilor din Comunitatea Autonomă Madrid, pornind de la o 
perspectivă ecologică asupra comunităţii, ca loc/localitate unde se trăieşte. Modul în care se 
regăsesc românii la nivelul unităţilor administrative poate fi un prim pas către o analiză a 
comunităţilor imigrante ale românilor. 

Am pornit cu ideea de a arăta şi nu de explica: „cum”, mai degrabă decât „de ce”, este 
întrebarea sub semnul căreia se aşează analiza. Răspunsurile vin din mai multe perspective: 
există un răspuns pentru cel interesat de concentrarea de români ca mărime absolută, dar şi 
pentru cel interesat de concentrarea de români ca mărime relativă. 

Informaţia care stă la baza analizei provine din registrul de populaţie. Datele utilizate 
oferă o imagine de moment ca rezultat al unui proces extrem de dinamic şi au limite de 
înregistrare. Desigur întrebarea: „Aceasta este realitatea?” este fundamentată. Răspunsul cel 
mai corect este: nu, aceasta este doar o aproximare a realităţii. Este însă una dintre puţinele 
aproximări posibile. Pentru „lumi în mişcare” există puţine surse care oferă imagini 
exhaustive. Registrul de populaţie este însă o sursă de date cu care operează autorităţi, 
organizaţii non-guvernamentale, pe care se fundamenteză decizii şi se creează imagini atât la 
origine, cât şi la destinaţie. Şi atunci, ce aş face dacă... 

...aş fi interesat de mărimea absolută a concentrărilor de români? 
Aş afla că pot ajunge la un procent ridicat din populaţia românească din afara oraşului 

Madrid (70%) concentrându-mă numai asupra a 16 localităţi. Pentru a ridica procentul de 
acoperire cu încă 10 puncte procentuale, ar trebui să mai adaug încă 9 localităţi. M-aş mişca 
într-un spaţiu din vecinătatea oraşului capitală, mai ales în zona de sud şi sud-est, fără să 
depăşesc o distanţă de 50 de kilometri faţă de Madrid. Dacă aş vrea să ajung însă la mai mult 
de 80% din populaţia românească din afara Madrid-ului, efortul ar fi considerabil mai mare. 
Singura zonă exclusă ar fi nordul Comunităţii Autonome, iar cu fiecare localitate nouă aş 
adăuga, în medie cca 100 de români. 

...aş fi interesat de mărimea relativă a concentrărilor de români? 
Aş afla că pentru a ajunge la localităţi cu concentrare mare de români în totalul 

populaţiei (peste 10%) este nevoie să-mi îndrept atenţia în mod particular asupra zonei de 
sud-est a Comunităţii Autonome. În mare parte, voi lucra cu localităţi mici (76% au sub 
10.000 de locuitori şi 92% sub 50.000), în care grupurile de români au dimensiuni sub 1000 
indivizi (75% din cazuri). Concentrându-mă asupra acestui tip de descriere a distribuţiei 
teritoriale a populaţiei de români, voi ajunge la aproximativ o treime din populaţia 
românească care trăieşte în afara oraşului Madrid. Cu siguranţă voi vizita două oraşe reper al 
imigraţiei româneşti în zona Madrid: Coslada şi Arganda del Rey, care concentreză peste 
50% din populaţia românească ce trăieşte în localităţi care au mai mult de 10% români. 

Aş afla că peste o treime din populaţia de români din Comunitatea Autonomă Madrid 
(exceptând Madridul) trăieşte în localităţi în care reprezintă majoritatea populaţiei imigrante. 
Concentrându-mi atenţia asupra acestui tip de localitate, aria mea de interes s-ar plasa din nou 
în, în marea ei parte, în estul şi sud-estul Comunităţii Autonome. Din nou, aş lucra, în 
majoritate, cu municipios care au maximum 50.000 de locuitori (peste 90% din cazuri) şi 
includ grupuri de maxim 1000 de români. 
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Migraţia de revenire ca proiect şi stare de spirit 
Dumitru Sandu 

 
Opinia despre reîntoarcerea în ţară, în condiţii de criză. Dacă întrebai, în toamna lui 

2008, românii din regiunea Madrid, în legătură cu intenţia lor de revenire în ţară, şi o analizai 
serios, prin sita mai multor întrebări (şi pornind de la un eşantion reprezentativ), ai fi aflat că 
maximum 30% dintre cei chestionaţi au de gând să revină în ţară. Ce înseamnă acest 30%? 
Ne aşteptăm ca 30% din cei  aproximativ 200 de mii de români din regiunea autonomă 
Madrid să revină în România, la sfârşit de 2008 şi început de 2009 ? 

Sondajul „Comunităţi Româneşti în Spania” (CRS) a fost realizat în septembrie 2008 
în patru comunităţi româneşti din regiunea Madrid, respectiv la Alcala de Henares, Coslada, 
Arganda del Rey şi la Torrejon de către de către o echipă de specialişti (profesori, doctori şi 
doctoranzi) şi studenţi de la Facultatea de Sociologie a Universităţii Bucureşti , în cadrul unui 
program de cercetare al Fundaţiei Soros Romania. Ce mai spune, la început de 2009, în 
condiţii de criză economică afirmată, sondajul pe 830 imigranţi români din zona Madrid, din 
toamna anului 2008, despre perspectivele migraţiei româneşti în Spania? Înţelegerea 
segmentului Madrid al emigrării româneşti spune ceva despre dinamica emigrării româneşti 
în Spania? Dar în lume? 

Personal, cred că „da”. Pe ce temei? Al faptelor. La sfârşitul anului 2006 şi începutul 
anului 2007, în Spania a fost realizat, de către Instituto Nacional de Estadistica (INE), un 
amplu sondaj Enquesta Nacional de Inmigrantes (ENI), pe un eşantion de 15.500 persoane, 
reprezentativ pentru imigranţii din această ţară (vezi caseta 1). Dat fiind ponderea pe care o 
aveau în totalul imigraţiei din Spania, românii au reprezentat aproximativ 9% din acest 
eşantion, respectiv 1330 persoane. Eşantionul românesc inclus în sondajul ENI a fost 
repartizat pe întreg teritoriul Spaniei. Deşi datele din sondajul naţional spaniol au fost culese 
cu mai mult de un an înaintea celor produse prin sondajul nostru, CRS, similitudinile de 
rezultate sunt foarte mari, după cum se poate uşor constata din studiile care urmează. Acesta 
este principalul temei în a susţine că sondajul pe cele patru comunităţi madrilene permite 
formularea unor ipoteze pertinente asupra întregii populaţii de migranţi români aflaţi în 
Spania în 2007-2008. 

Criza economică începuse a fi simţită semnificativ în spaţiul spaniol. Imigranţii 
români de acolo începuseră să fie îngrijoraţi, dar nu erau în stare de alertă. Între timp lucrurile 
au evoluat, în sensul afirmării clare a simptomelor crizei financiare şi economice şi în Spania, 
ca şi la nivel global. În aceste condiţii, ce mai pot spune stările de opinie din toamna anului 
2009 despre comportamente, stări de spirit şi planuri din 2009? Chiar daca sondajul ar fi fost 
făcut, să spunem, la început de 2009, tot ar fi fost dificil să facem predicţii asupra migraţiei 
de revenire (câţi şi cine dintre românii de acolo urmează să revină în ţară). De ce? Pentru că 
efectele crizei în România şi în Spania şi stările de spirit care reflectă aceste schimbări au 
dinamică accentuată, şi, în plus, o declaraţie de intenţia nu trebuie luată ca decizie. A spune 
„am de gând să mă întorc în ţară” este departe ca semnificaţie de „mă voi întoarce în 
următorul an de zile”, spre exemplu. Şi vom vedea imediat detaliile problemei. Ceea ce datele 
permit, însă, cu mai mare certitudine este estimarea condiţiilor în care românii vor reveni în 
ţară, precum şi specificarea categoriilor de migranţi care au probabilităţi sporite de revenire 
sau de rămânere. În fapt, intenţia de revenire în ţară este un plan care poate fi mai mult sau 
mai puţin structurat. Acesta nu este nici o dată izolat. Se leagă, foarte probabil, cu planuri 
familiale, cu percepţia asupra viitorului copiilor, cu proiecte de locuire sau de muncă. Ceea ce 
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încerc să demonstrez în acest capitol este că intenţia de re-migraţie este un „fenomen social 
total”.Adică? Nimic altceva decât un fapt care are rădăcini sociale şi efecte multiple, atât de 
extinse încât, aşa cum în picătura de apă poţi citi fluviul, în frântura de gând de revenire poţi 
citi comunitatea migranţilor, relaţiile lor cu lumea de acolo, dar şi cu cea din care au plecat, 
relaţiile dintre societăţile de plecare şi cele de sosire. În concluzie, vom încerca să folosim 
intenţia de migraţie ca uşă de intrare pentru înţelegerea fenomenului de migraţie a românilor 
în Spania, la momentul de turnură dintre creştere şi criză economică, la cumpăna de vreme 
dintre 2002-2007 şi 2008 şi pe mai departe. 
 

Intenţii de revenire. Voi începe cu simpla descriere a intenţiilor de revenire în ţară 
aşa cum decurg ele din sondajul CRS. Aproape trei sferturi (71%) dintre imigranţii români 
din Comunitatea Autonomă Madrid declarau, în tomna anului 2008, că ar dori să revină în 
ţară. Pe măsură ce, prin interviu, sunt introduse în discuţie condiţionări specifice, procentul se 
reduce. Întrebaţi asupra momentului de revenire, numai 47% dintre imigranţi declară că ar 
dori să revină în ţară în următorii cinci ani. În fine, dacă se solicită şi o estimare a 
probabilităţii de revenire, cei care sunt siguri sau foarte siguri că se vor întoarce în ţară în 
următorii cinci ani reprezintă numai 39% din total imigranţilor români din Madrid. Cei care 
declară că există o probabilitate mare sau foarte mare de reîntoarcere acasă sunt persoane care 
au deja planuri structurate de revenire. 

Aproape jumătate (47%) dintre românii intervievaţi în zona Madridului declară că au 
de gând să revină în ţară în următorii cinci ani de zile. În funcţie de intenţia de revenire în 
ţară, imigranţii se diferenţiază clar în patru grupe distincte (Figura 1): cei cu intenţia de 
revenire imediată, în următorul an (14%); cei mai numeroşi sunt cei care vizează un termen 
mediu de revenire, de doi-cinci ani (33%); persoanele care se gândesc la revenire numai pe 
termen lung, după cinci ani (15%); potenţialii migranţi definitivi, cei care au de gând să nu 
mai revină în ţară. 
Figura 10. Intenţie de revenire în ţară sau de a rămâne în Spania 

 
Exemplu de mod de citire a datelor: 14% dintre imigranţii români din Madrid declară că, în decurs de un an de 
zile, au de gând să revină în ţară. În temeni de probabilitate subiectivă de revenire, 42% dintre cei intervievaţi 
declară că sunt foarte siguri că vor reveni în ţară, indiferent de perioada de revenire. 
 

Desigur, propensiunile spre revenire în Romania sau spre stabilire definitivă în ţara de 
imigrare sunt variabile, sensibile la modificări în politicile de migraţie sau la crizele 
economice. Momentul sondajului Comunităţi Româneşti în Spania (CRS) , septembrie 2008, 
a fost situat la început de criză, dar nu în faza în care efectele acesteia deveniseră foarte 



FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA 

45 
 

vizibile. Ponderea românilor madrileni îngrijoraţi că ar putea să îşi piardă locul de muncă era, 
la momentul sondajului, relativ redusă, de numai 14%. Similar, ponderea celor care se 
aşteptau ca următoarele şase luni să fie proaste sau foarte proaste sub aspect personal, în 
Spania, era de 19%. Optimiştii pe termen scurt, cei care credeau că le va merge bine sau 
foarte bine în următoarea jumătate de an, erau în proporţie covârşitoare, de peste trei sferturi 
(78%). 

Cu un an înainte, la începutul lui 2007, proporţia de români imigranţi din regiunea 
Madrid care îşi exprimau dorinţa de revenire în ţară era mult mai mică, sub 10%47 (respectiv 
7%). Chiar dacă formularea întrebărilor era diferită în cele două sondaje, diferenţa foarte 
mare între procentele care indicau intensitatea intenţiei de revenire în ţară este, foarte 
probabil, efect de schimbare a contextului. În toamna anului 2008, spectrul şomajului era deja 
structurat în Spania, chiar dacă imigranţii nu se aşteptau la o desfăşurare rapidă a crizei. 
Oricum, în termeni relativi, faţă de  contextul de la începutul anului 2007, cel de la sfârşitul 
lui 2008 era marcat în mult mai mare măsură prin îngrijorare. 

Concentrarea majoră se înregistrează în gruparea celor care au de gând să revină în 
ţară peste 2-5 ani şi a celor care ar dori să nu se mai întoarcă în România. 

Caseta 2. Caracteristici ale Sondajului Naţional asupra Imigranţilor (ENI), Institutul Naţional 
de Statistică al Spaniei 

În situaţiile în care este posibil, prin natura întrebărilor din chestionar, informaţiile obţinute 
prin Sondajul Comunităţi Româneşti în Spania (CRS) sunt comparate cu cele ale Enquesta 
Nacional de Inmigrantes (ENI), sondaj realizat în perioada octombrie 2006 - februarie 2007, pe 
15.519 imigranţi în Spania, de către Instituto Nacional de Estadistica (INE) al ţării respective. 
Subeşantionul de români din eşantionul ENI a fost de 1334 persoane de peste 15 ani în totalul 
eşantionului de imigranţi. La nivelul Comunităţii Autonome Madrid au fost intervievaţi 207 
imigranţi români. Toate raportările la ENI le voi face pe baza datelor ponderate conform 
procedurii/variabilei de ponderare elaborate de către echipa profesorului  avid Reher, de la 
Universitatea Complutense din Madrid, coordonatorul ENI. Fişierul de microdate pe total 
sondaj ENI este disponibil pe site-ul INE la http://www.ine.es/en/prodyser/microdatos_en.htm. 
Varianta de fişier cu variabile construite şi de ponderare mi-a fost pusă la dispoziţie prin 
amabilitatea profesorului Reher. 
Răspunsurile la întrebările de opinie comune în ENI şi CRS este posibil să fi fost influențate nu 
numai de diferenţele de formulare a întrebărilor, ci şi de situaţia de interviu. În cazul sondajului 
CRS, operatorii de interviu au fost studenţi de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 
a Universităţii Bucureşti, coordonaţi în teren de doctoranzi la aceeaşi facultate. Pentru ENI, 
operatorii, spanioli sau români, au fost percepuţi ca oameni „din Spania”. Este posibil ca 
imigrantul român în faţa tânărul student venit din România pentru a-i lua un interviu să fi 
reacţionat mai mult pe logica dezirabilităţii sociale, a ceea ce spune media din ţară, respectiv să 
declare că ar vrea să revină în ţară. 

 
Intenţiile de revenire în ţară sunt diferenţiate nu numai ca grad, ca intensitate, ci şi ca 

tip (Figura 11). Combinaţia dintre intervalul de timp prevăzut pentru revenire şi 
probabilitatea de a reveni în ţară dau tipologia respectivă. Aproape o treime dintre imigranţii 
români din Spania declară că vor reveni în ţară în următorii cinci ani de zile, cu probabilitate 
foarte mare (sunt „siguri” sau „foarte siguri” că vor reveni). Orientarea opusă, cei care 
declară că nu intenţionează să revină, grupează 29% dintre intenţii. Restul de aproximativ 
40% dintre imigranţi au intenţii intermediare: cei care declară că sunt siguri că vor reveni, dar 
se vor întoarce cu întârziere, peste mai mult de cinci ani, deţin o pondere de 10%. 
Aproximativ 15% revin curând, dar nesigur, iar alţi 15% au intenţii vagi de revenire (peste 
mai mult de cinci ani, cu probabilitate redusă). 

http://www.ine.es/en/prodyser/microdatos_en.htm
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Figura 11 Tipologia intenţiilor de revenire 

 
Sursa de date: Sondaj CRS 
 

Intenţia de revenire din Spania pare să fie, în principal, decizie personal-familială 
legată de  (Tabelul A 2): 

• resurse şi experienţe 
• evaluarea situaţiei de migraţie 
• sentimentele identitare 

 
Caseta 3. Premise teoretice ale explicării intenţiilor de revenire în ţară 

Aşteptarea de la pornesc este ca factorii care condiţionează intenţia de revenire sau 
de remigrare, dar şi pe cea de plecare temporară din ţară, sunt legaţi, în esenţă, de 
nevoile şi preferinţele pentru consum la nivel individual şi familial. Din acest punct 
de vedere este de aşteptat ca factorii explicativi să fie asociaţi cu: 

• ocupare - venituri, 
• familie,  
• instituţii 
• locul preferat pentru consumul personal-familial. 

Migrantul potenţial sau migrantul activ pot folosi migraţia ca element central 
pentru construirea unei strategii proprii de viaţă. Este o strategie în care consumul 
este scopul, iar veniturile asigurate prin locul de muncă şi instituţiile de deservire a 
populaţiei sunt principalul mijloc. 
Intenţia de revenire în ţara de origine sau de remigrare poate fi asociată cu inputuri 
pentru consum (loc de muncă şi venituri, dar şi servicii publice), cu nevoi sau 
preferinţe pentru consum propriu sau familial, dar şi cu constrângeri instituţionale 
care au efect asupra a ceea poate câştiga migrantul într-o anume ţară şi localitate. 
Intenţia de revenire poate însemna: 

a. preferinţă pentru consumul în ţara şi/sau localitatea de origine în condiţiile 
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în care migrantul a acumulat resurse pentru consumul dorit în mediul care îi 
este apropiat afectiv. Raţionamentul implicit este de tipul „am acumulat 
destul pentru a trăi în mediul care îmi place, chiar dacă şi acolo costul vieţii 
este apropiat de cel de aici unde mă aflu ca imigrant”; 

b. percepţie a unei situaţii în care costul pentru consumul dorit este mai mic la 
locul de origine decât la cel de destinaţie. În astfel de cazuri chiar dacă 
veniturile care vor fi obţinute la origine sunt mai mici decât cele de la 
destinaţie, întoarcerea poate avea loc în baza unui raţionament de tipul 
„deşi voi câştiga mai puţin, cu banii pe care îi am deja voi putea trăi mai 
bine acolo decât aici pentru că este mai redus costul vieţii şi pentru că acolo 
îmi place mai mult, sunt mai obişnuit cu oamenii şi locurile”; 

c. revenire prin constrângere asupra resurselor la locul de destinaţie dată de 
pierderea locului de muncă sau constrângeri similare. 

Revenirea poate fi, deci, un comportament în întregime voluntar precum în cazul a) 
sau relativ obligat prin constrângeri economice sau de politică rezidenţială, precum 
în cazul c). 
Migraţia de tip nepermanent, temporară, circulatorie sau pe timp indefinit, 
presupune un migrant-evaluator. Acesta evaluează în mod continuu 

• din perspectiva proprie şi familială, în termeni de origine şi destinaţie, 
• oportunităţi şi costuri asociate cu 
• veniturile şi consumul, 
• în cadrul strategiei de viaţă centrată pe migraţie. 

Intenţia de revenire este rezultat de evaluare şi indică fie eşecul, fie împlinirea 
obiectivelor asumate prin strategie. Pornind de la aceste premise este de aşteptat ca 
intenţiile de revenire din Spania să fie mai puternic structurate: 

a. in legătură cu evaluarea propriei strategii de viaţă: la cei care sunt mai 
nemulţumiţi de consecinţele pe care le are şederea în Spania asupra propriei 
familii şi la cei nemulţumiţi de propria muncă în Spania; 

b. în legătură cu veniturile şi locul de muncă: la cei care au o situaţie materială 
relativ bună în România şi care percep o evoluţie pozitivă a locurilor de 
muncă în ţară; 

c. în legătură cu locul consumului preferat48: la cei care nu au o părere foarte 
proastă despre instituţiile româneşti, comparativ cu cele spaniole, şi la cei 
care se identifică puternic cu localitatea de domiciliu din ţară. 

 
Rolul resurselor în proiectele de revenire. Sub aspectul resurselor, persoanele cu 

probabilitate mare de revenire în ţară se disting prin faptul că au venituri relativ ridicate în 
Spania (peste media de aproximativ 1400 Euro pe lună), situaţie materială bună în România, 
nivel de educaţie relativ redus şi o slabă cunoaştere a limbii spaniole. Rezultă că tind să 
revină în ţară persoanele care au acumulat venituri peste media specifică migranţilor români, 
au situaţie materială relativ bună şi în ţară, dar nu s-au integrat bine în mediul spaniol sub 
aspectul cunoaşterii limbii spaniole. 

Aproximativ 30% dintre cei intervievaţi susţin că au o foarte bună cunoaştere a limbii 
spaniole, în sensul că se descurcă foarte bine cu cea ce ştiu în spaţiile publice din Spania. 
Dintre aceştia numai o treime, însă, declară că vor reveni sigur în ţară (procentul 
corespunzător pe total eşantion fiind de 42%). Ponderea celor care intenţionează să se 
întoarcă în ţară sporeşte de la 34% pentru cei care declară că ştiu spaniola foarte bine, la 41% 
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pentru cei care o ştiu bine, pentru a ajunge la 64% la cei care declară că se descurcă prost sau 
foarte prost în spaniolă. 
Figura 12. Intenţii de revenire în ţară funcţie de cunoaşterea autoestimată a limbii spaniole 
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Sursa de date : CRS. Exemplu de lectură: 38% dintre cei care declară că vorbesc spaniola foarte bine pentru 
nevoile pe care le au la locul de muncă sau în alte spaţii publice menţionează că nu vor să revină în ţară. 
Pentru detalii, vezi caseta 3. 

Caseta 4. Cunoaşterea limbii spaniole 

Cunoaşterea limbii din ţara de imigrare este unul dintre predictorii dinamici ai intenţiei 
de remigrare. Valorile acestei variabile se modifică uşor, în timp. O explicitare a 
condiţiilor care favorizează cunoaşterea bună a spaniolei poate fi utilă pentru 
înţelegerea integrării sociale a migranţilor . Înainte de a intra în detalii explicative este 
util să lămurim ce înseamnă, în limita datelor disponibile, bună cunoaştere a limbii 
spaniole. 
Pe total eşantion, ponderea celor care declară că ştiu spaniola foarte bine49 este de 
29%, iar cei care consideră că o ştiu bine sunt în procent de 66%. Acceptă că ştiu 
spaniola prost sau foarte prost un procent de 5%. Diferenţa dintre cei care declară că 
ştiu foarte bine şi cei care se clasează în categoria „bine”, este foarte mare. Primii ştiu 
să scrie în spaniolă în proporţie de 97%, iar cei din categorie „ştiu bine”, numai 73%. 
Interacţiunea cu spaniolii este şi ea un indicator al gradului efectiv de cunoaştere a 
limbii. Cei din categoria „ştiu foarte bine” declară că îşi petrec timpul liber cu spaniolii 
des sau foarte des în procent de 40%. În schimb, pentru imigranţii din categoria „ştiu 
bine spaniola” procentul corespunzător este de numai 18%. 
Cea mai bună cunoaştere a spaniolei, conform autoevaluărilor formulate de către cei 
intervievaţi, o au tinerii sosiţi în Spania de mai mult timp, ocupaţi în comerţ, servicii, 
sau ca intelectuali sau funcţionari, precum şi cei care au educaţie superioară. La 
celălalt pol, de slabă cunoaştere a spaniolei se află persoanele peste 40 de ani, 
constructorii, menajerele, cei cu nivel gimnazial de instrucţie şi sosite în Spania relativ 
recent, după 2006. 
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Cea mai bună cunoaştere a spaniolei pare să existe printre românii din Alcala de 
Henares, iar cea mai slabă la cei din Arganda del Rey. A fi vârstnic, a avea nivel redus 
de educaţie şi a lucra în construcţii par să fie factorii care defavorizează în principal 
cunoaşterea limbii spaniole (tabelul A3 în anexă). Gradul diferenţiat de cunoaştere a 
spaniolei între cele patru comunităţi cercetate este, desigur, efect de compoziţie a 
populaţiei. Situaţia mai bună de cunoaştere a limbii spaniole la românii din Alcala, 
spre exemplu, este asociată cu faptul că în acest oraş există o pondere mai mare de 
tineri care nu au nivel redus de educaţie. În schimb, la Arganda del Rey este cea mai 
mare concentrare de vârstnici şi de constructori. Ambele sunt precondiţii care 
defavorizează cunoaşterea spaniolei. 
Slaba familiarizare  a constructorilor cu spaniola derivă, probabil, şi din faptul că 
aceştia lucrează frecvent în echipe de români în care nu se discută în spaniolă. 

  
Familie şi comunitate în proiectele de revenire. În seria resurselor care favorizează 

revenirea în ţară am discutat până acum despre cele economice şi de capital uman, înţeles ca 
educaţie şi ca grad de cunoaştere a limbii spaniole. Resursele economice sporite combinate cu 
cele reduse de capital uman favorizează formularea unor planuri de revenire în ţară. Tot în 
seria resurselor, dar în plan socio-cultural, am inclus şi frecvenţa participărilor la serviciile 
religioase. Datele sondajului CRS indică o mai puternică tendinţă de revenire în ţară pentru 
migranţii care participă mai des la serviciile religioase (Tabelul A3). Relaţia ar putea fi 
semnificativă pentru a indica o mai mare propensiune spre revenirea în ţară în cazul 
migranţilor de orientare tradiţionalistă. 

Aspectul familial al deciziei de revenire este dat de cel puţin două aspecte. În primul 
rând, persoanele cu probabilitate mare de revenire în ţară sunt cele nemulţumite de efectele pe 
care le-a avut, după propria lor estimare, locuirea în Spania asupra familiei. În al doilea rând, 
propensiunea spre revenire în ţară este mai mare la persoanele care sunt la Madrid numai cu 
soţul sau soţia. 
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Înainte de a face detalieri legate de acest ultim aspect este necesar să fie pus în 
evidenţă caracterul familial al imigrării româneşti la Madrid şi, foarte probabil, în Spania. O 
treime dintre românii madrileni sunt veniţi singuri în Spania, iar doua treimi cu familia sau o 
parte din familie. Migraţia acestora din urmă este una de tip familial. În cadrul migraţiei 
familiale se disting clar trei subtipuri: migrantul împreună cu soţul sau soţia acestuia (16% 
din total imigranţi), migrantul cu soţul sau soţia plus alţi membrii ai familiei (27% din total 
imigranţi) şi migrantul însoţit de membrii ai familiei diferiţi de soţ sau soţie (26%). 

Propensiunea spre remigrare, spre revenire în ţară, este maximă la migranţii care sunt 
în cuplu, în Spania (Tabelul 1). 46% dintre aceştia declară că se vor întoarce sigur, în curând, 
în România. Dacă grupul familial de migraţie este format din alte persoane decât cuplul, 
atunci propensiunea de a rămâne în Spania este foarte mare (38% din totalul celor care au 
respectiva situaţie familială). Migrantul care este însoţit de partenerul de cuplu plus alţi 
membrii ai familiei este şi el foarte nesigur dacă şi când va reveni în ţară. 

Intenţia de revenire în ţară este dependentă în bună măsură de modul în care migranţii 
estimează efectele şederii lor în Spania asupra familiei (copii, soţ sau soţie, părinţi, în ţară sau 
în Spania). Aproape jumătate dintre românii din zona Madrid apreciază că emigrarea lor are 
efecte pozitive asupra propriei familii (Tabelul 9). Dintre aceştia, 35% declară că au de gând 
să rămână în Spania. Ponderea celor care percep ca fiind dominante efectele pozitive ale 
migraţiei proprii şi, în acelaşi timp, manifestă intenţia de revenire în ţară, este mult mai mică, 
de numai un sfert din totalul categoriei respective. Dorinţa de revenire în ţară este puternic 
structurată la persoanele care au o percepţie predominant negativă asupra incidenţei familiale 
a propriei migraţii. 
Tabelul 8. Intenţia de revenire funcţie de tipul de migraţie familială 

Intenţie de revenire Total Migrantul este în Spania 
nu vrea 

să revină 
revine cu 
întârziere, 

nesigur 

revine 
curând, dar 

nesigur 

revine 
sigur, cu 
întârziere 

revine 
sigur, 
curând 

% 
rând 

% 
coloană 

fără nici un membru al 
familiei 27 14 16 11 33 100 32 
cu soţul sau soţia 22 12 11 8 46+ 100 16 
cu soţul sau soţia şi alţi 
membrii ai familiei 28 19+ 14 11 28 100 27 
cu alţi membri ai familiei, 
diferiţi de soţ sau soţie 38+ 13 15 8 26- 100 26 
Total 29 15 14 10 32 100 100 

Sursa de date: Sondaj CRS. + celulă în care asocierea valorilor este pozitivă şi statistic semnificativă conform 
analizei prin reziduuri standardizate ajustate; - celulă în care asocierea valorilor este negativă şi statistic 
semnificativă conform analizei prin reziduuri standardizate ajustate . Nivelul teoretic de semnificaţie este de 
5%. Coeficientul lambda pentru considerarea intenţiei de revenire ca variabilă dependentă este 0.04, 
semnificativ diferit de zero pentru p=0.05. Exemplu de mod de lectură: numai 8% dintre migranţii care sunt cu 
partenerul de cuplu în Spania declară că revin sigur, dar peste mai mult de cinci ani (cu întârziere) în ţară. 
Asocierea dintre intenţia de revenire şi tipul de situaţie familială nu este semnificativă în acest caz. 
 

Aproape jumătate dintre cei care au o percepţie negativă asupra afectelor familiale ale 
migraţiei declară că au de gând să revină în ţară. Pentru categoriile intermediare , cele între 
emigrare definitivă foarte probabilă şi revenire foarte probabilă în ţară, percepţia efectelor 
familiale ale migraţiei nu pare să conteze foarte mult. Ce contează, atunci? Din ce decurg 
diferenţierile de tip de intenţie de revenire în ţară? Pentru a răspunde la această întrebare voi 
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analiza, în primul rând, factorii care favorizează o probabilitate sporită de revenire în ţară. 
Desigur, este vorba de probabilitatea subiectivă, aşa cum este ea percepută de către migrant. 
Tabelul 9. Intenţii de revenire în ţară pe tipuri de efecte ale migraţiei asupra propriei familii 

Intenţie de revenire în România Total Efecte ale migraţiei 
proprii asupra familiei 

(autopercepţie) 
nu vrea 

să revină 
revine cu 
întârziere, 

nesigur 

revine 
curând, dar 

nesigur 

revine 
sigur, cu 
întârziere 

revine 
sigur , 
curând 

% rând % 
coloană 

Preponderent negative 17- 12 15 11 45+ 100 27 
Pozitive şi negative 33 15 13 9 30 100 26 
Preponderent pozitive 35+ 16 15 9 26- 100 47 
Total 29 15 14 10 32 100 100 

Sursa de date: Sondaj CRS. Exemplu de mod de citire: 35% dintre cei care apreciază că efectele migraţiei sunt 
preponderent pozitive asupra familiei lor afirmă că vor să rămână în Spania. + celulă în care asocierea 
valorilor este pozitivă şi statistic semnificativă conform analizei prin reziduuri standardizate ajustate;   - celulă 
în care asocierea valorilor este negativă şi statistic semnificativă conform analizei prin reziduuri standardizate 
ajustate . Nivelul teoretic de semnificaţie este de 5%. Coeficientul lambda pentru considerarea intenţiei de 
revenire ca variabilă dependentă este 0.07, semnificativ diferit de zero pentru p=0.05. 
 

Premisa de la care pornim susţine că migranţii au plecat din ţară cu o strategie de viaţă 
care are ca principal obiectiv atingerea unui model de consum dorit, realizabil prin veniturile 
şi competenţele obţinute prin lucrul în străinătate. În permanenţă însă ei evaluează stadiul de 
realizare a strategiei, cu efectele pe care propria migraţie le-a avut asupra propriei persoane, 
dar şi asupra familiei. În plus, obiectivele lor se modifică pe măsura câştigării unor noi puncte 
de referinţă. Pleacă din ţară pentru bani care să le permită un consum superior, dar se întorc 
nu numai dacă au banii pe care şi-i doresc, ci şi dacă percep că mediul instituţional de viaţă 
devine comparabil cu cel din ţara mai dezvoltată în care au trăit o perioadă (vezi Caseta 3). 
Revenirea poate fi semn de succes, de eşec sau de întrerupere temporară a unui ciclu de 
migraţie până când sunt depăşite condiţiile adverse din ţara de imigrare. Altfel spus, revenirea 
în ţară poate fi temporară. 

Cea mai puternică propensiune spre revenirea în ţară se înregistrează în Arganda del 
Rey, cu 48% imigranţi care spun ca vor reveni în ţară, faţă de numai 27% care susţin că nu 
vor reveni (Figura 13). Situaţia opusă se înregistrează la Torrejon unde ponderea celor care 
sunt siguri că nu vor reveni este egală cu cea a persoanelor care susţin că sigur vor reveni 
(39%). 
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Figura 13. Intenţii de revenire în România pe comunităţile incluse în cercetare 

 
 

De ce atât de mare dorinţa de revenire în ţară pentru cei din Arganda şi de ce intenţia 
de stabilizare în Spania este atât de puternică la Torrejon? Explicaţie rezidă, foarte probabil, 
în compoziţia diferită a populaţiei . Tabelul 16 prezintă o imagine sintetică a profilului pe 
care îl are fiecare dintre comunităţile de sondaj. Torrejon, spre exemplu, are ponderi relative 
(la celelalte comunităţi) ale femeilor care lucrează ca menajere sau îngrijitoare de persoane la 
domiciliu, sosite relativ recent în Spania, cu nivel redus de educaţie. Sunt persoane care nu au 
avut timp să acumuleze venituri semnificative pentru a împlini planurile de migraţie, pentru a 
se întoarce acasă cu prestigiul migrantului care „a muncit din greu, dar a venit cu o suma 
bună”. În plus, posibilităţile de a câştiga în România sume comparabile cu cele din Spania din 
servicii menajere sunt mult mai mici, dacă nu nule. Un constructor care revine din Spania, 
dacă este bun meseriaş sau manager, sau şi una şi alta, poate câştiga relativ uşor 1000 de 
EUR pe lună. O menajeră însă, nu. Este adevărat că şi la Coslada sunt relativ multe femei 
care fac muncă de îngrijitoare sau menajere în gospodăriile spaniolilor. Acolo, însă, vechimea 
de locuire în Spania este mai mare. Familiile au avut timp sa acumuleze bani cu care pot să 
împlinească o parte, cel puţin, din proiectele de migraţie. Aşa se explică faptul că ponderea 
celor care vor să rămână în Spania este mult mai mare la Torrejon decât la Coslada. 

De ce la Arganda del Rey dominantă este tendinţa de revenire în ţară? În acest caz, 
ponderea mare a persoanelor de peste 40-54 de ani („vârstnici” în logică migratorie) pare să 
fie principalul factor favorizant pentru revenirile în ţară sau, mai exact, pentru planurile de 
revenire în ţară. La Arganda sunt 28% persoane de 40-54 ani, faţă de 22% pe totalul celor 
patru comunităţi. Corespunzător, propensiunea spre revenire în ţară este mai mare. 

Din motive dificil de identificat cu datele disponibile, ponderea românilor care trăiesc 
în relaţii de concubinaj la Torrejon (25%)  este mult mai mare decât pe eşantionul total 
format din cele patru comunităţi (17%). Destrămarea familiilor prin migraţie ar putea fi un 
factor explicativ suplimentar pentru slaba tendinţă de remigrare, de revenire în ţară. O 
posibilă explicaţie a ponderii mari a concubinajelor sau cuplurilor de români în uniune liberă 
la Torrejon ar putea fi dată de structura religioasă a imigranţilor români de acolo. 
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Tabelul 10. Profilul dominant al celor patru comunităţi româneşti studiate în regiunea Madrid 

 Arganda del 
Rey 

Coslada Alcala de 
Henares 

Torrejon 

Regiune istorică de origine     
vârsta Vârstnici (28% 

faţă de media de 
22%) 

 Tineri (56% faţă 
de media de 
45%) 

 

stare civilă  Căsătorit dar 
separat 
(4% faţă de 2% pe 
total eşantion) 

Necăsătorit 
(42% faţă de 
media de 32%) 

Concubinaj (25% 
faţă de media de 
17%) 

educaţie univ. de scurtă 
durată 

  gimnaziu 

ştie spaniola bine  foarte bine  
ocupaţie alte menajere (29% faţă 

de 23% media) 
 menajere (30% 

faţă de 23% 
media) 

religie penticostali (10 
% faţă de media 
de 4% pe total 
eşantion) 

adventişti (28% 
faţă de media de 
9% pe total 
eşantion) 

ortodocşi 
(91% faţă de 
media de 79%) 

ortodocşi (86% 
faţă de media de 
79%) 

participare la servicii religioase lunar săptămânal   
mobilitate anterioară în Spania   redusă  
ponderea celor în concubinaj    mare 
efecte autoestimate asupra 
familiei 

 negative medii pozitive 

perioadă predominantă de sosire  1995-2001  2007-2008 
relaţii în timpul liber cu cei din 
aceeaşi comunitate sau regiune 
din România, aflaţi în Spania 

 medii intense slabe 

intensitate relaţii cu românii în 
timpul liber 

intense    

În ce măsură se simte legat 
sufleteşte de localitatea din 
Spania 

 în mică măsură  în foarte mare 
măsură 

În ce măsură se simte legat 
sufleteşte de Spania 

 în  mare măsură  în foarte mare 
măsură 

Sursa de date: CRS. Fiecare rând al tabelului reprezintă rezultatele analizei relaţiei dintre localitate şi 
variabila de rând, folosind reziduurile standardizate ajustate. Exemplu de lectură: ponderea „vârstnicilor” 
(persoane de peste 39 de ani, în contextul prezentei cercetări asupra migranţilor) este semnificativ mai mare la 
Arganda, comparativ cu  ponderile corespunzătoare din celelalte trei localităţi. La Alcala, ponderea tinerilor 
este maximă, prin comparaţie între cele patru comunităţi româneşti. 
 

Comunitatea românească din Torrejon este de componenţă covârşitor ortodoxă, ca şi 
cea din Alcala de Henares. Or, în genere, în comunităţile de religie ortodoxă (comparativ cu 
cele protestante) se pare că familia rezistă mai puţin la şocurile impuse de separările 
temporare aduse de migraţie sau de provocările unui nou mediu de viaţă. În acest context, cu 
aproape 80% ortodocşi în componenţă, comunitatea românească din Torrejon este marcată în 
mai mare măsură de fenomene de separare familială sau de adoptarea familiei de tip uniune 
liberă. Factorul care favorizează acest efect la Torrejon poate fi şi vechimea relativ redusă a 
celor care locuiesc în Spania, în cadrul respectivei comunităţi. 
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Tabelul 11. Apartenenţă religioasă şi stare civilă la migranţii din regiunea Madrid 

 
ortodocşi protestanţi şi neo-

protestanţi 
alte Total 

căsătorit cu acte 43 46 29- 42 
necăsătorit 29- 42+ 37 32 
căsătorit fără acte sau în concubinaj 19+ 5- 23 17 
divorţat sau căsătorit dar separat 7 7 12 7 
alte 2+ 0 0 2 
Total 100 100 100 100 

Sursa: sondaj CRS. Semnele de  +/- indică asocierile sau dezasocierile semnificative pentru p=0.05  în cadrul 
celulei de referinţă, conform analizei prin reziduuri standardizate ajustate. „Alte” se referă la catolici, greco-
catolici, fără apartenenţă religioasă, atei etc. Exemplu de lectură: 19% dintre imigranţii români de la Madrid, 
din comunităţile cercetate, sunt în concubinaj sau în uniune  liberă familială. Procentul este semnificativ mai 
mare decât ar fi de aşteptat în cazul absenţei unei legături între religie şi stare civilă. 
 

Stări de spirit. Intenţia de revenire - în ţara de origine sau de stabilizare în cea de 
imigrare pe timp indefinit – nu este numai rezultantă din ecuaţia resurselor migrantului şi a 
situaţiei sale de status, sub aspectul experienţei de emigraţie, stării civile, apartenenţei 
religioase sau profilului pe care îl are comunitatea etnică de imigrare. Contează, aşa cum 
dovedeşte analiza cantitativă din tabelul A.2, şi starea de spirit50. Propensiunea spre revenire 
în România este mai mare pentru imigranţii: 

• Nemulţumiţi de viaţa din Spania, comparativ cu cea pe care au dus-o în România, 
înainte de emigrare, 

• Nemulţumiţi de starea de sănătate pe care o au în Spania, comparativ cu cea avută 
înainte de emigrare, 

• Mulţumiţi de cât au reuşit să acumuleze financiar în Spania faţă de România, 

• Cu percepţie pozitivă asupra ofertei de locuri de muncă din România în viitor, 

• Mulţumiţi de modul în care funcţionează şcolile din România comparativ cu cele din 
Spania. 

Toate aceste constatări spun, prin simplificare, că revenirea în ţară, în stadiul ei de 
proiect este, în mod semnificativ, dependentă de starea de spirit condiţionată de două 
experienţe de viaţă şi de două ţări. Modul în care 

• trăiesc acum în Spania faţă de cum am trăit în România şi  

• modul în care percep viitorul pentru locurile de muncă şi instituţiile din România, 
comparativ cu cele din Spania 

determină ceea ce eu proiectez, ca migrant, pentru viitorul meu în spaţiu, ca loc de viaţă. 
Constatările anterioare  spun că stările subiective, întemeiate sau nu pe date obiective, 

contează mult în deciziile de remigraţie, de revenire în ţară. Nostalgia faţă de ţară, sau cum 
preferăm să o numim (preferinţă de consum la locul de naştere sau socializare primară), poate 
juca un rol de stimulare a revenirii. Critica realistă a situaţiei proaste din ţara de origine, 
comparată cu cea din ţara de imigraţie, poate fi un temei real pentru decizia de a nu reveni în 
România. 

Pentru rolul pe care starea de spirit îl are în influenţarea intenţiei de revenire în ţară 
voi considera în primul rând rolul satisfacţiei faţă de starea de sănătate (Tabelul 18). Faptul 
de a fi nemulţumit de propria stare de sănătate în Spania, comparativ cu situaţia pe care ai 
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avut-o în România, duce la o probabilitate de 58% de a avea intenţii structurate de revenire în 
ţară. În schimb, probabilitatea de a avea astfel de proiecte dacă eşti mai mulţumit de situaţia 
din Spania comparativ cu cea din România este cu mult mai mică, de numai 33%. Starea de 
mulţumire sporită faţă de propria sănătate favorizează prin ea însăşi tendinţa de a nu mai 
reveni în ţară. 
Tabelul 12. Probabilitatea subiectivă de revenire în ţară în  funcţie de starea de sănătate autopercepută 

Probabilitate subiectivă de revenire în ţară Satisfacţia faţă de starea de sănătate 
proprie în Spania, comparativ cu cea 
din România 

nu revine 
în ţară 

revine, 
nesigur 

Revine, 
sigur 

Revine, 
foarte sigur Total 

 Mai nemulțumit 14 15 13 58+ 100 
 La fel 25 17 13 46+ 100 
 Mai mulțumit 38+ 16 13 33 100 
Total 29 16 13 42 100 

Sursa de date: CRS. Semnele de  +/- indică asocierile sau dezasocierile semnificative pentru p=0.05  în cadrul 
celulei de referinţă, conform analizei prin reziduuri standardizate ajustate. Exemplu de lectură: 38% din totalul 
celor care declară că au o stare de sănătate mai bună în Spania decât în România declară, în acelaşi timp, că 
nu au de gând să revină în ţară. 

Tabelul 13. Intenţie de revenire în ţară în relaţie cu percepţia viitorului economic în Spania şi în România 

Intenţia de revenire în ţară… Ponderea migranţilor care 
apreciază că peste trei ani 
situaţia va fi mai bună  în 
legătură cu… în 
România/Spania 

nu vrea să 
revină 

revine cu 
întârziere, 

nesigur 

revine cu 
întârziere, 

sigur, 

revine 
curând, dar 

nesigur 

revine 
sigur, 
curând 

Total 

în România 47 51 56 65 72 59 locurile de 
muncă.. în Spania 29 32 25 17 16 23 

în România 29 32 25 17 16 23 condiţiile de 
trai… în Spania 28 29 19 16 15 21 

Sursa: CRS. Exemplu de lectură:72% dintre românii intervievaţi în regiunea Madrid care declară că vor reveni 
sigur, curând în ţară, consideră că peste trei ani situaţia locurilor de muncă va fi mai bună în România, 
comparativ cu cea de acum (septembrie 2008, momentul sondajului). 
 

În septembrie 2008, aproape 60% dintre românii din cele patru comunităţi intervievate 
din regiunea Madrid considerau că peste trei ani situaţia locurilor de muncă în România va fi 
mai bună decât în prezent. Despre locurile de muncă din Spania opinia pozitivă similară, de 
„mai bine” era de numai 23%. Cu alte cuvinte, românii sunt mai optimişti în legătură cu 
viitorul economiei româneşti decât cu al celei spaniole. Şi totuşi, ponderea celor care au 
intenţii structurate de revenire este de numai o treime. Este evident însă că acest optimism 
contează nu prin nivelul, ci prin variaţia sa: cei care au de gând să nu mai revină în ţară aveau 
convingeri optimiste despre economia românească numai în proporţie de 47%. În schimb, cei 
cu planuri determinate de a reveni în ţară afişau în proporţie mult mai mare, de aproape trei 
sferturi, optimism faţă de evoluţia pieţei locurilor de muncă din România. 

Desigur, optimismul economic are un anume rol în decizia de revenire în ţară sau de 
rămânere în străinătate. Şi acest rol este unul de nivel semnificativ. În acelaşi timp, este 
probabil că se manifestă şi o influenţă de sens invers, de la intenţie spre evaluare. O dată 
structurată intenţia de remigraţie sau de transformare în emigrant definitiv sau pe lungă 
durată, această intenţie începe să influenţeze opinii şi evaluări particulare. Românul care a 
decis deja să revină în ţară din Spania va fi tentat să spună că viitorul economiei româneşti 
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este foarte bun, iar cel care a decis să rămână în Spania va susţine mai ales că viitorul 
economiei spaniole este bun. Ideea influenţei de la proiect de migraţie spre opinie economică 
este o simplă ipoteză. Verificarea ei implică analize suplimentare. O astfel de ipoteză mai este 
susţinută de un argument conex. Decizia de a reveni în ţară sau a rămâne în străinătate este 
influenţată în primul rând de nivelul veniturilor asociate cu locurile de muncă. Migranţii 
români par să spună, prin răspunsurile date la mai multe întrebări, că este posibil ca pe termen 
mediu în România să existe mai multe locuri de muncă decât în Spania, dar salariul spaniol a 
fost şi va fi mult mai bun decât cel din România. În ultimă instanţă, imigrantul nu doreşte 
doar un loc de muncă în ţara de destinaţie, ci un loc de muncă mult mai bine plătit decât în 
ţara de origine. Or, din acest punct de vedere, lucrurile sunt clare: 90% dintre românii 
intervievaţi susţin că în Spania câştigă mai bine decât în România. Rezultă că nu locul de 
muncă este problema, ci locul de muncă bine plătit. 

Migranţii fac în permanenţă evaluări, mai mult sau mai puţin difuze, ale situaţiei 
proprii de migraţie cu consecinţe asupra planurilor de a mai rămâne, a rămâne definitiv sau a 
reveni în ţară. Familia, munca, veniturile şi sănătatea sunt teme esenţiale în această evaluare. 
Caseta 5. De unde vin migranţii din cele patru comunităţi româneşti madrilene 

Aproape 60% din imigranţii români din Coslada, Arganda del Rey şi Alcala de 
Henares au venit în localitatea de rezidenţă în perioada 2002-2006. Cea mai „nouă” 
comunitate este cea din Torrejon, cu numai 12% dintre imigranţi sosiţi în perioada 
anilor ’90 şi peste 70% ajunşi în localitate în anii 2002-2006. 
 

perioada  de 
sosire 

Coslada Arganda 
del Rey 

Alcala de 
Henares 

Torrejon Total 

1990-2001 24 23 23 12 20 
2002-2006 61 65 61 73 65 
2007-2008 15 12 16 15 15 
 100 100 100 100 100 

 
Două dintre cele patru comunităţi sunt formate majoritar din imigranţi transilvăneni51. 
Este vorba de  Alcala de Henares, cu 58% imigranţi din Transilvania, şi de Arganda 
del Rey. La Arganda, câmpul de origine a migranţilor este mai larg, aceştia sosind în 
proporţii semnificative nu numai din Transilvania, ci şi din Banat şi Crişana-
Maramureş. Coslada concentrează în principal imigranţi din Muntenia de sud, dar are 
aproape o cincime din comunitate venită şi din Moldova. Comunitatea din Torrejon 
este majoritar din Muntenia, dar cu un grad mai redus de concentrare a câmpului de 
origine. Aici sunt veniţi în proporţii semnificative şi bucureşteni, moldoveni şi 
dobrogeni. 
 

 
Arganda del 

Rey 
Alcala de 
Henares 

Coslada Torrejon Total 

Transilvania 51+ 58+ 6 9 30 
Crişana-Maramureş 17+ 3 2 2 6 
Banat 13+ 1 2 1 4 
Muntenia 3 8 46+ 37+ 24 
Bucureşti 3 4 10 16+ 8 
Moldova 6 13 19+ 19+ 14 
Oltenia 3 10 14+ 9 9 
Dobrogea 4 1 1 8+ 4 
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 100 100 100 100 100 
 
Transilvănenii au fost mai frecvenţi în valul de imigranţi sosiţi în regiunea Madrid în 
anii 1990. Moldovenii sunt cei mai noi, sosirea lor fiind asociată mai ales cu perioada 
de după aderarea României la UE. Muntenii au avut un flux relativ constant de venire 
în zona Madrid. 
 

Transi lv. Muntenia Moldova Oltenia Bucur.
Cris.-
Maram. Banat Dobrogea Moldova

1990-2001 36 28 8 8 6 10 2 2 100
2002-2006 30 22 15 9 10 5 6 4 100
2007-2008 25 26 19 13 7 4 2 4 100

30 24 14 9 8 6 4 4 100  
 
Cea mai „nouă” comunitate, sub aspectul perioadei de constituire, cea a românilor din 
Torrejon, este şi cea mai eterogenă sub aspectul traiectoriilor de constituire. Numai 
64% dintre imigranţii de la Torrejon au sosit direct aici, la venirea din ţară. 10% 
dintre ei au locuit anterior la Coslada, iar 7% la Madrid. 
 

localitate de rezidenţă actuală localitate unde au 
venit iniţial 

Coslada 
Arganda 
del Rey 

Alcala de 
Henares 

Torre
jon 

Coslada 74 0 0 10 
Alcala de Henares 2 1 78 3 
Arganda del Rey 0 74 0 0 
Torrejon 2 0 2 64 
Madrid 6 3 2 7 
alte 15 21 17 16 
 100 100 100 100  

 
Sentimente identitare. O altă categorie de factori care acţionează independent în 

condiţionarea deciziei de remigraţie sau de stabilire în străinătate este asociată cu 
sentimentele identitare. Persoanele cele mai înclinate să revină în ţară sunt cele care 
manifestă un grad sporit de ataşament faţă de localitatea de domiciliu şi regiunea de care 
aceasta aparţine în România şi, simultan, declară că au un slab ataşament faţă de Spania 
(Tabelul 20, Tabel A2). 

Imigranţii decişi să nu se mai întoarcă în România manifestă simptomul 
dezrădăcinării. Ei se simit foarte puţin legaţi şi de localitatea şi de regiunea de domiciliu din 
România, dar şi în raport cu ţara de origine. Acest simptom al dezrădăcinării se reduce pe 
măsură ce se trece de la intenţii de emigrare definitivă la intenţii bine structurate de revenire 
în ţară. Cei orientaţi spre rămânere în Spania se declară a fi foarte legaţi sufleteşte de 
România în proporţie de 19%, comparativ cu cei care vor să revină şi sunt decişi, cu un 
procent de 58% ataşament faţă de ţară. 
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Tabelul 20. Sentimente identitare pe categorii de planuri de migraţie (%) 

Se simte legat 
sufleteşte, în foarte 
mare măsură, de… 

nu vrea să 
revină în ţară 

revine cu 
întârziere, 

nesigur 

revine 
curând,dar 

nesigur 

revine sigur, 
cu întârziere 

revine 
sigur, 
curând Total 

Satul sau oraşul din 
care vine 

26 35 41 70 63 
46 

Regiunea din care 
vine 

23 33 37 60 60 
42 

România 19 32 29 65 58 39 
Localitatea din 
Spania unde trăieşte 

25 21 14 14 14 
18 

Spania 21 13 8 10 5 12 
Sursa de date: sondaj CRS. Exemplu de lectură : 60% dintre românii intervievaţi în regiunea Madrid şi care  au 
intenţii de revenire sigură în România declară că se simt legaţi sufleteşte în foarte mare măsură de regiunea din 
care vin, din ţară. 
 

Chiar pentru cei care vor să rămână în Spania, ataşamentul faţă de această ţară este 
relativ redus, de numai 25% dintre respondenţi. Datele par să indice faptul că rămânerea în 
străinătate este mai mult dezrădăcinare identitară în raport cu locurile de origine decât 
consolidare de ataşament faţă de locurile de imigrare. 

De notat faptul că cel mai puternic sentiment de identificare cu localitatea de 
domiciliu din România nu apare la cei decişi să revină rapid în ţară, ci la cei care sunt decişi 
să revină dar cu întârziere, peste cinci ani. Din această constatare ar putea fi derivată ipoteza 
că cei care sunt hotărâţi să se întoarcă, dar amână momentul, sunt mai puternic ataşaţi 
sufleteşte de ţara de origine. Ei au decis că vor reveni, dar aşteaptă să împlinească în mai 
mare măsură obiectivele planului de migraţie, foarte probabil, acumularea de bani pe care şi-
au propus-o. 
 

Revenire şi proiecte de viaţă. Intenţia de revenire în ţară este puternic înrădăcinată în 
solul unor planuri multiple (Tabelul 21). Cei care vor să revină curând, fie că sunt siguri sau 
mai puţin siguri de acest lucru, vor casă, afacere şi/sau maşină în mult mai mare măsură decât 
ceilalţi migranţi. Din totalul migranţilor intervievaţi, 32% ar dori să deschidă o afacere în 
România în următorii doi ani. Pentru cei decişi să revină în următorii cinci ani în ţară 
ponderea corespunzătoare este de 44%. Şi ponderea respectivă descreşte pe măsură ce trecem 
la cei care revin peste mai mult timp sau nu sunt siguri că vor reveni. Cei care spun că revin 
peste mai mult de cinci ani, dar de fapt nu sunt decişi este de numai 28%. Interesant că chiar 
dacă nu vor să mai revină în ţară, migranţii tot au ideea de a deschide afaceri în România 
(25% au planuri de acest gen). Acesta este, poate, unul dintre cele mai puternice semne de 
transnaţionalism asociat cu migraţia: cine a trăit experienţa emigrării, chiar dacă are de gând 
să nu revină definitiv în ţară, tot intenţionează să îşi lege viitorul de locurile de origine, cel 
puţin prin afaceri, cumpărări de terenuri, cumpărare au construire de case. A cumpăra o casă 
în România chiar dacă te decizi să locuieşti în Spania semnifică fie ataşament mare la grupul 
familial rămas acasă, fie intenţie de a petrece concedii sau vacanţe sau vremea de pensie 
acasă. 
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Tabelul 14. Proiecte de viaţă pe tipuri de intenţii de migraţie 

Pentru următorii doi ani,                       
migrantul are de gând să..

nu vrea să 
revină

revine cu 
intarziere , 
nesigur

revine sigur ,       
cu intarziere

revine curand , 
dar nesigur

revine sigur , 
curand

Total

construiască/ cumpere casă în Rom. 44 52 56 59 54 52
deschidă afacere în România 19 28 32 37 44 32
să cumpere un teren în România 25 36 33 38 38 33

se mute în altă localitate din Spania 37 33 27 22 12 25
deschidă afacere în Spania 23 20 14 12 6 15
construiască/ cumpere casă în Spania19 7 5 3 0 7
să cumpere un teren în Spania 7 4 2 2 0 3

îşi mărească venitul, lucrând suplim 63 61 60 58 67 63
continue studiile/  curs de calificare 52 52 38 51 42 47
Sursa: sondaj CRS. Exemplu lectură:54% dintre cei care doresc să revină curând şi sunt decişi să o facă 
intenţionează să îşi construiască sau să îşi cumpere  o casă în următorii doi ani de zile 

Cei care vor să rămână în Spania sunt orientaţi, fireşte, mai mult spre construire/ 
cumpărare de casă sau deschidere de afacere pe teritoriul spaniol. 
 

Proiecte de mobilitate diferite de revenirea personală în ţară. O treime dintre cei 
care intenţionează să rămână în Spania au de gând să se mute în altă localitate din această 
ţară, în următorul an. Motivaţia de migraţie în interiorul Spaniei, indiferent dacă migranţii vor 
să rămână în această ţară sau nu, este centrată nu numai pe lucru şi salariu, ci şi pe mediul de 
locuire: 

Pentru ca acolo găsesc de lucru 22
Pentru a locui /  trăi acolo 21
 Pentru un salariu mai bun 14
  Sunt prea multi români aici 13
  Am rude/prieteni stabiliţi acolo 7
  Altul 21
 NR 3

"Care sunt motivele pentru care aveţi de gând să vă 
mutaţi în altă localitate din Spania?" (întrebare 

adresată numai celor care au răspuns că în următorul 
an vor să se mute în altă localitate) (%)

 
 

Motivaţia „sunt prea mulţi români aici” - nu foarte frecventă, dar prezentă, totuşi, în 
pondere de luat în seamă – indică o existenţa unui segment de imigranţi care încearcă să evite 
conotaţiile negative ale conlocuirii în comunităţi mari de imigranţi români. De ce? Posibil ca 
datorită circulaţiei migratorii intense, în astfel de comunităţi infracţionalitatea să fie mai 
ridicată. Pot fi în joc, însă, şi alţi factori diferiţi de infracţionalitate. Este posibil ca etichetarea 
socială negativă a unor grupuri mari de imigranţi, competitori pe piaţa economică locală, să 
aibă si alte resorturi decât infracţionalitatea. În situaţiile în care mediul instituţional local 
favorizează folosirea muncii imigranţilor la negru, etichetările negative şi comportamentele 
de tip infracţional se asociază uşor cu grupurile mari de imigranţi, indiferent de etnie. 

Intenţii de mobilitate în sensul de a pleca, în următorul an, din Spania în altă ţară, 
diferită de România, sunt prezente la 12% dintre migranţii intervievaţi. Frecvenţa acestei 
intenţii este diferenţiată în funcţie de planurile de revenire în ţară: cei care au de gând să 
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revină în ţară curând (în următorii cinci ani) intenţionează să se mute în altă ţară, în următorul 
an, în proporţie de 9-10%; în schimb, cei care fie nu mai doresc să revină în România, fie văd 
această revenire peste mai mult de cinci ani, intenţionează în procent de 14-15% să se mute în 
următorul an în altă ţară, diferită de Spania şi de România. 

Migraţia românească în străinătate este una de tip preponderent familial. Situaţia 
înregistrată în regiunea Madrid confirmă regula: aproximativ 70% dintre românii aflaţi acolo 
sunt împreună cu cel puţin un membru al familiei (Tabel 22). Caracterul familial al circulaţiei 
internaţionale a românilor se regăseşte, firesc, nu numai în comportamente, ci şi în proiectele 
de mobilitate: 57% dintre cei decişi să revină în ţară în următorii cinci ani declară că şi 
altcineva din familia lor aflată la Madrid urmează să revină în România. Procentul respectiv 
se reduce pe măsură ce tipul social al migraţiei de revenire se apropie de extrema „nu am de 
gând să revin în ţară”. Cei care spun că au de gând să revină în România peste cinci ani, dar 
nici atunci nu sunt siguri, declară numai în proporţie de 41% că altcineva din familia aflată în 
Spania urmează să revină în ţară. Altfel spus, dacă tu ca migrant nu eşti decis să revii în ţară, 
nici ceilalţi membrii ai familiei tale, aflaţi cu tine, nu se vor grăbi să revină. Decizia de 
revenire este, ca şi cea de plecare din ţară, familială în foarte mare măsură. 
Tabelul 15. Proiecte de mobilitate ale altor membrii ai familiei (%) 

 
fără intenţie 
de revenire 

revine cu 
întârziere, 

nesigur 

revine 
curând, dar 

nesigur 

revine 
sigur, cu 
întârziere 

revine 
sigur, 
curând Total 

Altcineva din familia aflată în 
Spania intenţionează să revină 
în România 16 41 50 53 57 41 
Altcineva din familia aflată în 
România intenţionează să vină 
în Spania 16 15 17 15 13 15 

România 22 19 36 50 76 45 
Spania 61 47 19 18 4 29 

Vede 
viitorul 
copiilor 
săi în 

În Spania şi 
România 16 33 45 30 17 24 

Sursa de date: CRS 
 

Imigrarea, tendinţa de a aduce noi membrii ai familiei în Spania, este de nivel redus şi 
pare fără nici o legătură cu proiectul propriu de remigrare. 45% dintre cei care declară că 
revin curând în Romania, dar nu sunt siguri de aceasta, susţin, în acelaşi timp, că viitorul 
copiilor lor este şi aici şi acolo, şi în România şi în Spania. Cum se vor întâmpla lucrurile în 
realitate, în viitor, este altă chestiune. Deocamdată, datele CRS susţin clar că românii 
emigranţi în străinătate încep să vadă lumea din ce în e mai mult din perspectivă 
transnaţională, în termeni de „nici aici în străinătate, nici acolo în ţară” sau „şi ca acasă şi ca 
în străinătate”. 

Cei care au copii, însă, proiectează viitorul acestora în strânsă legătură cu propriile 
planuri de migraţie. Relaţia cauzală poate fi în ambele sensuri: mă decid să revin în ţară 
pentru că vreau ca viitorul copiilor mei să fie în România sau vad viitorul copiilor mei în 
România pentru că eu m-am decis să revin în ţară. În această zonă a deciziilor familiale 
interacţiunea, sensurile multiple, sunt la ele acasă. Cert este că trei sferturi dintre românii care 
au de gând să revină curând în ţară văd viitorul copiilor lor în România. Dacă, însă, au decis 
să rămână în străinătate, atunci numai o cincime dintre ei leagă viitorul copiilor lor de 
România. Simetric, pentru cei care au decis să rămână în Spania, viitorul copiilor lor este tot 
acolo în opinia a 60% dintre respondenţii din categoria respectivă. 
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Pentru cei indecişi, care condiţionează într-un fel sau altul revenirea în ţară, opţiunea 
este una de tipul „viitorul copiilor mei este şi în România şi în Spania”. 
 

Viitorul se construieşte prin banii din migraţie (remitenţe). Aproape 30% dintre 
imigranţii români din regiunea Madrid susţin că vor reveni sigur în ţară, în scurt timp. O 
pondere relativ egală este reprezentată de cei care, la polul opus, declară că nu au de gând să 
mai revină. Între cele două extreme sunt trei categorii intermediare, cu ponderi între 10% şi 
15%, combinaţii între revin sigur sau nesigur şi revin curând sau în timp, cu întârziere. Cele 
mai aproape sub aspect atitudinal de cei care declară ca vor reveni sigur, rapid, sunt cei care 
susţin că revin sigur, dar cu întârziere, peste cinci ani. Cei decişi să rămână în Spania au în 
imediata lor apropiere atitudinală pe cei care declară ca revin, dar nu se ştie când şi cu ce 
probabilitate. Categoria intermediară este cea a migranţilor care spun că revin curând, dar nu 
sunt siguri asupra deciziei. 

După cum am remarcat deja, cele cinci categorii de atitudine faţă de revenirea în ţară 
reprezintă categorii specifice de migranţi. Sunt departe de a fi categorii artificiale, rezultate 
din jocul cifrelor. Un argument convingător în acest sens este dat de faptul că banii din 
remitenţe, din ultimul an de zile, par să fi fost cheltuiţi diferenţiat pe cele cinci tipuri de 
migranţi (Tabelul 23). Remigranţii de maximă probabilitate, cei care spun că vor reveni sigur, 
în următorii cinci ani, spre exemplu, declară, în proporție de 61% că au folosit remitenţele, în 
ultimul ani de zile, pe cheltuieli curente (întreţinere, alimente, munci agricole). Pentru cei 
care cred că revin cu întârziere, nesigur, sau nu mai revin în ţară, procentul corespunzător este 
de sub 55%. 

Lucrurile se întâmplă absolut similar în legătură cu folosirea banilor pentru plata 
datoriilor – cheltuieşti mult din banii munciţi în străinătate dacă ai de gând să revii acasă, în 
ţară, şi din ce în ce mai puţin dacă nu eşti decis să revii sau daca ai decis să rămâi în 
străinătate. 

Indiferent de intenţia de migraţie, majoritatea acţiunilor de folosire a acestor vizează 
satisfacerea unor nevoi curente, plata unor datorii. Sumele folosite ca atare au, foarte 
probabil, o structura diferită şi merg mai ales către afaceri, construcţii de locuinţe, cumpărare 
de bunuri personale sau pentru gospodărie. Practica de folosire a remitenţelor este însă, la 
nivel social, una de supravieţuire – câştig în Spania ca să îmi plătesc datoriile din ţară. 
Tabelul 16. Folosirea banilor din remitenţele din ultimele 12 luni, pe tipuri de intenţii de migraţie 

Banii transmişi acasă în ultimul 
an au fost folosiţi pentru … 

fără 
revenire 

revine cu 
întârziere, 

nesigur 

revine 
curând, dar 

nesigur 

revine 
sigur, cu 
întârziere 

revine 
sigur, 
curând 

Total 

Cheltuieli curente 51 54 58 60 61 56 
Plată datorii 51 54 58 60 61 56 
Afaceri în construcţii 26 30 35 30 35 31 
Îmbunătăţirea locuinţei 22 33 33 28 35 30 
Cumpărare bunuri personale 18 17 23 20 28 22 
Educaţia copiilor 14 9 18 22 21 17 
Cumpărare bunuri familiale 12 12 15 20 20 16 
Construcţie locuinţă 5 4 8 10 15 9 
Alte obiective 6 14 16 11 11 10 
Alte tipuri de afaceri 4 7 2 1 6 4 
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Cumpărare teren intravilan 1 1 1 4 2 2 
Cumpărare de locuinţă 2 1 1 5 1 2 

Sursa de date: sondaj CRS. 
 
Pe ansamblul comunităţii de migranţi români aflaţi în Spania poate fi identificată 

următoarea ierarhizare a frecvenţei modului de folosire a remitenţelor: 
• Pentru cheltuieli curente şi achitarea datoriilor, 
• Pentru afaceri în construcţii ,îmbunătăţirea locuinţei şi cumpărare de bunuri personale 
• Pentru familie (educaţia copiilor şi cumpărare de bunuri de folosinţă îndelungată în 

gospodărie) 
• Pentru alte obiective (construire de locuinţă, alte tipuri de afaceri, cumpărare de teren 

intravilan etc.). 
Pentru toate aceste categorii de folosinţă a remitenţelor, migranţii de revenire se 

dovedesc mai activi decât cei care nu sunt decişi să revină în ţară. Şi este firesc, pentru că 
dacă decizi să rămâi în străinătate nu mai investeşti în satisfacerea cerinţelor în familia care 
se află încă în ţară, dacă se mai află acolo. 
 

Concluzii 
1. Migraţia de revenire este nu numai un proiect de viaţă, ci şi o stare de spirit. Ca proiect 

implică o planificare a revenirii în ţară în timp, cu probabilităţi de realizare, cu puternică 
asociere cu alte proiecte de viaţă. Ca stare de spirit este definită prin nemulţumire 
dominantă în legătură cu efectele pe care le-a avut plecarea la lucru în străinătate asupra 
propriei familii. 

2. Sondajul pe comunităţile româneşti din regiunea Madrid (CRS) indică o realitate socială 
care este departe de a fi una dihotomică, în termeni de migranţi care revin şi migranţi care 
rămân în Spania. Există trei mari categorii de migranţi din perspectiva revenirii: 

2.1. „cei care se întorc”, respectiv cei decişi să se întoarcă în ţară în următorii cinci ani 
(„în curând”). Aceştia reprezintă aproximativ 30% din toţi imigranţi intervievaţi. 

2.2. „cei care rămân”, în sensul de migranţi care declară că nu mai revin în ţară. Şi ei sunt 
tot aproximativ 30% din totalul intervievaţilor. 

2.3. cei care revin condiţionat. Aceştia formează masa imigranţilor români madrileni. 
Reprezintă aproape 40% din totalul celor care au răspuns la întrebările sondajului 
CRS. La rândul lor, ei se împart în trei subgrupe, cei care mai degrabă revin, cei care 
mai degrabă nu mai vin şi cei care poate revin, poate nu. 

3. Desigur, câtă vreme discutăm despre intenţii, totul este probabilist. Aici „sigur revin” 
înseamnă „revin cu probabilitate foarte mare”, iar „nu mai revin” implică „foarte probabil 
nu mai revin în ţară”. 
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Figura 14. Cele trei mari segmente ale diasporei româneşti post decembriste (cazul Madrid) 
 

"cei care se întorc" 32%
revin sigur, în cel mult cinci ani

mai degrabă revin 10%
revin sigur, dar peste mai mult de cinci ani

imigranţi cei care revin condiţionat 39% poate revin, poate nu 14%
revin în maxim cinci ani, dar nesigur

mai degrabă nu mai vin 15%
revin nesigur, peste mai mult de cinci ani

"cei care rămân în străinătate" 29%
nu mai revin

 
4. Cele cinci segmente ale emigrării româneşti recente în Spania au un profil sociale 

puternic conturat. Cei care nu revin, foarte probabil, în ţară, sunt integraţii, iar cei care 
revin cu mare probabilitate sunt mai degrabă neintegraţii. Semnele clare ale integrării sunt 
limba, relaţiile, locul de muncă şi familia, cum vorbesc spaniola, cum interacţionează cu 
spaniolii, cum sunt angajaţi la lucru şi ce efecte ale migraţiei percep asupra propriei 
familii: 

 
cei care se întorc în ţară cei care rămân în străinătate

21% vorbesc spaniola foarte bine pentru a se descurca în spaţii publice 36%

13% îşi petrec timpul liber des şi foarte des cu spaniolii 27%

41% sunt angajaţi cu carte de muncă 51%

38% sederea în Spania a avut efecte negative asupra familiei proprii 16% 
4.1. Cei care rămân în străinătate, în mult mai mare măsură decât cei care se întorc, 

vorbesc spaniola foarte bine, îşi petrec timpul liber cu spaniolii, sunt angajaţi cu carte 
de muncă şi percep mai ales efecte pozitive ale migraţiei asupra proprie familii. 

4.2. Cei care revin au un profil opus, tind să fie foarte nemulţumiţi de efectele migraţiei 
asupra proprie familii, interacţionează rar cu spaniolii şi pentru că nu ştiu prea bine 
spaniola şi, în plus, sunt angajaţi, mulţi dintre ei, la negru, informal. În plus, procesul 
de „dezrădăcinare”, de reducere a identificării afective cu localitatea, regiunea sau 
ţara de origine, este mult mai avansat la cei care vor să rămână în Spania , comparativ 
cu cei care vor să revină în curând. 

4.3. Cei care au de gând să revină în ţară, sunt decişi în acest sens, dar au programat să 
amâne momentul revenirii peste cinci ani, sunt o grupare cu foarte puternice 
sentimente identitare, foarte ataşaţi de spaţiul de viaţă românesc. Ei par să fie 
orientaţi spre revenire în ţară, dar după ce îşi acumulează veniturile pe care le au în 
vedere pentru a împlinit planurile cu care au venit în Spania. 

5. Afacerea şi casa par să fie două dintre mizele importante ale întoarcerii în ţară. Cei decişi 
să revină rapid în ţară pun accentul mai ales pe posibilitatea de a deschide o afacere în 
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România. Cei care vor să vină, dar fie amână, fie nu sunt siguri, au tendinţa de a fi mai 
interesaţi de construirea sau cumpărarea unei case în România, comparativ cu cei decişi 
să revină rapid. Oricum, planurile de revenire în ţară sunt puternic integrate cu cele de 
cumpărare de bunuri, achitare de datorii, construire de case, deschideri de afaceri. 

6. În ecuaţia revenirii contează foarte mult factorii subiectivi, de percepţie. Nu numai cei 
legaţi de efectele migraţiei asupra familiei. Tind să revină în ţară mai ales cei care 
consideră că Spania le-a adus o sănătate mai proastă şi percep pozitiv viitorul locurilor de 
muncă din România. 

7. Este clar însă că migranţii nu judecă situaţia de migraţie numai în termeni de locuri de 
muncă, ci prin asociere, cumulativ: ar veni acasă dacă ar găsi locuri de muncă relativ bine 
plătite şi dacă ar găsi locuri de muncă relativ bine plătite şi pentru sine şi pentru soţ sau 
soţie. 

7.1. Venitul mediu individual al celor intervievaţi a fost în iulie 2008 de aproximativ 
1400 EUR (1370) iar venitul minim pentru care  declară că ar accepta să vină în ţară 
este de aproximativ 1000 EUR. Cei care se întorc, cu mare probabilitate, acceptă şi 
un salariu mai mic, de aproximativ 800 euro. 

7.2. Variaţiile de gen în câştiguri şi în aspiraţi sunt considerabile. Bărbaţii câştigau, în 
medie pe lună, aproximativ 1800 EUR, iar femeile aproximativ 950 EUR. Bărbaţii ar 
accepta să revină în România pentru 1100 EUR, iar femeile pentru 850 EUR. 

 

fără 
revenire

revine 
curând, dar 

nesigur

revine cu 
întârziere, 

nesigur

revine 
sigur cu 

întârziere

revine 
sigur 

curând Total
venit personal în iulie 2008 (EURO) 1250 1303 1618 1590 1333 1370
 salariul minim (în euro) pe luna pentru 
care s-ar întoarce în ţară 1173 916 1089 937 837 984
 

8. Revenirea în ţară este, în bună măsură, un proiect familial: 57% dintre cei care declară că 
vor reveni curând şi sigur în ţară menţionează că împreună cu ei se va mai întoarce şi 
altcineva din familie. Faptul este normal, dacă avem în vedere că aproximativ 70% dintre 
românii care sunt acum în comunităţile apropiate de Madrid sunt însoţiţi acolo de cel 
puţin un membru al familiei. 

9. Comunităţile româneşti din regiunea Madridului incluse în cercetare au profiluri distincte. 
Istoria lor de migraţie are consecinţe directe asupra compoziţiei sociale şi culturale a 
comunităţilor respective şi, implicit asupra atitudinilor faţă de remigraţie. 

9.1. Cea mai mare propensiune de revenire în ţară se înregistrează la Arganda del Rey, o 
comunitate de aproximativ 10 mii de români (dintre care aproximativ 10% sunt 
penticostali), într-un oraş de 50 de mii de locuitori. Ponderea mare a populaţiei de 
peste 40 de ani în această comunitate, comparativ cu situaţiile din Coslada, Alcala de 
Henares şi Torrejon, pare să fie unul dintre principalii factori de favorizare a 
revenirilor în ţară. În plus, interacţiunile sociale mai reduse, o mai slabă cunoaştere a 
limbii spaniole , comparativ cu situaţia din celelalte trei oraşe de sondaj , ar putea fi 
alţi factori de favorizare a orientării sporite spre remigrare. 
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9.2. În Torrejon de Ardoz (sub 10 mii de români, de religie covârşitor ortodoxă, în cadrul 
unei populaţii de peste 100 mi locuitori) este cea mai redusă propensiune de revenire 
în România. Tendinţa ar putea fi pusă în relaţie cu faptul că populaţia de imigranţi 
români este relativ „nouă”, sosită de mai puţină vreme, comparativ cu restul 
comunităţilor analizate în cercetare, cu pondere mare a femeilor care lucrează ca 
menajere. Cei veniţi de puţină vreme încearcă să ajungă să câştige astfel încât să 
poată împlini proiectele cu care au venit. În plus, pentru menajere este extrem de 
greu, dacă nu imposibil, să găsească locuri de muncă în România unde să poată 
câştiga comparabil cu veniturile pe care le obţin în Spania. Dintre cele patru 
comunităţi investigate, cea din Torrejon este cea mai mulţumită de efectele pe care 
emigrarea din România le-a avut asupra familiilor implicate în migraţie. Este posibil 
ca parte din această satisfacţie faţă de efectele migraţiei să fie şi corolar al ponderii 
mari de familii de imigranţi români care trăiesc în concubinaj sau uniune liberă. De 
dimensiuni relativ reduse, comunitatea românească din Torrejon este şi cea mai 
eterogenă sub aspectul regiunilor de provenienţă a migranţilor din România (vezi 
caseta 4). În acest context, relaţiile sociale cu persoane din aceeaşi comunitate sau 
regiune de origine sunt mai slabe. Corespunzător, integrarea în comunitatea de 
primire se face mai uşor. 

9.3. În comunităţile româneşti din regiunea Madrid primii imigranţi din România, în 
proporţie dominantă, au fost cei veniţi din Transilvania şi din Banat. Ulterior reţelele 
de migranţi ajunse în zonă au inclus tot mai mult munteni, olteni şi moldoveni. La 
Alacala de Henares şi la Arganda del Rey predomină transilvănenii. Coslada şi 
Torrejon de Ardoz sunt în principal comunităţi formate din imigranţi proveniţi din 
Vechiul Regat, din Muntenia în special. 

10. Implicaţiile esenţiale ale analizelor din acest capitol pentru politicile de migraţie derivă, 
în esenţă din: 

10.1. Caracterul familial al emigrării, dar şi al eventualelor proiecte de remigrare, de 
revenire în ţară. A gândi soluţii numai pentru bărbaţi, mai ales constructori, nu este 
suficient. Aceştia pot găsi şi în ţară locuri de muncă, la un nivel de salarizare apropiat 
de cel dorit, dacă proiectele de infrastructură anunţate nu rămân numai pe hârtie şi 
dacă sunt buni meseriaşi. Pentru femei necalificate, însă, găsirea unui salariu de 
aproximativ 800 EURO în România este mai dificilă. 

10.2. Eventuala imagine pozitivă despre oportunităţile de locuri de muncă în 
România contează semnificativ în proiectul de revenire. Furnizarea unor informaţii 
uşor accesibile, continue şi credibile, şi în ţară şi în străinătate, asupra oportunităţilor 
de locuri de muncă poate fi un factor semnificativ în influenţarea circulaţiei 
migratorii optime. 

10.3. Migranţii, indiferent dacă au de gând să revină rapid sau cu întârziere în ţară, 
sau niciodată, au început să construiască proiecte de viaţă în care afacerile numai în 
România sau şi în România şi în Spania ocupă un loc distinct, clar. Favorizarea şi 
stimularea instituţională a unor astfel de afaceri poate avea efecte de dezvoltare 
semnificative pentru România. Obiectivele politicilor de migraţie şi dezvoltare ar 
putea fi extinse, cu folos, pentru a include şi aspecte derivate din constatarea 
anterioară. 
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10.4. Independent de fluctuaţiile economice, de piaţă, cunoaşterea limbii spaniole de 
către imigranţi are, în timp, o dinamică ascendentă, condiţie puternică, favorizantă 
pentru reducerea tendinţei de revenire în ţara de origine, în România, în speţă. În 
măsura în care turismul şi serviciile din România vor cunoaşte o evoluţie pozitivă, 
accelerată, ar fi posibil ca din ponderea mare a celor indecişi sau chiar localizaţi în 
Spania, să se structureze în mai mare măsură categoria migranţilor transnaţionali, cu 
mod de viaţă şi locuire de tip multiplu, aici şi acolo, funcţie de etape de viaţă. 

10.5. Date multiple, din această cercetare, dar şi din altele anterioare, duc spre ideea 
că politica de migraţie a României trebuie să adopte ca ţintă explicită optimizarea şi 
nu reducerea migraţiei temporare în străinătate. O astfel de optimizare vizează un 
aranjament instituţional în care mişcarea migratorie să aibă costuri cât mai mici şi 
beneficii cât mai mari şi pentru migranţi, şi pentru societăţile gazdă şi pentru cele de 
origine. 

10.6. Remitenţele sunt deja implicate de migranţi în înfăptuirea strategiilor de viaţă 
individuale sau familiale. Cei care au de gând să revină în ţară folosesc mai frecvent 
banii din migraţie pentru rezolvarea unor probleme familiale, pentru investiţii. Merită 
să fie studiate posibilităţile ca o parte din banii din remitenţe, chiar dacă sunt în 
descreştere ca volum, să fie folosiţi la nivel comunitar-regional pentru dezvoltarea 
localităţilor de origine a emigranţilor. 

 

 
Anexe 
 
Tabelul A 1. Indici  folosiţi  în analiza datelor din sondajul Comunităţi Româneşti în Spania CRS 

  
Efecte pozitive 
EFECTEPOZ 

Indice de numărare a cazurilor în care subiectul afirmă că şederea sa în Spania a avut 
efecte pozitive asupra copiilor pe care îi are cu el în Spania şi a celor din România, 
asupra soţului/soţiei din Spania sau din România şi asupra părinților din ţară. Valoarea 
minimă este zero, iar cea maximă 5 

Efecte pozitive 
EFECTENEG 

Indice de numărare a cazurilor în care subiectul afirmă că şederea sa în Spania a avut 
efecte negative asupra copiilor pe care îi are cu el în Spania şi a celor din România, 
asupra soţului/soţiei din Spania sau din România şi asupra părinților din ţară. Valoarea 
minimă este zero, iar cea maximă 5 

Efecte Diferenţa dintre EFECTEPOZ şi EFECTENEG 
Categorii de efecte 
ale emigrării asupra 
propriei familii 
EFECTE3 

Recodificare a variabilei EFECTE astfel încât să poată fi distinse efectele negative, 
negative şi pozitive, pozitive 

Indice bunuri în ţară 
BUNURIr 

Indice de numărare a răspunsurilor pozitive la întrebarea dacă deţine, în Romania, 
autoturism, computer, casă, apartament, teren intravilan, teren extravilan, afacere. 
Amplitudine 0-7. 

Indice bunuri în ţară 
BUNURIs 

Indice de numărare a răspunsurilor pozitive la întrebarea dacă deţine, în Spania, 
autoturism, computer, casă, apartament, teren intravilan, teren extravilan, afacere. 
Amplitudine 0-7. 

Cunoaşterea limbii 
spaniole 
LSPNIOLA 

Indice de numărare a răspunsurilor pozitive despre abilitatea de a înţelege spaniola, a 
vorbi, citi şi a scrie în limba respectivă. Amplitudine 0-5. 

Evaluare instituţii 
spaniole comparativ 

Numărarea cazurilor în care subiectul apreciază că şcolile/spitalele/administraţia locală 
din Spania funcţionează „mult mai bine” decât instituţiile corespunzătoare din 
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cu cele din România 
EVALINST 

România. Amplitudinea indicelui este de la 0 la 3. 

Probabilitatea de a 
reveni în ţară 
PROBREVIN 

Recodificarea răspunsurilor de la întrebarea „Cât de sigur sunteţi că veţi reveni în 
ţară?”: 1 foarte sigur, 0.75 sigur, 0.50 puţin sigur, 0.25 complet nesigur, 0 nu vrea să 
revină în ţară. 

 

Tabelul A 2. Predictori ai probabilităţii subiective de revenire din Spania 
B beta p Blocuri 

de 
variabile Constanta 0.487  0.000 

venit personal (logaritmare) 0.012 0.061 0.045 
indice bunuri în România 0.016 0.058 0.065 
Indice bunuri în Spania -0.016 -0.045 0.198 
Absolvent gimnaziu şi clasele 9-10* 0.069 0.062 0.039 
grad cunoaştere spaniola -0.034 -0.063 0.060 

St
oc

ur
i d

e 
ca

pi
ta

l 

frecvenţa particip. la serv.religioase 0.020 0.088 0.003 
 
Este în Spania numai cu soţia/soţul* 0.083 0.071 0.024 
Este în Spania cu soţia/soţul şi alţi membrii ai 
familiei* 0.050 0.053 0.125 
Sosit în Spania în 2002-2006* -0.086 -0.101 0.020 
Sosit în Spania în 2007-2008* -0.038 -0.044 0.313 

I. 
R

es
ur

se
 şi

 e
xp

er
ie

nţ
e 

C
ar

ac
te

ris
tic

i d
e 

st
at

us
 

Locuieşte în Torrejon* -0.077 -0.080 0.010 
efecte negative ale migrației în Spania, 
percepute pentru propria familie 0.069 0.119 0.000 
Satisfacţie faţă de viaţa, în Spania comparativ cu 
România -0.046 -0.075 0.024 
Satisfacţie faţă de sănătate, în Spania  
comparativ cu România -0.055 -0.083 0.008 
Satisfacţie faţă de banii obţinuţi, în Spania 
comparativ cu România 0.059 0.062 0.050 
percepție pozitivă a ofertei locurilor de muncă în 
România* 0.108 0.125 0.000 

II
. E

va
lu

ar
ea

 si
tu

aţ
ie

i d
e 

m
ig

ra
ţie

 

Percepţie pozitivă a modului de funcţionare a 
şcolilor din Spania comparativ cu cel din 
România -0.029 -0.031 0.315 
ataşament faţă de satul sau oraşul de domiciliu 
din România 0.082 0.186 0.000 
ataşament faţă de regiunea de domiciliu din 
România 0.041 0.102 0.013 

II
I. 

Se
nt

im
en

te
 

id
en

tit
ar

e 

ataşament faţă de Spania -0.084 -0.205 0.000 
 R2 0.31   
 n 818   

Sursa de date: sondaj CRS. *Variabile dihotomice codificate cu 1 pentru prezenta atributului si cu 0 pentru 
absenţa. Tabelul prezintă rezultate ale analizei de regresie multiplă. Variabila dependentă este probabilitatea 
subiectivă de revenire în ţară. Distribuția ei de frecvente este dată în Figura 1. Am marcat prin umbrire 
coeficienţii de regresie semnificativ diferiţi de 0, pentru un nivel de încredere de 95%.  Exemplu de citire date: 
creşterea cu o unitate pe scala percepţiei pozitive a ofertei de locuri de muncă în România este însoţită, în 
medie, de  sporirea probabilităţii subiective de revenire în ţară cu 0.108 puncte pe scala de la 0 la 1 care 
măsoară respectiva probabilitate, ţinând sub control toţi ceilalţi factori din modelul restrâns de regresie. 
Adăugarea variabilelor de evaluare a situaţiei de migraţie (blocul II de variabile) la cele referitoare la resurse 
şi experienţe (blocul I) sporeşte capacitatea de predicţie a modelului de la 10% la 21%. Adăugarea variabilelor 
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referitoare la sentimentele identitare   la cele obiective, referitoare la status, rezidenţă şi stocuri de capital, 
sporeşte capacitatea de predicţie a modelului cu  de la 21% la 31% , conform informaţiilor date prin R square 
change. 
Sintaxa comenzii folosite în SPSS REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT probrevinx 
  /METHOD=ENTER  
lnvenitpers  bunurir bunuris  liceuminus calitspaniola  relig2 
famcuplu famcupalt sosit0206 sosit0708 torejon  
/METHOD=ENTER enegative satviasp satsanatsp satbanisp  viitlmrom funcscolisp  
/METHOD=ENTER int12 int13 int16  
    /RESIDUALS DURBIN . 
Variabila dependentă „probabiltatea de revenire în ţară” (probrevinx) a fost scalată cu 0 nu revine în ţară, 
0.25 pentru foarte nesigur, 0.50 pentrunesigur, 0.75 pentru sigur şi 1 pentru revine foarte sigur. 
 

Tabelul A 3. Predictori ai gradului de cunoaştere a limbii spaniole 

 Coeficient p 
vârstă -0.076 0.000 
Constructor* -0.596 0.001 
Menajeră* -0.411 0.066 
sosit9501 1.506 0.000 
sosit0708 -1.013 0.000 
Liceuplus* 0.831 0.002 
Liceu* 0.388 0.021 
neoprotestant -0.173 0.498 
Alcala de Henares* 0.277 0.228 
Coslada* -0.011 0.964 
Torejon* -0.137 0.547 
   
R2 Nagelkerke 0.22  

Sursa de date : CRS. Model de regresie ordinală logistică. Nu am inclus în tabel coeficienţii pentru valorile de 
prag ale variabilei dependente. Categoriile de referinţă sunt Arganda del Rey pentru rezidenţă, educaţie sub  
nivelul de liceu şi alte pentru ocupaţie. 
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Din Bistriţa, Maramureş sau Alba la Madrid: Adaptare, integrare, experienţe 
în comunitatea gazdă 
 

Marian Bojincă 
 

„În Spania, suntem ca acasă. În România ne ducem acasă, dar nu suntem 
ca acasă. Îți formezi o viață… cum să zic… „costumbre”… Cum se zice la 
„costumbre”? (ND, bărbat, 36 ani) 

 
Adaptarea, integrarea românilor în Spania trebuie analizată pe mai multe dimensiuni: 

relațiile cu populația majoritară, cu instituțiile locale, adaptarea la condițiile de muncă, 
învățarea limbii spaniole, dezvoltarea sentimentului de apartenență la comunitatea gazdă, 
implicarea simultană în două sisteme sociale diferite (comunitatea gazdă şi cea de origine). 
Cum se înțeleg românii cu spaniolii? Cum se simt românii în Spania? Vorbesc migranții 
români limba spaniolă? Cum se munceşte acolo şi cât de dificilă este adaptarea la noul loc de 
muncă? Acest ansamblu de întrebări structurează analiza de față. Datele utilizate sunt 
predominant calitative şi provin din interviuri semi-structurate realizate exclusiv în 
comunitatea Arganda del Rey. Pe teren, interviurile au luat de cele mai multe ori forma unor 
adevărate poveşti de viață în care se regăsesc relatate istorii de migrație. Am ales expunerea 
unui puzzle amplu din interviuri, care doreşte să prezinte aspecte din viața cotidiană a 
migranților urmărind conturarea unei imagini sintetice asupra a ceea ce înseamnă integrarea 
românilor în Spania. Puținele date cantitative incluse în analiză sunt prezentate la nivelul 
întregului eşantion CRS, distribuit pe cele patru comunități studiate (Arganda Del Rey, 
Coslada, Torrejon, Alcala de Henares). Analiza de față nu pune accent pe „gradul de 
integrare” al românilor în Spania, ci se focalizează pe dimensiunea subiectivă, cea a 
percepțiilor individuale față de barierele întâlnite, față de experiențele trăite în legătură cu 
procesul de integrare în societatea gazdă. 
 

Primii paşi – Acomodarea. Prima venire în Spania presupune mai întâi de toate o 
integrare structurală a migrantului: găsirea unei locuințe, a unui loc de muncă, intrarea în 
legalitate şi obținerea actelor. Această primă etapă din procesul de adaptare la un nou context 
socio-economic depinde în bună măsură de un background al migrantului referitor la alte 
experiențe avute cu străinătatea, capitalul social de care dispune la destinație, meseria pe care 
o are etc. Perioada de început este dificilă pentru că „banii de acasă”, dacă există, se termină 
repede sau trebuie restituiți pentru că au fost luați cu împrumut. Astfel, nevoia găsirii unui loc 
de muncă poate deveni apăsătoare. Căutarea unei slujbe, a unei locuințe se desfăşoară pe 
fondul încercării de a face cunoştință cu „o nouă lume” în care nimic nu este familiar şi în 
care limba vorbită reprezintă un prim şi important obstacol, o sursă de nesiguranță, de 
anxietate pentru migrant. Învățarea limbii spaniole este o necesitate pentru a putea răspunde 
cerințelor locului de muncă, pentru situațiile de viață obişnuite. De regulă, realitatea la 
destinație nu corespunde cu imaginea idealistă avută la momentul plecării din țară. Înainte de 
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plecare, viziunea asupra țării de destinație se limitează la „locul în care ai posibilitatea să 
obții venituri mai mari, un nivel de trai mai bun”. Rememorarea primelor zile, săptămâni 
petrecute în Spania determină respondenților o serie de stări emoționale negative. 

„Păi când ajungi aici eşti legat de mâini şi de picioare că nu primeşti nimica. Deci pentru mine 
personal ăsta a fost cel mai grav lucru de care mi-o fost frică. Cum să zic? Ai foarte mult curaj 
că vii… şi vii cu o idee din România, dar aici de fapt e altceva. Şi ca să răzbați şi ca să mergi 
înainte trebuie să fii cineva. Eu am avut cu mine o înțelegere şi am zis că în momentu’ când 
ştiu a vorbi şi am de muncă rezolv orice… Dar dacă nu ştii a vorbi…” (MM, femeie, 35 de 
ani) 
 
„Se întâmplă să îți fie frică să vorbeşti la telefon că dacă îți spune ceva şi nu înțelegi…” (MC, 
femeie, 50 de ani) 

Datele cantitative la nivelul celor patru comunități studiate relevă că migranții români 
din regiunea Madrid apreciază, într-o proporție extrem de ridicată, că înțeleg şi vorbesc limba 
spaniolă. O pondere uşor diminuată a respondenților intervievați declară că citesc şi scriu în 
spaniolă. 
Figura 15. Cunoaşterea limbii spaniole de către migranții români din regiunea Madrid 

 
 

De asemenea, nivelul de cunoaştere a limbii spaniole este apreciat, de către 
respondenți, ca fiind unul bun în raport cu necesitățile de conversație. 

Figura 16. Nivelul de cunoaştere al limbii spaniole 
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Este interesant că, punctual, aprecierea nivelului de cunoaştere a limbii spaniole aduce 
nuanțări ale stării de fapt, persoanele intervievate manifestând anumite rezerve. Uneori există 
chiar impresia că doar persoanele mai tinere deprind mai repede, la un nivel mai ridicat 
abilitățile conversaționale. 

„Întotdeauna le-am spus <<vă rog frumos să-mi spuneți cum se zice corect>>. Bineînțeles că 
greşelile pe care le-am făcut la început le fac şi acum. De exemplu <<tendedor>> şi 
<<tendedero>>. <<Tendedor>> este furculiță, <<tendedero>> este unde îți întinzi rufele. La 
început niciodată nu ştiam cum este. Au trecut atâția ani şi încă greşesc. Din cauza vârstei 
probabil… când eşti tânăr îndrepți, noi mergem însă pe ale noastre. Spaniolii au vrut efectiv să 
mă învețe, să mă ajute să vorbesc.” (MC, femeie, 50 de ani) 

Acum, având în vedere numărul mare de români din Spania, se întâmplă ca la locul de 
muncă colegii să fie exclusiv de naționalitate română. În aceste situații, experiențele 
povestite arată că învățarea limbii spaniole se dovedeşte a fi un obiectiv mai dificil de atins.  

„La început am lucrat la un spaniol unde lucrau numai români şi n-am putut să învăț limba 
pentru că lucrând cu români nu înveți limba. După aceea am început să citesc. Eu citeam… pe 
metrou, pe tren, acasă… când aveam timp… citeam. Prima carte… n-am înțeles mai nimica. 
Şi pe urmă la a doua mai mult, la a treia mai mult şi aşa am învățat.“ (MM, femeie, 35 de ani) 

Alți respondenți vorbesc la acest capitol despre colectivele de muncă mixte (formate 
din români şi spanioli) unde discuțiile în limba română nu sunt permise de către patron. 
Regula este respectată, dar interpretată ca o intenție de „spaniolizare forțată”. 

“Spaniolizarea asta… pe mine mă enervează faptul că ne obligă să vorbim spaniola. Chiar 
dacă suntem între noi românii. Dacă eşti la muncă cu alt român trebuie să vorbeşti spaniola. 
Zice că e lipsă de respect să vorbeşti limba ta.” (ND, bărbat, 36 ani) 

 
Munca şi noile sale înţelesuri. Găsirea unui loc de muncă în țara gazdă reprezintă 

practic rațiunea mobilității şi grija principală a migrantului. Integrarea pe piața muncii din 
Spania s-a realizat predominant în economia informală până la regularizarea statutului 
migranților din anul 2005. Chiar dacă printre migranții români era cunoscută supoziția 
potrivit căreia „migrația ilegală este tolerată de către autoritățile spaniole”, fiecare acțiune se 
găsea sub semnul posibilei expulzări. 

„Acu’ tu poţi să stai liber, fără nicio problemă. Eu când am venit … dacă te prindea poliţia pe 
stradă şi n-aveai viză, te trimitea înapoi.” (ND, bărbat, 36 ani) 
„Atunci era frica cu actele, cu controalele … că dacă îi prindea erau amenzile foarte mari 
pentru angajatori.” (CI, bărbat, 46 de ani) 

În perioada imediat apropiată sosirii în Spania, de obicei migranții schimbă mai multe 
locuri de muncă sau lucrează cu ziua „pe unde apucă” şi „la ce apucă”. Etapa aceasta se 
caracterizează prin instabilitate, lipsă de siguranță, căutări, explorări, continuă acumulare de 
capital social. Experiențele povestite sunt diferite şi depind foarte mult de perioada în care 
migrantul a ajuns în țara gazdă, de cunoştinţele (prieteni, rude) pe care le are la destinaţie, de 
posibila apartenenţa la o reţea religioasă, de disponibilitatea manifestată pentru a învăţa o 
nouă meserie sau de a lucra în activităţi ce presupun un efort fizic foarte mare etc. Toţi aceşti 
factori contribuie la „găsirea unui loc al tău” în comunitatea gazdă mai rapid sau mai 
anevoios. Informaţii despre locurile de muncă disponibile circulă între migranţi, dar sunt 
luate şi din anunţurile puse în aşa numitele „locutorios”, din discuţiile cu persoane sau 
cunoştinţe care se află de mai mult timp acolo sau pur şi simplu mergând „din poartă în 
poartă” şi întrebând. Frecvent, angajarea este facilitată de cunoştinţe, prieteni ai noului venit 
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care îl sfătuiesc unde să se ducă sau îi recomandă direct patronilor spanioli pe care îi cunosc 
şi la care s-au făcut remarcaţi prin munca desfăşurată. 

„Nu am ştiut la ce vin. M-am trezit aici a nimănui… Şi după aceea, după câteva nopţi de 
disperare, de plâns şi de nu ştiu ce am zis că eu cad, eu mă ridic, dar trebuie să mă angajez. Ce 
pot să fac?” (EG, femeie, 47 de ani) 
„Am venit, am ajuns aici şi am început să caut de lucru. Prin locurile astea, de regulă, aşa se 
găseşte de lucru aici, în cabinele telefonice în care vorbim noi românii, se cheamă locutorii. Şi 
primul anunţ am găsit: <<Caut băieţi pentru săpat piscină>> Nu mi-a fost ruşine pentru că am 
ştiut pentru ce am venit. M-am dus la săpat piscină. Am lucrat, am luat banii… că nu poţi să 
stai fără lucru. După ce s-a terminat lucrarea nu a mai apărut alta vreo două săptămâni. După 
aia iar alta în domeniul construcţiilor, de dărâmat într-un restaurant. Când vii, dacă eşti 
conştient pentru ce vii, îţi asumi riscul […] Din mai până în septembrie am lucrat în zece 
locuri. “ (CI, bărbat, 46 de ani) 
„Trei luni jumătate am stat aici fără muncă deşi cunoşteam peste 1500 de români. Când eu 
eram la liceul adventist din Craiova toţi mi-au promis <<Băi, dacă o să vii în Spania, să 
vezi…>> Când am venit… toată lumea: <<Aaaa, ai venit într-un moment rău, iarnă, 
chestii.>> În fine, Dumnezeu ştie, numai Dumnezeu m-a ajutat. Soţia mă suna şi mă întreba 
dacă sunt bine. <<Bine, da>>. Mâncam o dată pe zi şi plângeam şi ziceam: <<Doamne, de ce 
am plecat eu de la mine de-acolo, unde aveam tot ce vroiam?>> Şi nu era problemă, că 
puteam să mă întorc, şeful meu mă aştepta şi tot. Dar am zis că nu mai fac pasul ăsta… ori 
merg înainte ori...” (ND, bărbat, 36 ani) 

Un alt aspect important referitor la locul de muncă din Spania este pus în evidenţă de 
datele de sondaj. Cea mai mare parte a persoanelor intervievate (58%) apreciază că 
experienţa, abilităţile de muncă dobândite în România au folosit foarte puţin sau destul de 
puţin la primul loc de muncă în Spania. 
Figura 17. Utilizarea în ţara gazdă a experienţei şi abilităţilor de muncă dobândite în România 

 
 

Cei mai mulţi au fost nevoiţi să înveţe meserii noi, să se specializeze în domenii 
căutate pe piaţa forţei de muncă din ţara gazdă sau pur şi simplu să lucreze în domenii ce nu 
necesită o anumită calificare (menaj în gospodării etc.). Cel mai frecvent, la început, românii 
lucrează în diferite sectoare, dar pe poziţia de necalificaţi. Pe parcurs, unii dintre ei reuşesc să 
obţină locuri de muncă mai bune sau să fie promovaţi. De fapt, respondenţii consideră că 
românii sunt apreciaţi, la nivel local, pentru modul în care muncesc, pentru abilităţile pe care 
le au, într-o măsură mai mare comparativ cu alte grupuri de imigranţi. 
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„Cei din Ecuador, Senegal sunt latini, ştiu limba, dar sunt mai leneşi. Românii lucrează mai 
bine.” (MM, femeie, 35 de ani) 
„Au fost care au avansat în timpul ăsta. Au început ca un simplu zilier şi au ajuns să fie… sunt 
care au post de maiştrii sau de şef de echipă. Că românul este destul de rapid în a învăţa.” (CF, 
preot ortodox) 

 
Necesitatea de a lucra într-un alt domeniu, de a deprinde o nouă meserie nu reprezintă 

un obstacol semnificativ în drumul către găsirea primului loc de muncă în Spania. 
Exceptându-i pe cei care au venit cu un contract de muncă, disponibilitatea pentru „a lucra 
orice” este manifestată de aproape toţi migranţii români în „perioada de formare” din ţara 
gazdă. Diferenţele în sens negativ dintre statusul, calificarea, la origine şi cea la destinaţie 
reprezintă pentru migranţi un risc asumat la plecarea din ţară. Deşi statusul ocupaţional 
implică o altă poziţie socială la destinaţie, aceasta nu este identificată de către respondenţi ca 
fiind o sursă de insatisfacţie în privinţa integrării. Pentru unii respondenţi diferenţa dintre 
ocupaţia la plecare şi cea obţinută la destinaţie a fost mai dificil de acceptat, dar motivaţia 
determinantă în alegerea acestei soluţii se dovedeşte a fi mai puternică. În Spania, referitor de 
statusul ocupaţional, migranţii români apreciază succesul, reuşita cu o altă unitate de măsură. 
Sunt valorizate obiectivele specifice migraţiei precum stabilitatea locului de muncă, obţinerea 
permisului de muncă, posibilitatea de „a strânge nişte bani”, veniturile, viitoarea ascensiune 
economică în România. Din perspectiva migrantului român în Spania atingerea acestor 
obiective sunt premisele „bunei integrări” socio-economice la destinaţie. 

 
„Majoritatea emigranţilor au un post de lucru necalificat. Deci nu îşi pot folosi studiile lor din 
ţară. Am prieteni care au făcut facultate în ţară şi sunt puşi să spele wc-uri efectiv. La ce te 
ajută să ştii atâtea? Un chirurg care a terminat medicina era zidar. Tipul cu nişte mâini 
impecabile, fine şi… era zidar. Da, după ce faci o facultate! 
Şi cum se obişnuieşte aici cu statutul acesta? Bun… în ţară era doctor şi aici…? 
În ţară aveai un status, erai pe o scară socială, erai la un nivel social şi aici vii şi eşti “uno 
mas”, eşti unul în plus. Îţi lipseşte să te salute cineva pe stradă când vii, lipseşte să te cunoască 
cineva, astea sunt pur sociale între oameni, afective. Astea lipsesc. Dar pe urmă ţi le poţi face, 
dacă nu...  
Dar cum te obişnuieşti cu faptul că în ţară erai, cum ziceai tu, cu o poziţie socială iar aici…? 
Te oftici. Ori nu te obişnuieşti şi te integrezi în grupul de români şi îţi câştigi acolo un nou 
status, ori te integrezi cu spaniolii şi îţi câştigi status social. 
Dar cum îţi câştigi respectul faţă de spanioli, adică în faţa spaniolilor? 
Luând de la început. O iei de la început. Faţă de români poţi să spui <<Eu am fost cutare, eu 
am fost aşa.>> Dar faţă de spaniolii… la care spui eu am fost aşa nu are nici o valoare, nici un 
fel de valoare pentru ei. Faptul că tu ai fost cineva… valle… dar aici eşti aşa. Nu au nevoie să 
ştie cine ai fost tu, vor să ştie cine eşti tu acuma şi în felul ăsta te pot accepta sau nu te pot 
accepta. Depinde de caracterul tău.” (I, femeie, 22 ani) 

 
Discutând despre condiţiile de muncă, pe ansamblu, datele cantitative arată că cea mai 

mare parte a respondenţilor afirmă că se întorc întotdeauna sau adeseori foarte obosiţi de la 
muncă, dar puţini obişnuiesc să muncească în condiţii periculoase. Totuşi nici puţinul timp 
liber de care dispun sau efortul ridicat pe care îl presupune munca nu sunt exprimate în 
interviurile realizate, în discuţiile informale avute ca motive de insatisfacţie. 
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Figura 18. Condiţii de muncă 

 
De remarcat este că, în raport cu munca, migranţii observă la ei anumite schimbări 

atitudinale. Locul de muncă pe care îl au în Spania capătă noi conotaţii şi este apreciat într-un 
alt mod ce nu mai corespunde cu anumite stereotipuri avute: 

„În ţară (se referă la România) cine face curăţenie? Femeia de servici de la şcoală e vai şi amar 
de capul ei. Eu zic de aia din anii când eram eu. Şi tu când vii aici şi te apuci de făcut 
curăţenie… pentru tine e degradant. Rămânând şi lucrând îţi dai seama că nicio muncă nu este 
degradantă. Lucrezi pentru nişte bani. Îţi oferi serviciile. Ce servicii îţi poţi oferi, că nu ştii 
limbă, nu ştii aia, nu ştii aia […] De exemplu… m-au angajat prin octombrie şi atunci or veni 
sărbătorile de Crăciun. Şi aici e obişnuit ca de Crăciun toate empresele să te invite… Dar eu 
cu mentalitatea că eram femeie de servici şi femeia de serviciu nu e nimeni… Dar nu! Eu fac 
parte din colectivul respectiv. Deci cu forţa m-au făcut să-mi dau seama că au nevoie de mine. 
Că şi când m-am dus acolo să lucrez mă gândeam… ce curăţenie faci într-un magazin de 
mobilă? Pe urmă îţi dai seama că da… trebuie să faci, că asta e munca mea. În fiecare 
săptămână trebuie să şterg praful de pe mobilă că se depune. O dată pe săptămână mă duc şi 
pentru aia mă plăteşte şi pentru aia fac parte din colectivul respectiv.“ (MC, femeie, 50 de ani) 
„Aici nu se merge la lucru să-ţi bei cafeaua. Aici se merge la lucru să munceşti. Dacă nouă ne-
o spus aşa patronu’: de la zece fără un sfert la zece aveţi pauză de cafea. Nu mă interesează ce 
faci în pauza aia. Poţi să-ţi bei cafeaua, poţi să ieşi să te plimbi un sfert de oră, poţi să faci ce 
vrei. Oricum ai şi o pauză de masă şi poţi să mergi acasă să mănânci, poţi să dormi, poţi să 
faci ce vrei. Dar în momentu’ în care a început munca, de la patru la şapte… tu munceşti. Deci 
eu dacă am început munca, muncesc până la ora… deci dacă la fără un sfert fix sună de pauză 
… eu la fără un sfert fix ies în pauză. Nu mai lipesc, nu mai bat un cui, nu mai fac nimic. 
Acolo îmi las treaba şi continui după aceea. Deci se munceşte aici. Dacă mergi la muncă 
munceşti. Şi dacă munceşti eşti plătit.” (MM, femeie, 35 de ani) 
 

Imaginea respondenţilor asupra siguranţei locului de muncă din Spania, având în 
vedere criza economică globală, se încadrează, surprinzător, într-o notă optimistă. Astfel, 
80,2% dintre persoanele intervievate sunt puţin sau deloc îngrijorate faţă de posibilitatea 
pierderii actualului loc de muncă. 
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Figura 19. Siguranţa locului de muncă 

 
 

În schimb, în relatările respondenţilor, se exprimă opinia că eventualele 
disponibilizări cauzate de recesiunea economică din Spania vor afecta în primul rând 
categoria imigranţilor deoarece există o „doză de discriminare” în acest proces. 

„… Pe principiul că un spaniol dacă lucrează în fabrică e mai greu pus pe liber decât un 
estranjer de orice naţie ar fi el. Asta probabil că s-ar face oriunde.” (SG, pastor baptist) 

 
Românii între ei, românii cu spaniolii. Dacă românii din străinătate se ajută între ei 

sau nu constituie un aspect controversat şi în acelaşi timp un laitmotiv al discuţiilor cu 
migranţi. Repertoriul pe această temă pendulează permanent între aprecieri pozitive şi 
negative. Astfel, o parte a respondenţilor consideră că fără ajutorul românilor de acolo (rude, 
prieteni, dar şi necunoscuţi) nu ar fi reuşit sau le-ar fi fost mult mai greu să se adapteze şi să 
reziste. O parte dintre ei nici măcar nu ar fi plecat din ţară dacă nu ar fi avut pe cineva 
cunoscut la destinaţie. Condiţia de imigrant, spun respondenţii, este cu atât mai dificilă atunci 
când nu ai cunoştinţe sau relaţii şi nu cunoşti limba. Alţii, dimpotrivă, apreciază că „românii 
sunt răi”, „umblă doar să te păcălească” şi nu se poate avea încredere decât în rude şi prieteni 
foarte apropiaţi. Această reprezentare asupra conaţionalilor este argumentată în primul rând 
prin experienţele cu românii care au devenit „întreprinzători particulari” sau „autonomi” (cei 
care lucrează pe cont propriu predominant în domeniul construcţiilor). Este cunoscută din 
studii anterioare52 practica acestora de a angaja alţi români mai nou veniţi pe care îi plătesc 
mai puţin decât o fac în mod obişnuit patronii spanioli, cu întârziere sau uneori „uită să-i 
plătească”. „Întreprinzătorii particulari” au avantajul de a avea „experienţa începutului”, de a 
fi adaptaţi la societatea gazdă. Ei deţin contacte şi „ştiu cum merg treburile”. 

„Românul caută să te înşele. Singurul lucru pe care îl făcea dacă ştia că ai venit de curând: te 
lua la muncă, te muncea şi te înşelau. Erau câte unii care habar n-aveau de construcţii. Ei în 
ţară fuseseră găinari cum le zicem noi sau căruţaşi sau cine ştie. Dar pentru faptul că aveau doi 
trei ani înaintea ta pe aicea erau mari patroni. Ştiau să vorbească  şi pentru că ştiau să 
vorbească luau lucrări.” (ND, bărbat, 36 ani) 

Un al doilea argument oferit de respondenţi în favoarea acestei percepţii este legat de 
firmele din ţară care promiteau, contra unei sume de bani, transport şi locuri de muncă în 
Spania, dar care la destinaţie nu îşi respectau obligaţiile. 

 



COMUNITĂŢI ROMÂNEŞTI ÎN SPANIA 

 76

„Era o firmă românească care ducea români în Spania, dar îi lăsa aici. Îi aducea până aici şi îi lăsa 
aici. Le cerea o sumă… Deci s-a întâmplat soţului meu. O fost trei autocare care au venit şi le-o cerut 
o sumă… Bine … şi-o plătit biletu’ şi pe urmă o sumă de 250 de euro ca să-l cazeze şi să le dea de 
lucru. Şi majoritatea dădeau banii ăştia şi se bazau pe încredere. Şi într-adevăr cei care au dat banii 
ăştia au rămas pe drumuri şi fără bani. Şi erau români cei care făceau lucrul ăsta şi care colaborau cu 
şoferii autocarelor şi colaborau cu un spaniol care venea ca paravan. În prima zi îl aducea pe spaniol 
să facă impresie şi pe urmă le luau banii. Şi sute de români au fost furaţi aşa.” (MM, femeie, 35 de 
ani) 

Timpul liber al migranţilor, în cele mai multe cazuri, este extrem de redus, iar 
relaţiile, interacţiunile cu spaniolii au loc predominant la muncă. Evaluarea raporturilor cu 
populaţia majoritară se face din această perspectivă. Mai rar migranţii, atunci când povestesc 
despre interacţiunile cu spaniolii, fac referire la un alt context decât cel al locului de muncă. 
Nu înseamnă că în afara acestui cadru interacţiunile între români şi spanioli sunt puţine, că nu 
se leagă prietenii sau că apare o evitare reciprocă. Totuşi, privind la opiniile exprimate se 
constată o doză de ambiguitate în evaluarea relaţiilor cu spaniolii. Există, aşadar, discursul ce 
afirmă că românii se înţeleg bine cu spaniolii, iar situaţiile de discriminare sunt excepţii 
caracterizate prin sintagma „pădure fără uscăciuni nu există”. În continuarea argumentaţiei 
respondenţii se referă la spanioli ca fiind deschişi, toleranţi, că acceptă românii sau chiar mai 
mult au nevoie de ei pentru diferite munci pe care spaniolii nu obişnuiesc să le mai facă. 
Câţiva respondenţi pun în discuţie şi faptul că memoria socială a spaniolilor include 
experienţa de imigrant (respondenţii fac referire la migranţii spaniolii din perioada regimului 
Franco) care, pentru unii respondenţi, pare să se reflecte în comportamentul lor actual cu 
imigranţii din Spania. Se apreciază că spaniolii au o percepţie pozitivă faţă de românii care 
sunt muncitori, locuiesc decent şi nu sunt angrenaţi în infracţiuni.  

„De spanioli ce pot să spun? Sunt foarte politicoşi, amabili cu străinii. Îi apreciez foarte mult. 
Îţi sar în ajutor dacă eşti om cumsecade, te ajută, te respectă. Dacă ai un necaz sau o problemă 
te ajută. În schimb, românii nu au comportarea lor.” (VG, bărbat)  

Dacă relaţiile cu românii sunt caracterizate deseori prin afirmaţiile „românii sunt răi”, 
„românii vor să te înşele”, pe de cealaltă parte, relaţiile cu spaniolii sunt apreciate la modul 
general ca fiind bune, aşa cum se observă din discuţii. Spaniolii, se pare, capătă aura unui 
punct de referinţă pentru o parte a migranţilor români. Drept urmare, nu doar că relaţiile sunt 
apreciate într-un registru pozitiv, dar spaniolii devin un model de comportament, atitudini, 
obiceiuri şi asta pentru că ei „sunt occidentali şi au altă mentalitate”. 

„Toţi copiii de spanioli merg la înot. Pentru că există piscine de bloc, există piscină 
municipală, există de toate. Toţi fac un sport. Toţi, majoritatea, ştiu să cânte la un instrument. 
Învaţă limbi străine, învaţă dansuri […] Când încep copiii să înveţe flamenco sau să înveţe un 
dans de societate părinţii îşi fac timp să meargă cu ei. Eu am lucrat la doua familii şi m-o uimit 
atitudinea părinţilor. Venea mama de la lucru, stătea cu copilul două-trei ore, făcea temele şi 
pe urmă, în fiecare zi, aveau program după ora cinci. O oră sau două sau chiar trei. Venea 
soţul, mergea la sală. Ea venea, ducea fetiţa la gimnastică aerobică, mergea în ora aia şi la 
coafor sau în ora aia mergea la cumpărături sau în ora aia mergea şi ea să facă înot sau să facă 
ceva. Deci eu duc copilul după-masa la o activitate de o oră, două şi mă duc şi eu ca părinte 
pentru o oră, două să fac ceva. Şi mergeau cu... sau lucrau împreună cu şcoala. Părinţii lucrau 
împreună activităţi pentru copii cu şcoala, voluntari.” (MM, femeie, 36 de ani) 

 
În afara acestui discurs ce stabileşte, aparent fără echivoc, favorabilitatea relaţiilor 

dintre majoritari şi migranţii români sunt prezentate şi momentele în care numărul românilor 
în Spania a explodat (moment identificat de către respondenţi cu anul 2002). De această dată, 
respondenţii vorbesc despre panica, teama apărută printre spanioli, manifestată printr-un fel 
de „repulsie socială” faţă de cei care veneau. Români erau etichetaţi ca flămânzi, murdari, 
sălbatici, certaţi cu legea, provenind dintr-o ţară extrem de săracă. Dacă aceste atribute 
identitare ce vizează migranţii români se menţin în percepţia populaţiei majoritare este dificil 
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de stabilit din perspectiva acestor date. Se poate spune însă, din discuţiile cu interlocutorii, că 
actele de discriminare sau de respingere din partea populaţiei majoritare, conflictele dintre 
români şi spanioli sunt rare. Conflictele care apar nu au fundamente legate de naţionalitate. 
Ele se nasc în urma unor situaţii care de cele mai multe ori vizează încălcarea legii, a ordinii 
sociale. Respondenţii menţionează că infracţiunile, conflictele deteriorează imaginea 
românilor în Spania, atrag stigmatizarea şi produc un efect de generalizare şi de formare a 
stereotipiilor şi prejudecăţilor. Acesta este un motiv puternic pentru care, strict din acest 
punct de vedere, se exprimă un disconfort produs de comunităţile cu un număr mare de 
români. Ceea ce respondenţii îşi doresc este construirea unei identităţi individuale pe baza 
relaţiilor interpersonale cu spaniolii. 

„Românii fac multe acte negative, care ne fac de ruşine. În zona unde locuiesc, la blocul unde 
locuiesc sunt foarte mulţi români şi fac atâtea prostii! Nu ştiu, aş vrea să mă mut într-o zonă 
unde să nu fie români deloc, să trăiesc liniştit, dar asta e.” (VG, bărbat) 
„Este normal şi de drept ca cel care vine aici să se adapteze condiţiilor, să se adapteze 
mediului de viaţă în care este. Adică nu poţi să îi obligi pe ceilalţi să se adapteze la mediul tău 
de viaţă. Foarte mulţi români au încercat să impună modul de viaţă românesc. Mă refer la 
partea oamenilor care nu au lege, nici respect. De exemplu, muzică la maxim, manele, chestii 
de-astea, că deja se cred numai ei.” (ND, bărbat, 36 ani) 

Disponibilizările datorate dificultăţilor economice pe care Spania le întâmpină în 
ultimul timp sunt percepute a avea un potenţial discriminatoriu dar care se manifestă limitat. 

„Dacă mergeţi de exemplu aici la barul românesc o să găsiţi şi spanioli şi români împreună. În 
general spaniolii sunt deschişi, comunicativi deci nu cred că ar fi o problemă. Dar probabil că 
la un moment dat un pic de rasism este şi la ei. Că am venit şi le-am luat locurile de muncă şi 
treburi de genul ăsta. Mai ales acum când este situaţia mai grea. Pentru că ei o resimt foarte 
mult. O resimt mai greu decât noi. Ei sunt obişnuiţi cu un anumit stil de viaţă, la un anumit 
nivel şi acuma nu şi-l mai permit. Şi mulţi dintre ei sunt bulversaţi.” (SG, pastor baptist) 
„Spaniolii sunt băieţi foarte de treabă dar ca şi la noi în România pădure fără fără uscături nu 
există. Au mai fost manifestări rasiste pe aici dar puţine. S-au închis nişte fabrici şi a ieşit 
sindicatul în stradă că se aduc străini şi… Dar astea au fost ca un pai într-un ocean cu 
manifestările astea rasiste…” (CI, bărbat, 46 de ani) 
 

Referindu-ne acum la relaţia migranţilor români cu instituţiile spaniole, se constată că 
aceasta este caracterizează la superlativ pentru că reprezintă idealul în comparaţie cu 
instituţiile din România. Interacţiunea cu instituţiile spaniole este percepută ca un factor ce 
determină schimbări atitudinale şi însuşirea unei alte percepţii despre eficienţă, rezolvarea 
problemelor, poziţia instituţiilor, funcţionarilor în raport cu cetăţeanul.  

„Vezi că lucrurile care erau la tine normale aici sunt anormale […] Pentru că în România este 
normal să dai mită la oricare, dacă nu dai mită nu intri pe nicăieri. Te duci să ceri o aprobare 
sau nu ştiu ce şi îţi spune: păi trebuie să te duci nu ştiu unde, trebuie să …” (ND, bărbat, 36 
ani) 
„Aici, sincer spun, nu mai am frica zilei de mâine. Dacă vreau să deschid o uşă, o deschid. În 
România… de multe ori nu puteam să deschid o uşă… Aici cel puţin îţi deschide uşa. Că 
rezolvi sau nu problema, aia depinde de tine. Dar unde am fost… lumea te acceptă, stă cu tine 
de vorbă, îţi caută soluţii, îţi spune că nu se poate… hai să vedem ce soluţii găsesc […] Mergi 
la medic îţi rezolvi problema, mergi la primărie îţi rezolvi problema. Mergi la bancă îţi rezolvi 
problema… peste tot. Eu în România am fost şi am umblat un an de zile de am obosit şi n-am 
rezolvat nimic. Pentru că nimeni nu îţi spune ceva. Aici dacă mă duc îţi spune clar ce tre’ să 
fac. Ei… că poţi sau nu poţi, dar cel puţin îţi spune ce tre’ să faci.” (EG, femeie, 47 de ani) 

Totodată instituţiile spaniole sunt calificate drept factor ce sprijină integrarea 
românilor în comunităţile din Spania. În Arganda de Rey, de exemplu, primăria contribuie la 
organizarea unor activităţi, sărbători (1 Decembrie – ziua naţională a României) ale românilor 
şi acţiuni cu rol de intercunoaştere şi încurajează formarea asociaţilor româneşti. De exemplu, 
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asociaţia „Dor Român” ce activează în Arganda del Rey s-a înfiinţat la sugestia şi cu ajutorul 
primăriei din Arganda del Rey. 

„… Totu’ o plecat de la primărie. Într-o comunitate unde sunt mii de români deja… aici sunt 
11.000 de români, aproximativ, în Arganda. Deja la nivel social intervin diferite probleme. 
Probleme de familie, probleme de divorţ, probleme cu ştiu eu… juridice, probleme 
administrative, rămân pe drum. Şi la nivel de primărie noi vrem să vă ajutăm. Dacă Arganda 
are 45.000 de locuitori şi 11.000 sunt români… nu poate cineva să nu-i bage în seama. Deci 
nu poate primăria să nu ţină cont de lucrul ăsta. Or primăria lucrează pentru societate, nu? Şi 
atunci primaru’ o zis: trebuie să vă organizaţi într-o asociaţie ca să ştim cui ne adresăm când 
aveţi o problemă sau când avem nişte programe sociale. Şi atunci s-a înfiinţat Dor Român.” 
(MM, femeie, 35 de ani) 

 
La şcoală în Spania. Şcoală implică frecvent probleme de adaptare deşi anumiţi 

respondenţii (părinţi, profesori români în Spania) sunt de părere că sistemul de învăţământ 
spaniol este pregătit pentru a şcolariza imigranţi sau cel puţin se fac eforturi la nivel 
instituţional pentru o bună desfăşurare a acestui proces. În şcolile din Arganda del Rey, unde 
sunt şcolarizaţi elevi români, se predă cursul de limbă, cultură şi civilizaţie românească, de 
către profesori români, rezultat al parteneriatului dintre ministerele educaţiei din cele două 
ţări. Problemele de adaptare aduse în atenţie se referă la necunoaşterea limbii spaniole la 
nivelul solicitat de programele şcolare şi la nivelul elevilor spanioli, diferenţele majore dintre 
şcoala românească şi cea spaniolă (cerinţe, mod de predare etc.), stigmatizare, segregare. 
Elevii de vârstă mică, care în general, sunt născuţi în Spania nu prezintă aceste probleme de 
adaptare şi au relaţii foarte bune cu elevii, profesorii spanioli. Pentru ceilalţi situaţia se 
dovedeşte a fi însă mai problematică. 

„Cei mici se înţeleg bine. Dar deja cei mar … nu. Fac grupuri, grupuleţe, separatisme. Eu am 
fost chemată la şcoli de multe ori la intermedieri între ei, profesori şi copii. Da, pentru că se 
formează grupuri în pauze. Grupuri de copii români care vorbesc româneşte în şcoală. Ceea 
ce-i cam interzis pentru că în momentul în care se iscă o problemă profesorii nu-i înţeleg. Şi 
atunci nu se rezolvă problema. Se iscă un scandal între un grup de români şi un grup de 
spanioli. Ei vorbind româneşte nu ştiu care-i cauza. Şi atunci nu ştiu cum să rezolve problema. 
Sau sunt părinţi care merg la şcoală dar neştiind limba nu înţeleg cerinţele profesorilor sau 
condiţiile puse de şcoală. Dar şcoala, din punct de vedere al şcoli, îţi oferă toate condiţiile să te 
integrezi, să te adaptezi, să înveţi. Programele sunt foarte bine puse la punct. Eu zic că şcoala 
este pregătită să primească extraheri, străini […]” (MM, femeie, 35 de ani, profesor român) 

Spre exemplu, I. are 22 de, ani iar interacţiunea cu şcoala spaniolă, privită prin ochii 
celui care a avut o experienţă directă cu aceasta, se referă la problemele întâmpinate, la 
relaţiile cu elevii şi profesorii spanioli, la colectivul clasei. În liceu, clasa în care a învăţat era 
formată din 23 de elevi români şi 7 elevi spanioli. Deşi consideră că avea o performanţă 
şcolară bună şi a încercat să se integreze în colectivul clasei, rezultatul nu a fost cel dorit. Pe 
lângă problemele inerente vârstei în relaţiile cu ceilalţi colegi, postura de imigrant a marcat 
întreg traseul său şcolar. I. spune că profesorii nu obişnuiesc să facă discriminare, iar 
examinarea, notarea este corectă. Chiar mai mult, sunt enunţate situaţii de discriminare 
pozitivă în sensul în care elevii spanioli sunt penalizaţi pentru fiecare greşeală de ortografie, 
în timp ce elevilor români le sunt trecute cu vederea aceste greşeli. Totuşi, I. s-a simţit 
nedreptăţită, în diverse situaţii, de către profesori doar pentru că este imigrantă. Din dorinţa 
de a scăpa de stigmat şi de a fi acceptată şi-a impus să nu vorbească româneşte la şcoală, dar 
acest lucru atrăgea dezaprobarea colegilor români. 

„Eu personal aveam probleme pentru că învăţam, ştiam, aveam cultură generală şi făceam 
lecţiile. Deci nu… Aici n-au, n-ai temă pentru acasă. Dacă vrei le faci, dacă nu vrei nu le faci 
şi eu le făceam şi nimeni din clasă nu le făcea şi atunci eu eram privită ca şi cum: uite şi la asta 
care învaţă… e tocilară. Şi a început ca o repulsie din partea spaniolilor […] Pun foarte mare 
bază pe dialog şi în dialogu’ ăsta vezi efectiv ce părere au despre tine sau cum te văd. Pe mine 
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m-au băgat în aceeaşi oală cu toţi românii. Pentru că eu în afară de a fi româncă, eu şi învăţam 
atunci… eram în două grupe marginale din punct de vedere social: emigranţii şi tocilarii.”  
 
„Eu încercam să nu vorbesc româneşte, dar nu aveai ce altceva… Sau dacă vorbeam 
româneşte, nu vorbeam în gura mare şi nu făceam… 
Dar aveaţi voie? 
Aveam. 
Că am auzit că nu.  
Nu, poţi vorbi. Poţi să vorbeşti româneşte dar… Aici este băgat şi în constituţie, nu e 
problemă. Dar era bine văzut? Nu. Era foarte prost văzut să vorbeşti română. Şi pentru faptul 
că eu nu vroiam să vorbesc în română şi toată lumea vorbea cu mine în română… şi eu mă 
străduiam cât de cât să vorbesc spaniola sau dacă vorbeam română nu vorbeam foarte tare şi 
nu ieşeam în evidenţă. Nimeni nu poate să iasă în evidenţă cu lucruri rele, cu lucruri bune da. 
Şi atunci a fost repulsie şi din partea colectivului român faţă de mine […]” 
„Au fost profesori contra mea şi profesori în favoarea mea. În contra mea … nu rasişti dar … 
Se întâmpla ceva şi lua mai mult în consideraţie ceea ce spunea un spaniol decât ceea ce-i 
spuneam eu. Şi dacă spaniolu’ minţea un pic şi eu spuneam respectiv cum a fost… se lua 
punctul de vedere al celuilalt.” 
„Deci s-o făcut bisericuţe. Bisericuţe între români şi spanioli. Prima mare… marea schismă 
[…] Şi s-o făcut realmente grupuleţe, bisericuţe între români şi bisericuţa mare de spanioli. 
Deci erau efectiv separate: erau trei şiruri de bănci, masă individuală cu scaunul tău cu tot… ei 
erau la perete şi noi eram la geam două şiruri numai români. Ne-o separat ei. Efectiv a fost 
repulsia socială: Români!” (I, femeie, 22 ani) 
 

Acasă în România, acasă în Spania. Dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la 
comunitatea gazdă devine o realitate pentru românii din Arganda del Rey. Migranţii români 
se consideră legaţi de comunitatea gazdă pentru că aceasta le-a oferit un loc de muncă, 
venituri mai ridicate, posibilitatea de a asigura un trai mai bun celor rămaşi acasă, în 
România. De asemenea investiţiile pe care unii dintre migranţi le-au făcut în Spania, în 
Arganda del Rey (achiziţionarea unei case, demararea unei afaceri) constituie un factor 
important în acest sens. În acelaşi timp, sentimentul de apartenenţă la ţara de origine este 
păstrat pentru că aici se află familia, prietenii, „rădăcinile” şi pentru că „sângele apă nu se 
face”, iar unii îşi afirmă identitatea românească cu putere. 

„Sunt legată sufleteşte în primul rând de România şi Spania pe locul doi sau aş putea 
caracteriza că sunt legată sufleteşte de amândouă în acelaşi fel pentru că Spania mi-a oferit 
ceva mai mult decât România, iar sufleteşte mă leagă de România, normal, casa în care m-am 
născut, mama mea, soţul, fiica, prietenii pe care îi am de 30 de ani sau chiar de când m-am 
născut, prietenele mele din copilărie.” (E, femeie, 46 de ani) 
„Mi-o fost dor de oraş (de referă la Arganda del Rey la întoarcerea din România). Mi-o fost 
dor de rotunda de sus, mi-o fost dor de… nu ştiu… m-am bucurat când le-am văzut. Ceea ce 
am zis: Doamne iartă-mă! Eu am sentimentul ăsta, îţi dai seama că simţi o bucurie pentru o 
chestie care ţi-o fost străină. Şi eu simţeam bucuria să văd rotundul de la intrare în oraş. Am 
zis că nuş e poate lucrul ăsta da’ uite că am ajuns să simt lucrul ăsta […] Nu ştiu. Mă simt 
legată la fel de România şi de Arganda. Pentru mine nu, nu… faptul că n-am avut o casă în 
România, nu pot să spun zic că mă duc acasă sau că… deci mă duc acasă, mă duc la maică-
mea, dar mă duc în vizită, nu într-un loc al meu. Mă duc la soacră-mea, mă duc la sora mea în 
vizită deci nu pot să zic că mă duc acasă. Da’ S, soţu’ meu, i-o zis la maică-sa: m-am săturat, 
vreau să mă duc acasă. Păi unde?... Păi în Spania… Păi cum? Acolo e casa ta?... A început să 
plângă… Acolo eu mă simt bine, acolo am munca, acolo am prieteni deja, acolo am un rost, 
dar aici nu am încă.” (MM, femeie, 35 de ani) 
„Îs româncă şi îmi place. Deci nu încerc să par altcineva. Îs româncă şi acum trăiesc în Spania. 
Pot să fiu româncă că trăiesc în Cugir şi m-am mutat la Cluj şi Cugirul acelaşi lucuri înseamnă 
pentru mine. Ori că sunt în Cluj sau în Iaşi, ori că sunt în Arganda…” (MC, femei, 50 de ani) 
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Alteori, cei care au petrecut câţiva ani departe de România, simt şi recunosc „o 
distanţare” faţă de ţară şi faţă de comunitatea de origine. Practic, ei nu se simt aparţinând în 
întregime nici comunităţii din care au plecat temporar, dar nici comunităţii de adopţie. De 
remarcat că migranţii în discuţii despre „acasă” se referă mai degrabă la România, la ţară, 
decât la regiunea sau oraşul, satul din care provin. 

“Să stai în două locuri e greu. Şi vedeam pe cineva, un om de cultură din Italia care zicea: 
<<Paradoxul imigrantului este că nu este la el acasă. Nici aicea în străinătate şi nu se mai 
simte acasă nici în ţara lui.>> Practic te dezrădăcinezi şi nu te mai simţi acasă acolo pentru că 
pierzi contactul cu societatea, cu mediul din care ai venit, o parte din prieteni au plecat şi ei în 
străinătate, cei care rămân îşi duc viaţa lor, te înstrăinezi de ei, chiar şi de familie, chiar şi în 
relaţiile mai intime cum ar trebui să fie în familie şi aici apar probleme de multe ori. Plus că 
trăind aicea începi o viaţă la alte exigenţe, la alte pretenţii, cu alte repere şi când mergi acasă 
încerci să găseşti aceste exigenţe, aceste repere şi nu mai poţi.” (CF, preot ortodox în 
Arganda del Rey) 

Integrarea de identificare cu localitatea gazdă este facilitată într-o anumită măsură şi 
prin dezvoltarea la destinaţie de magazine cu produse româneşti, cofetării, măcelării, 
restaurante, baruri româneşti etc. De asemenea cei mai mulţi migranţi au încheiat contracte în 
România pentru televiziunea digitală prin satelit ceea ce face posibilă recepţionarea la 
destinaţie a tuturor programelor TV româneşti. 

„Deci poţi să trăieşti cum vrei. În stil românesc, dacă vrei în stil românesc ai de toate. Ai 
magazine româneşti, ai locuri unde te poţi… aaa… baruri româneşti, ai restaurant românesc, ai 
muzică românească. Dacă vrei în stil spaniol poţi trăi în stil spaniol. Te primesc oriunde ai 
merge. Deci poţi să-l alegi tu. De tine depinde modul şi stilul de viaţă care vrei să-l trăieşti.” 
(MM, femeie, 35 de ani) 

Eventualele „lipsuri” se încearcă a fi suplinite de cei rămaşi acasă. Migranţii trimit 
pachete acasă şi la rândul lor sunt alimentaţi cu pachete din România, ce conţin, în general, 
produse alimentare tradiţionale. 

„Mama s-o gândit că îmi trebuie… mi-o trimis pachet cu ardei d-ăla galben, că aici nu este d-
ăla galben care să îl coci şi să îl faci cu oţet şi cu zahăr, ştii? Deci este ardeiul roşu, este 
gogoşar. Gogoşar iarăşi nu sunt gogoşar, gogoşar, cu gustul de gogoşari. Şi păstaia, ştii ce e 
păstaia, fasolea verde, la noi e galbenă. Aici e numai verde. Mama vara asta – mama vine de 
trei ani în fiecare vară aici - şi ea vrea să-mi trimită de acasă fel şi fel. Ce s-o gândit ea că da, 
îmi trebuie, mi-o trimis. Într-o plasă păstaie, de la prietena ei şi ardei. Deci nu că n-am ce 
mânca, că am ce mânca. Dar, ardei copt! Deci îmi trebuie din România? Pot să zic da, mi-a 
trebuit ardei.” (MC, femei, 50 de ani) 

 
Concluzii. Textul a încercat să redea „vocea” migranţilor români din Arganda del Rey 

pornind de la câteva întrebări ce vizau dimensiunea adaptării, integrării în ţara de adopţie.  
Învăţarea limbii spaniole reprezintă un factor important alături de găsirea unui loc de 

muncă în procesul de integrare structurală a migrantului. În primul rând, din datele cantitative 
am constatat că cei mai mulţi români din regiunea autonomă Madrid apreciază că înţeleg şi 
pot comunica în limba spaniolă. 

Condiţiile de muncă, diferenţele dintre statusul ocupaţional la origine şi cel obţinut la 
destinaţie nu constituie surse de insatisfacţie sau puncte vulnerabile în relaţie cu integrarea în 
societatea gazdă. Important de subliniat este că în contextul crizei economice globale 
imaginea respondenţilor asupra siguranţei locului de muncă din Spania se încadrează într-o 
notă optimistă. 

Raporturile dintre români şi populaţia majoritară sunt bune în condiţiile în care se 
bazează pe relaţii interpersonale. Migranţii se referă la spanioli ca fiind primitori, toleranţi, 
deschişi. Condiţia de imigrant nu pare să fie simţită în experienţele cotidiene decât rareori, în 
contexte particulare. Totodată se evidenţiază o relaţie bună cu instituţiile spaniole. Datorită 
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regularizării statutului imigranţilor, cei mai mulţi români au acces la servicii medicale, 
sociale, la piaţa muncii. 

În sistemul şcolar, situaţia este diferită, adaptarea se realizează cu dificultate. Există 
referiri potrivit cărora stigmatizarea, segregarea îşi pun amprenta asupra adaptării elevilor la 
mediul de învăţământ din Spania. 

Migranţii români din Arganda del Rey încep să dezvolte un sentiment de apartenenţă 
la comunitatea gazdă. Majoritatea consideră însă că nu aparţin în întregime nici comunităţii 
din care au plecat temporar, dar nici comunităţii de adopţie. 

 
Anexă – Persoane intervievate în comunitatea Arganda del Rey 
 

• CI – bărbat, 46 de ani, ortodox, de 4 ani în Arganda del Rey, cu experienţă de 
migraţie în Israel în perioada 1998-2002 

• SG – pastor baptist  
• CF – preot ortodox  
• ND – bărbat, 36 de ani, adventist, de 10 ani în Spania 
• VG şi VA( interviu de grup) – pastor evanghelic şi soţia sa, interviu realizat de 

Alexandra Deliu 
• MM şi EG (interviu de grup) – MM – femeie, 36 de ani, ortodoxă, de 4 ani în 

Arganda del Rey şi EG – femeie, 47 de ani, ortodoxă 
• I şi MC (interviu de grup) – fiica – 22 de ani şi mama 50 de ani , ortodoxe 
• E – femeie, ortodoxă, de 6 ani în Arganda del Rey 
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Capitalul social al migranţilor 
Ioana-Alexandra Mihai 

 
Despre cei plecaţi la muncă în afară auzim lucruri contradictorii. Pe de o parte, se 

vorbeşte de comunităţi de români, de faptul că românii se ajută între ei şi s-au chemat unii pe 
alţii. Pe de altă parte, auzim că românii sunt „fiecare pentru el”, că prieteni şi rude care s-au 
înţeles bine o viaţă întreagă ajung să se certe şi să se înşele. În continuare vom analiza, 
folosind date cantitative din sondajul CRS (Soros, 2008) şi din sondajul ENI (INE, 2007), 
precum şi date calitative culese în cadrul cercetării CRS, felul în care românii din Spania 
relaţionează unii cu alţii, dar şi cu alte naţionalităţi. Un alt punct important de analizat este 
legătura migranţilor cu ţara. Ne referim aici la legăturile sociale şi sentimentale, şi mai puţin 
la remitenţe. 
 

Migranţii români între ei şi cu ceilalţi. Cu ajutorul cui ajung românii în Spania? Care 
sunt relaţiile dintre ei la destinaţie? Putem vorbi despre comunităţi româneşti sau mai degrabă 
despre concentrări de români? Acestea sunt câteva întrebări la care vom încerca să răspundem 
în continuare. 
 
Importanţa relaţiilor pentru migraţie 

Faptul că migranţii români din Spania sunt concentraţi în anumite regiuni (în funcţie 
de localitatea din Spania se poate face o predicţie relativ bună asupra regiunii de provenienţă 
a migranţilor) este un indiciu că legăturile stabilite din ţară sunt importante cel puţin în 
decizia asupra destinaţiei. De altfel, majoritatea poveştilor pe care le au de spus migranţii 
despre venirea lor în Spania încep cu „aveam pe cineva aici”. Nu este vorba doar despre 
transmiterea unei inovaţii sociale, ci şi despre un sprijin important într-o situaţie de viaţă 
dificilă. 

„Cum te-ai hotărât să vii în Spania, cum a fost? 
Să vin în Spania? Păi erau surorile mele deja aici şi m-au sunat, mi-au zis: <<Haide - că unchi-
miu a ajuns de şapte ani aici, avea empresa în Manila, prin Valencia, empresa de construcţii - 
hai vino’ncoace că te bagi la muncă la unchiul nostru, nu ştiu>> şi cum în ţară acolo stăteam 
aiurea aşa, nici la şcoală nu prea mă mai duceam, mă duceam acolo numai să mă întâlnesc cu 
prietenii şi baruri… Zic <<Hai că vin>>”. (bărbat, 20, 3 ani în Spania, Torrejon de Ardoz) 

Datele cantitative culese în comunităţile din jurul Madridului confirmă acest lucru. 
79% dintre respondenţi au fost ajutaţi într-un fel sau altul (de cele mai multe ori în mai multe 
moduri) de către cineva care era deja în Spania. Importante au fost mai ales legăturile 
puternice (cu rudele şi prietenii)53. Legăturile slabe (respondentul a fost ajutat de un cunoscut 
român) sunt relevante doar pentru găsirea unui loc de muncă. Ajutorul primit de la alte 
naţionalităţi este nesemnificativ la prima venire. 
Tabelul 23. Ajutorul primit de către migranţi la prima venire în Spania 

Când aţi venit 
pentru prima oară în 
Spania, aţi avut 
AICI pe cineva 
care… 

v-a găzduit la 
el/ea acasă? 

v-a găsit o 
locuinţă? 

v-a găsit un 
loc de 
muncă? 

v-a 
împrumutat 
bani? 

Total 
(respondentul a 
avut pe cineva 
care l-a ajutat în 
cel puţin unul din 
feluri) 

O persoană din 
familie/gospodărie 

28 7 12 10 31 

Altă rudă 31 12 22 17 39 



FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA 

83 
 

Un prieten român 22 13 27 18 41 
Un prieten spaniol 0 0 1 1 1 
Un cunoscut român 5 3 10 3 14 
Un cunoscut spaniol 0 0 1 0 2 
Altcineva 1 0 1 0 2 
Total (procent de 
respondenţi care au 
avut pe cineva în 
Spania şi au fost 
ajutaţi în modul 
respectiv) 

71 29 60 37 79 

Sursa: CRS, 2008, procente din totalul respondenţilor 
Notă: Prin însumarea pe linii sau pe coloane nu se va obţine în mod necesar procentul din ultima linie, 
respectiv coloană, fiindcă fiecare respondent a putut obţine mai multe tipuri de ajutor de la mai multe categorii 
de persoane. Cifrele sunt rotunjite 
 

„Dar românii aici, intre ei, sunt uniţi? Se ajută? 
Unii se ajută… în general se ajută. Eu aşa văd, aşa percep lucrurile, pentru că am foarte mulţi 
prieteni care şi-au deschis firme de construcţii si au mulţi muncitori romani, majoritatea sunt 
romani. Poate că din cauza că au încredere, de exemplu noi românii nu prea avem încredere in 
sud-americani, pentru ca nu sunt muncitori şi atunci preferi să ai un român cu tine, da aşa se 
întâmplă, preferi să ai un român să ştii că e de al tău, chiar dacă nu ştie meserie, dar măcar 
învaţă şi se adaptează la condiţiile de muncă, dar sud-americanii sunt mai problematici. Şi 
până şi femeile, şi femeile ne-am ajutat mult între noi. Normal, dacă te întreabă: <<am nevoie 
de o fată să-mi facă curăţenie, nu ştii pe cineva?>>, imediat întrebi <<ce româncă n-are de 
lucru?>>” (femeie, 33, ortodoxă, din Sebeş, de 14 ani în Spania, Alcalá de Henares) 

Ajutorul venit de la persoane care s-au întors din Spania este semnificativ doar sub 
aspectul informaţiilor: 17% dintre respondenţi au fost sfătuiţi de foşti migranţi (în general 
rude şi prieteni) unde să se ducă. Sub 3% dintre respondenţi au fost ajutaţi de cineva din ţară 
pentru a-şi găsi o locuinţă sau un loc de muncă.  
 
Relaţiile migranţilor 

Dacă migranţii ajung în Spania la rude şi/sau prieteni care îi ajută într-un fel sau altul, 
este de la sine înţeles că, odată instalaţi, ei îşi ajută rudele şi prietenii la rândul lor, continuând 
astfel lanţul de întrajutorări. Cele două variabile (a fi primit vreo formă de ajutor la venire, 
respectiv a fi acordat vreo formă de ajutor în ultimele 12 luni) sunt asociate semnificativ la un 
nivel de încredere de 99%. Cei care au primit ajutor au o probabilitate mai mare să acorde 
ajutor la rândul lor decât cei care nu au primit ajutor.54  

În ultimele 12 luni dinainte de aplicarea chestionarelor, 70% dintre respondenţii CRS 
acordaseră ajutor altor români, cei mai mulţi fiind însă prieteni sau alte persoane cunoscute în 
Spania. Diferenţa dintre aceste date şi cele despre ajutorul primit de către migranţi provine 
cel mai probabil din diferenţa de perioadă de referinţă: întrebările legate de ajutorul primit se 
referă la prima venire în Spania, pe când cele despre ajutorul dat se referă la ultimele 12 luni 
înainte de desfăşurarea cercetării de teren. 
Tabelul 24. Ajutorul acordat de către migranţi altor români 

În ultimele 12 luni, 
cine sunt persoanele 
pe care le-aţi 
ajutat… 

oferindu-le 
găzduire la 
dvs. acasă 

găsindu-le 
o locuinţă 

găsindu-le 
un loc de 
muncă 

împrumutându-le 
bani 

Total (respondentul 
a ajutat cel puţin pe 
cineva în unul din 
feluri) 

Persoane din 
familie/gospodărie 

2 1 1 2 4 

Alte rude 10 5 11 22 32 
Prieteni  20 18 30 32 60 
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Alţi români pe care 
îi cunoşteaţi din 
România 

6 9 7 8 17 

Alţi români pe care 
i-aţi cunoscut în 
Spania 

15 19 40 31 54 

Total (procent 
dintre respondenţi 
care au ajutat pe 
cineva în modul 
respectiv) 

32 30 52 57 70 

Sursa: CRS, 2008, procente din totalul respondenţilor 
Notă: Prin însumarea pe linii sau pe coloane nu se va obţine în mod necesar procentul din ultima linie, 
respectiv coloană, fiindcă fiecare respondent a putut acorda diferite tipuri de ajutor mai multor categorii de 
persoane. Cifrele sunt rotunjite 
 

Important este de remarcat că migranţii oferă ajutor şi unor persoane pe care le-au 
cunoscut în Spania, ceea ce arată că relaţiile sociale la destinaţie sunt dinamice. Dacă găsirea 
unei locuinţe sau a unui loc de muncă pentru cineva nu presupune o investiţie foarte 
importantă cu încredere, procentul mare de primiri în gazdă şi împrumuturi de bani acordate 
unor persoane cunoscute în Spania (altele decât prieteni) arată un grad de încredere relativ 
ridicat în acestea. Totuşi, nu putem spune că este vorba despre încredere difuză. Interviurile 
arată că este vorba mai degrabă fie de un risc calculat, fie de încredere acordată unor persoane 
pe care respondentul le cunoaşte destul de bine, chiar dacă nu le consideră prietene. 

„Spune-mi aşa un pic despre relaţiile românilor cu românii de aici din Spania, se ajută între 
ei, cum sunt... 
Măi sunt unii care se ajută între ei, sunt unii care nu se ajută, sunt unii care se mănâncă, că 
aşa-s românii... Da’ sunt unii care da, se ajută. Se ştie de unde or venit şi unde or plecat, dar 
sunt unii care au uitat de unde or plecat, aşa că nu se mai ajută. 
Şi tu ai încredere în români?  
Măi, sunt unii care da, dar sunt unii care nu. Pentru că, mie, în general aşa, nu ai încredere în 
nimeni pentru că toţi cum şi cum face, să tragă de tine. 
Dar dacă e să le ceri ajutorul, sau să îţi ceară ei ţie... Am văzut că la locutoriu mai vin 
migranţi şi te întreabă, unde să se ducă să îşi facă actele... 
Măi, îi ajut cât aşa. Cât fac şi pot. Îi ajut, nu? Că-ţi vrea unu’ nu ştiu ce vrea, îi dau. Că nu are 
un centimo sau doi... Uite, Ionuţ a venit acuma din ţară, nu avea bani. Mi-a cerut 100 de euro. 
Ce aveam să-i spun? Nu-ţi dau? Ia! Hmm... Mă rog sunt unii...” (bărbat, 28, 7 ani în Spania, 
Torrejon de Ardoz) 

În afară de relaţiile utile, ne interesează şi viaţa socială a migranţilor. La întrebarea 
referitoare la numărul de români pe care respondentul îi cunoaşte în localitatea spaniolă în 
care trăieşte, mediana răspunsurilor a fost 50 (media de 255 este ridicată mult de câteva 
răspunsuri extreme). De fapt, conform datelor CRS, 59% dintre respodenţi cunoşteau cel 
puţin 50 de români în localitatea de reşedinţă, un număr ce foarte probabil depăşeşte cercul 
rudelor şi prietenilor apropiaţi. 

Cu cine îşi petrec românii din Spania timpul liber? Primul răspuns pe care îl primim 
de la migranţi este că nu prea au timp liber şi că în puţinul timp liber pe care îl au preferă să 
se odihnească sau să stea cu familia apropiată. Într-adevăr, 88% dintre respondenţii CRS 
lucrează, iar media numărului de ore lucrate este de 48, cu o mediană situată la 45 (jumătate 
dintre cei care lucrează depăşesc 45 de ore de lucru pe săptămână). Totuşi, mulţi migranţi îşi 
petrec timpul liber şi cu alte persoane decât familia apropiată. Aşa cum era de aşteptat, ca şi 
în domeniul relaţiilor utile, şi în cel al relaţiilor de timp liber pe primul loc se află relaţiile cu 
alţi români (vezi figura 20). 
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Figura 20. Frecvenţa cu care migranţii îşi petrec timpul liber cu alte persoane 

 
Sursa: CRS, 2008, procent din răspunsuri valide 
 

Migranţii români îşi petrec timpul liber mai degrabă cu spanioli decât cu imigranţi de 
alte naţionalităţi, ceea ce este oarecum de aşteptat din două motive: în primul rând fiindcă 
spaniolii sunt mai mulţi decât imigranţii, iar în al doilea rând fiindcă, prin natura selecţiei, 
comunităţile în care au fost aplicate chestionarele CRS erau cele în care cei mai mulţi 
imigranţi erau români. 

Deşi am văzut mai sus că românii se ajută între ei şi că în general ajutorul este primit 
de la alţi români, atunci când sunt rugaţi să aprecieze relaţiile pe care le au cu românii şi cu 
alte naţionalităţi, respondenţii CRS apreciază în mai mare măsură că au relaţii bune cu 
spaniolii decât cu alţi români aflaţi în Spania. Acest fapt pare paradoxal, mai ales dacă luăm 
în seamă şi faptul că principalii parteneri de petrecere a timpului liber sunt alţi români. 
Relaţiile bune cu spaniolii intră în general în altă categorie decât cele cu românii, iar 
distincţia reiese din datele calitative. Românii locuiesc împreună, lucrează împreună, se ajută 
în probleme vitale cum ar fi împrumuturile, găsirea unei locuinţe sau a unui loc de muncă. 
Este de aşteptat ca în urma acestor interacţiuni să apară conflicte. 

O bună ilustrare în acest sens este dată de presiunea pentru găsirea unui loc de muncă, 
mai ales în condiţiile crizei economice care a afectat puternic Spania, în special în domeniul 
construcţiilor. În anul precedent datei sondajului, jumătate dintre respondenţi primiseră 10 
sau mai multe cereri de ajutor în vederea găsirii unui loc de muncă (în medie 17 astfel de 
cereri55). Cu toate că primiseră atâtea cereri de ajutor, 50% dintre respondenţi nu reuşiseră să 
ajute mai mult de 3 persoane (în medie 6). Dintre persoanele ajutate prin găsirea unui loc de 
muncă în cele 12 luni anterioare cercetării, respondenţii mai păstrau legătura cu aproximativ 
80%. 
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Figura 21. Aprecierea calităţii relaţiilor cu alţii 

 
Sursa: CRS, 2008, procent din răspunsuri valide 
 

„Cum vezi tu relaţiile între români? 
Foarte rele! Păi în primul şi-n primul rând, sunt foarte egoişti românii. Începând de la muncă, 
unde ai doi români, nu poate să fie, nu poate să existe, tot timpul se mănâncă unul pe altul: 
<<că eu sunt mai tare, că nu ştiu ce>>. Şi, altă treabă, îţi dau un exemplu, sunt persoane, 
închiriază apartamente pentru că aici aşa e: cine închiriază apartamentul… Eu mă duc: <<uite, 
vreau şi eu să închiriez o cameră sau yo que se, pot să vin sau nu pot să vin?>> Îţi pune nişte 
condiţii, dar, de condiţiile astea, se trece. 
Cum adică se trece? 
Face pe şeful, îţi impune nişte chestii care în opinia mea nu sunt, cum să zic eu, umane. Şi 
cum să zic eu, te tratează foarte rău şi tot timpul. <<Ah, eu am închiriat apartamentul… eu 
sunt şeful!>>. Nu, macho, că aicea toţi suntem , toţi am venit pentru aceeaşi treabă aicea, şi 
toţi tre’ să trăim… De-aia îţi închiriezi, când îţi închiriezi o cameră, ca să stai liniştit să n-ai 
probleme şi să ai condiţii. Dar nu, românul nu-i aşa, el face ce vrea, în general vorbesc, mă-
nţelegi? Că multe persoane, că nu toţi, eu ţi-am zis, că 90% sunt răi, în opinia mea, şi 10% 
care-i găseşti sunt de… deci nu există clasă medie. Ori buni ori răi, ştii, in opinia mea.” 
(bărbat, 21, ortodox, 6 ani în Spania, Alcalá de Henares) 
Dar, cum ţi se pare ţie că stau lucrurile? Între ei, românii, se ajută sau se...? 
Din contră! În general, dacă pot, te ard! La postul de muncă, în viaţa de zi cu zi... vecinul, 
omul cu care stai în casă, că vezi cum e situaţia aicea că trebuie să locuieşti... cu anumite 
persoane. În cazul meu, eu locuiesc cu prietena mea de-o viaţă, cred c-ai cunoscut-o. Am 
crescut împreună de la 3 ani. Ne cunoaştem deja de 20 de ani… 21 de ani. Dar şi cu ea am 
avut probleme! Înţelegi? Probleme de convieţuire... chestii care în ţară nu mi s-ar fi întâmplat. 
Aici în schimb, pretenţiile care le au unii şi alţii... Ştii, şi...te ard, te ard! Românii te ard! Şi la 
muncă mai ales... la muncă... când lucrezi în colectiv, şi ai de-a face cu românii, să te sperii! 
(femeie, 24, 6 ani în Spania, Alcalá de Henares) 

Pe de altă parte, de obicei când este atins subiectul relaţiilor cu spaniolii, respondenţii 
se referă la relaţii formate la locul de muncă, fie cu angajatorii/şefii, fie cu colegii, şi mai 
puţin la relaţii apropiate, de prietenie. Cu alte cuvinte, relaţiile cu spaniolii par să fie mai 
bune fiindcă în general sunt mai superficiale şi nu implică sisteme de obligaţii reciproce sau 
convieţuire. De asemenea, este de multe ori vorba despre relaţii bune cu şefii, descrise de 
obicei prin surpriza de a fi trataţi bine de către spanioli. 

Dar cu spanioli ieşiţi, aşa în timpul liber? 
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Da. De exemplu am fost ieşită cu senorii mei. Ei au casă la munte şi mi-au spus că hai cu noi 
să vezi cum este. Deci am fost tratată regeşte, pot să spun. Deci n-au făcut diferenţa că eu sunt 
fata care le fac curat în casă, m-au aşezat la masă, au avut şi invitaţi. (femeie, ortodoxă, 2 ani 
în Spania, Torrejon de Ardoz) 

Diferenţa între relaţiile cu spanioli şi cele cu români reiese destul de clar din 
răspunsurile la întrebarea privitoare la cine sunt românii cu care se întâlnesc migranţii cel mai 
des: pe primul loc în această ierarhie se află rudele. Nu există diferenţe majore în intensitatea 
cu care se păstrează contactul faţă în faţă (prin întâlniri sau vizite) şi cel mediat (de telefon 
sau internet) 
Figura 22. Frecvenţa cu care migranţii se întâlnesc cu alţi români 

 
Sursa: CRS, 2008, procent din răspunsuri valide 
 
Figura 23. Frecvenţa cu care migranţii păstrează legătura cu alţi români din Spania prin telefon sau internet 

 
Sursa: CRS, 2008, procent din răspunsuri valide 
 
Comunităţi româneşti şi asociere 

Am văzut deja că migranţii români s-au ajutat unii pe alţii la venirea în Spania. Ca 
urmarea a dependenţei de acest ajutor, ei s-au concentrat în anumite zone şi în cadrul acestora 
în anumite localităţi, formând ceea ce în general este desemnat prin termenul de comunităţi 
româneşti. În zonele în care concentrarea de români este mare s-au deschis magazine, 
locutorii (o combinaţie între internet-cafe şi cabine telefonice, unde de obicei se vând şi ziare 
şi produse alimentare) şi localuri româneşti. Acolo unde concentrarea este mai mare au apărut 
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biserici şi case de rugăciune ale românilor. În supermarketuri se găsesc produse alimentare 
româneşti sau produse fabricate în Spania, dar după reţete româneşti. 

Am arătat deja că românii se cunosc între ei în cadrul aceleiaşi localităţi din Spania, 
mai mult jumătate dintre respondenţii CRS estimând că ştiau cel puţin 50 de români în oraşul 
în care trăiau. Am putut observa lucrul acesta şi în alte ocazii. De exemplu, dacă stăteam de 
vorbă cu un respondent într-un loc public, rareori se întâmpla să nu treacă pe acolo vreun 
cunoscut român de al său. În unele localităţi spaniole există parcuri unde se strâng românii 
pentru a-şi scoate copiii la joacă şi pentru a sta de vorbă. 

Prin natura tehnicii de eşantionare folosite, am putut obţine şi o imagine despre 
reţelele sociale ale migranţilor. Deşi lărgirea eşantionului s-a realizat dificil, acest lucru nu a 
fost cauzat de lipsa relaţiilor, ci mai ales de lipsa timpului. Interesante au fost şi încrucişările 
(recomandarea unei persoane care ne fusese deja recomandată de către altcineva). Dacă este 
de aşteptat ca la doi paşi distanţă să apară încrucişări (respondentul recomandă un prieten 
care este de fapt cel care a recomandat persoana care l-a recomandat pe el), mult mai 
relevante sunt încrucişările între reţele pornite din puncte (seminţe) diferite. Am întâlnit chiar 
şi o încrucişare între o reţea pornită în Torrejon şi alta pornită în Alcalá de Henares (cele 
două oraşe se află la o distanţă de două staţii de tren una faţă de cealaltă), când o persoană 
care lucra în Torrejon, dar locuia în Alcalá, a fost recomandată în ambele localităţi. 

Dacă românii sunt concentraţi în anumite zone şi se cunosc şi se ajută între ei, ne 
putem aştepta să apară şi anumite forme de asociere şi organizare a lor. Prima formă de astfel 
de asociere a fost cea a bisericilor. În Madrid exista o biserică ortodoxă românească dinainte 
de 1989, iar atunci când migraţia pentru muncă în Spania a luat amploare, aceasta a fost 
asaltată de către oameni care aveau nevoie de servicii religioase sau de ajutor. Deşi 80% 
dintre respondenţii CRS sunt ortodocşi, locul neoprotestanţilor în migraţia pentru muncă nu 
este de neglijat. În medie, adventiştii au o vechime de migraţie în Spania cu 2 ani mai mare 
decât ortodocşii (6.5 faţă de 4.5 ani56). De asemenea, neoprotestanţii au fost mai eficienţi în a 
se organiza şi au făcut rost mai repede de locuri de adunare şi apoi de case de rugăciune 
proprii. Întâlnirile lor regulate au facilitat întrajutorarea şi rezolvarea problemelor legate de 
găsirea unui loc de muncă sau a unei locuinţe. 

Accesul ortodocşilor din zona Madridului la biserică a fost mai greoi. Iniţial, ei 
mergeau la biserica ortodoxă din Madrid. În 2001 a fost înfiinţată, după tensiuni şi contestaţii 
din partea preotului ortodox din Madrid, o nouă parohie în Alcalá de Henares. Aceasta a fost 
rezultatul implicării asociaţiei românilor din localitate (mai multe despre comunitatea 
românească de aici se regăsesc în capitolul dedicat descrierii ei). Între timp au fost înfiinţate 
alte două noi parohii (în Arganda del Rey – din 2003 – şi Coslada – din 2007), astfel încât în 
acest moment, cei aproximativ 150.000 de români din Comunitatea Autonomă Madrid au 
acces la patru biserici ortodoxe. La acestea se adaugă bisericile neoprotestante, mult mai bine 
reprezentate în zonă. 

Interesant este de observat că ceea ce a apărut mai întâi au fost asociaţiile, nu 
bisericile (pe când în cazul bisericilor neoprotestante succesiunea a fost în general inversă: 
când se strângea un număr suficient de mare de credincioşi era adus un pastor şi se căuta un 
loc potrivit pentru întâlniri). Una dintre cauze a fost şi reticenţa Bisericii Ortodoxe Române 
de a înfiinţa parohii noi în Spania. Credincioşii care au depus eforturi pentru înfiinţarea 
parohiilor şi aducere preoţilor se plâng că preoţii deja stabiliţi în Spania ar fi încercat să-i 
împiedice, fiindu-le frică de concurenţă. Pe de altă parte, preoţii spun că nu este raţional să 
înfiinţezi prea multe parohii, având în vedere că şederea românilor în Spania este temporară, 
iar parohiile riscă să rămână fără enoriaşi odată cu întoarcerea migranţilor acasă. 
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Asociaţiile româneşti au apărut în mare parte ca urmare a preocupării autorităţilor 
spaniole pentru a avea un partener de discuţie din partea migranţilor români, al căror număr 
era în creştere. Numărul asociaţiilor de români este mare, iar în localităţile unde există mai 
multe asociaţii româneşti, ele se concurează sau se ignoră. În anul 2004 s-a constituit 
Federaţia Asociaţiilor Imigranţilor Români din Spania (FEDROM), în dorinţa de a unifica 
reprezentarea intereselor românilor într-o organizaţie mai mare. În prezent, FEDROM are 27 
de asociaţii membre, iar pe site-ul federaţiei se află o listă de 107 asociaţii. Majoritatea au ca 
date de contact doar o adresa de mail şi un număr de telefon personale. Ele nu sunt cunoscute 
în rândul migranţilor, iar cei care au auzit de ele manifestă în general neîncredere în asociaţii, 
considerând că majoritatea au fost înfiinţate mai degrabă pentru ca fondatorii să îşi atingă 
nişte interese personale. 

Dar nu v-aţi gândit să vă implicaţi în asociaţia aceasta sau... 
N-am timp. N-am timp pentru că eu îmi fac munca mea. 
C. (soţia): Şi nu merită. Să te implici să faci ce? Dacă te duci acolo, nici măcar 
nu sunt în stare să-ţi facă o traducere autorizată. 
Ei şi apoi mai e o chestie. Nu ştiu dacă ai loc, ştii? Pentru că probabil că 
asociaţiile astea de români din Spania se înfiinţează pentru că primesc nişte 
bani de la primăriile oraşelor respective, sau de la guvernul României sau eu 
ştiu, Dumnezeu ştie de unde, dar probabil că primesc nişte bani. Şi nu ai cum 
să te mai bagi tu acolo, deja nu mai ai cum să te bagi. Pentru că sunt ca şi în, 
România, trage fiecare spuza pe turta lui. Chiar dacă te duci de bună credinţă, 
că tu crezi că chiar poţi să faci ceva, ştii? Probabil că în scurt timp îţi vor da un 
şut în fund, ştii, ca să nu afli tu probabil de banii ăia sau eu ştiu ce, Dumnezeu 
mai ştie, Dumnezeu să-i înţeleagă, habar n-am. 
C.: Nici măcar un curs de limba spaniolă nu sunt în stare să organizeze.  
Cursurile de limba spaniolă pentru români le dau tot primăriile oraşelor de 
reşedinţă spaniole. (bărbat, 46, 6 ani în Spania, ortodox, Torrejon de Ardoz) 

Slaba vizibilitate a asociaţiilor reiese şi din datele cantitative. Deşi în Comunitatea 
Autonomă Madrid există multe asociaţii, iar în localităţile unde s-a desfăşurat studiul CRS 
există cel puţin câte una, 62% dintre respondenţi declarau că nu cunosc vreo asociaţie. Dintre 
cei care cunoşteau o asociaţie, o treime nu au ştiut să spună despre ce asociaţie era vorba sau 
se refereau la un ziar sau o biserică. 3% erau membri într-o asociaţie şi alţi 4% participaseră 
vreodată la activităţile organizate de o asociaţie. 

Datele ENI confirmă imaginea. Conform acestora, 6% dintre români au participat 
într-un fel sau altul într-o formă de asociere adresată imigranţilor, cea mai importantă fiind 
participarea în grupuri religioase (3%). Dacă ţinem cont şi de participarea în grupuri sau 
organizaţii care nu sunt orientate în mod special către migranţi, atunci participarea totală 
(cuprinzând sindicatele şi cluburile sportive) este de 12%. Această cifră este ceva mai mare 
decât cea referitoare la participarea în asemenea grupuri a românilor din România (7% 
conform BOP, toamna 2007), dar numai dacă ţinem cont şi de formele de asociere care nu 
sunt specifice migranţilor. 

O altă formă de implicare cetăţenească este votul. Odată cu intrarea în Uniunea 
Europeană, românii din Spania au obţinut dreptul de a vota la alegerile locale, ceea ce a făcut 
chiar ca unii români să candideze pentru consiliile locale, fapt ce a suscitat un interes viu din 
partea mass-media. Doar 10% dintre respondenţii CRS au votat la alegerile locale spaniole 
din primăvara anului 2007, iar 65% nu au votat deşi aveau dreptul la vot şi se aflau în Spania 
în momentul alegerilor. 
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Tu cunoşti vreo asociaţie românească aici în Spania? 
Nu, numai am auzit, ţi-am zis… De aia, de Asociaţia Românilor, dar nu ştiu exact, că cine îi şi 
cum îi... Ştiu că era odată cu biserica, cu nu ştiu ce, că pe-acolo se mai auzeau treburile astea. 
Aşa nu ştiu, nu ştiu. Ştiu că şi când o fost alegerile pentru primar aici, a fost un partid 
românesc care s-a prezentat. 
Tu ai fost la vot? 
Nu, pentru că pe mine nu m-a interesat (bărbat, 21, ortodox, 6 ani în Spania, Alcalá de 
Henares) 
 

„Acasă” şi legăturile cu ţara. Românii ajung în Spania ajutaţi de români şi ajută la 
rândul lor alţi români. Găsim în Spania biserici şi restaurante româneşti, putem cumpăra 
mezeluri, covrigi şi apă minerală româneşti. În localităţile unde există o concentrare mare de 
români te poţi descurca foarte uşor fără să cunoşti limba spaniolă. Cu alte cuvinte, românii şi-
au creat un mediu dacă nu în totalitate românesc, cu siguranţă cu influenţe româneşti 
puternice, un mediu care nu mai este tocmai spaniol, dar nici complet românesc. Conform 
datelor CRS, românii din zona Madridului se află în Spania în medie de aproximativ 5 ani. În 
condiţiile acestea şi având în vedere că ne interesează şi intenţiile de întoarcere în ţară, se 
impune întrebarea cu privire la unde este „acasă”. 
Figura 24. Legătura sufletească a migranţilor cu locul 

 
Sursa: CRS, 2008, procent din răspunsuri valide 
 

Legătura sufletească a migranţilor cu locul de origine este mult mai puternică decât cu 
cel în care se află (vezi Figura 24), ceea ce este explicabil nu numai prin timpul mai scurt 
petrecut în Spania, ci şi prin faptul că migranţii mai au rude şi prieteni în ţară (vezi Tabelul 
3). Merită remarcat însă că, spre deosebire de ceea ce reiese din datele culese prin sondarea 
opiniei românilor aflaţi în ţară (BOP toamna 2007), migranţii sunt mai puternic legaţi de 
localitatea de origine (46% în foarte mare măsură, 30% în mare măsură) faţă de cei aflaţi 
acasă (34% în foarte mare măsură , 50% în mare măsură), în schimb tind să se distanţeze faţă 
de România: un procent mai mare de migranţi spune că nu se simte legat sufleteşte decât în 
mică măsură de ţară (16% în mică măsură, 10% în foarte mică măsură sau deloc) decât cei 
aflaţi în ţară (13% în mică măsură, 3% în foarte mică măsură). 
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Putem explica diferenţele prin faptul că pentru românii aflaţi în Spania, acasă este mai 
degrabă localitatea din care au plecat, decât ţara. În plus, pentru unii România este locul de 
unde au fost nevoiţi să plece fiindcă nu puteau să se descurce suficient de bine şi au ajuns 
într-o ţară unde au reuşit să obţină nişte venituri şi unde sunt trataţi bine de către instituţiile 
publice: 89% dintre respondenţii CRS apreciază că administraţia publică spaniolă 
funcţionează mai bine sau mult mai bine decât cea românească; 85% au o părere similară 
despre spitalele spaniole în comparaţie cu cele româneşti. Totuşi, şcolile româneşti sunt 
apreciate ca funcţionând mai bine sau mult mai bine de către 53% dintre respondenţi. 

Migranţii sunt legaţi de ţară nu numai prin amintiri, ci şi prin rudenie. Marea 
majoritate au rude de gradul I în ţară (vezi Tabelul 25). De fapt, despărţirea de rudele 
apropiate este încărcată emoţional, iar mulţi migranţi explică dorul de ţară şi prin dorul de 
rude. 
Tabelul 25. Rudele pe care le au migranţii în România 

Surse: CRS, 2008, ENI, 2007, procente din totalul respondenţilor 
Notă: Prin însumarea pe coloane nu se va obţine în mod necesar procentul din ultima coloană 
 

Principalul mijloc de comunicare cu cei rămaşi în ţară este telefonul (vezi figura 25), 
chiar dacă internetul este folosit în mai mare măsură pentru comunicarea zilnică, fiind mai 
ieftin. 
Figura 25. Frecvenţa cu care migranţii folosesc internetul şi telefonul pentru a comunica acasă 

 
Sursa: CRS, 2008, procent din răspunsuri valide 
 

Cum sunt relaţiile cu cei de acasă? Cu familia, cu prietenii, cu comunitatea din care aţi 
plecat... 
Foarte bune, foarte bune. Vorbesc foarte des la telefon. Deci în jur de, aproape zilnic. Cu 
copiii vorbesc zilnic, dacă nu îi sun o zi vin acasă şi mă uit la ceas şi mă duc din nou la 
telefon. La locutoriu, ca e mai ieftin. Da. Merg zilnic. Părinţii îi sun tot aşa, de 2 ori pe 
săptămână, sora, prietenii mai ales în preajma sărbătorilor sun şi colegi de servici şi vecini. 
Aproape 100 de euro dau numai pe telefoane la locutoriu. (femeie, ortodoxă, 2 ani în Spania, 
Torrejon de Ardoz) 

Legătura cu ţara este păstrată şi prin contacte directe. 58% dintre respondenţii CRS 
fuseseră în România în ultimele 12 luni înainte de efectuarea sondajului. Tot în acest interval 

Respondentul are... Date CRS Date ENI 
cel puţin un părinte în România 79 77 
cel puţin un copil în România 19 17 
cel puţin un frate în România --- 63 
soţul/soţia în România 6 4 
Total ( cel puţin o rudă apropiată în România) 84 89 
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de timp, 54% primiseră cel puţin o vizită din ţară, iar (dintre aceştia) 24% primiseră mai mult 
de o vizită. 

Lucrurile sunt însă mai complexe de atât. Am văzut deja că o proporţie importantă de 
migranţi s-a ataşat de Spania şi de oraşul în care trăieşte. Ei s-au obişnuit cu locul cel nou şi, 
deşi le este dor de România, au probleme cu a identifica ceea ce este pentru ei „acasă”, ceea 
ce duce la conflicte interne uneori puternice. 

Acum trei ani am fost eu cu ea [fiica], anul ăsta a fost ea cu C.[soţia] şi de fiecare dată, fata 
mea a fost cu C. anul ăsta, eu nu am fost, dar de fiecare dată după prima săptămână îmi spunea 
cică <<Abia aştept să ajung acasă>> şi i-am spus <<Păi eşti acasă>>, <<Nu, nu. Acasă în 
Madrid>> 
C: Da, e un lucru care m-a durut foarte tare în momentul în care mi-am dat seama. Nu m-am 
mai simţit acasă. (bărbat, 46 ani, de 6 ani în Spania, Torrejon de Ardoz).  

 
Concluzii. Românii ajung şi se descurcă în Spania ajutându-se reciproc. Ca urmare, ei 

locuiesc în general în oraşe (şi în cadrul acestora în cartiere) cu concentraţie mare de români. 
Deşi puţinul timp liber pe care îl au îl petrec în general cu alţi români, ei apreciază pozitiv 
mai degrabă relaţiile cu spaniolii decât cu românii, în mare parte şi fiindcă relaţiile cu românii 
sunt mai intense şi presupun obligaţii reciproce. Comunităţile de români sunt funcţionale sub 
aspectul întrajutorării, însă nu se poate vorbi despre comunităţi unite, cu lideri sau 
reprezentanţi recunoscuţi. Românii sunt slab implicaţi civil şi politic în Spania, concentrându-
se mai degrabă pe supravieţuire şi acumulare. Ei se simt legaţi sufleteşte de locul de origine şi 
menţin legătura cu România, cei mai mulţi având rude de gradul I în ţară. Cu toate acestea, 
apare şi ataşamentul faţă de ţara gazdă, ceea ce pentru unii migranţi pune sub semnul 
întrebării posibilitatea de a se întoarce acasă. 
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Traiectorii ocupaţionale 
Paula A. Tufiş 

 

Introducere. Una dintre motivaţiile importante pentru cei care se hotărăsc să migreze 
este posibilitatea de a-şi îmbunătăţi condiţiile socio-economice. Condiţiile existente în pieţele 
forţelor de muncă din alte ţări pot oferi mai multe avantaje comparativ cu pieţele forţelor de 
muncă din ţara de origine a emigranţilor. În primul rând, pentru cei cu dificultăţi în a-şi găsi 
un loc de muncă în ţara de origine, există posibilitatea de a se angaja în ţara de destinaţie, iar 
pentru cei care au deja un loc de muncă în ţara de origine există posibilitatea de a găsi un loc 
de muncă în ţara de destinaţie cu avantaje financiare şi/sau non-financiare mai mari. 

Însă consecinţele migraţiei asupra statutului socio-economic al indivizilor nu sunt 
întotdeauna pozitive şi nu sunt aceleaşi pentru toate grupurile de indivizi. Consecinţele pot 
diferi în funcţie de abilităţile şi experienţa ocupaţională a indivizilor, dar şi în funcţie de 
structura oportunităţilor în regiunea de plecare şi în regiunea de destinaţie. În cazul migraţiei 
de lungă durată, este posibil ca migranţii să accepte slujbe cu statut socio-economic mai 
scăzut imediat după sosirea în ţara de destinaţie în speranţa că în viitor vor putea avea acces 
la slujbe cu oportunităţi şi avantaje mai ridicate, ceea ce poate determina o scădere în termeni 
de statut socio-economic în perioada iniţială în ţara de destinaţie. 

În funcţie de caracteristicile individuale ale migranţilor, dar şi în funcţie de 
caracteristicile structurale ale pieţelor forţelor de muncă între care se produce migraţia, pot 
exista „poveşti de succes” dar şi „eşecuri” ale migraţiei din punct de vedere al îmbunătăţirii 
condiţiilor socio-economice. Materialul de faţă studiază traiectoriile ocupaţionale ale 
migranţilor şi câştigurile financiare asociate cu schimbarea ocupaţiei pentru românii care 
migrează în Spania, folosind, în principal, date referitoare la migranţii români în Madrid 
(Comunităţi Româneşti în Spania, CRS, Fundaţia Soros România, 2008) şi date referitoare la 
migranţii români în Spania (Encuesta Nacional de Inmigrantes, ENI, Instituto Nacional de 
Estadistica, 2007). Analizele prezentate în continuare încearcă să descrie câştigurile şi 
pierderile în termeni de statut ocupaţional şi venituri pentru câteva grupuri de migranţi 
români în Spania, pentru a vedea cât de des întâlnite sunt aceste poveşti de succes şi ce 
grupuri sunt avantajate din punct de vedere ocupaţional şi financiar de migraţia din România 
în Spania.  

Distribuţia ocupaţională a migranţilor. Pentru migranţii din regiunea Madrid57, 
distribuţia statusurilor ocupaţionale sugerează că o parte dintre cei care nu lucrau în România 
înainte de plecare au în momentul sondajului (2008) locuri de muncă în Madrid. Pe când în 
România 63% dintre aceşti migranţi aveau locuri de muncă, procentul de migranţi angajaţi în 
Madrid în momentul sondajului se ridică la 89% (sursa: CRS). În Madrid, în 2008, se 
întâlnesc mai puţini migranţi şomeri, studenţi, pensionari sau casnice comparativ cu situaţia 
existentă pentru acest grup de migranţi înainte de plecarea din România. Datele ENI la 
nivelul întregii Spanii indică aceeaşi situaţie, cu procente ceva mai mici de respondenţi care 
lucrează în comparaţie cu cele indicate de cercetarea CRS (vezi Tabelul 17). 

Tabelul 18 prezintă situaţia grupului de migranţi în Madrid în funcţie de statusul 
ocupaţional înainte de plecare şi statusul ocupaţional în 2008 în Spania. Faţă de cifrele 
prezentate anterior, acest tabel detaliază tranziţiile care au avut loc de la un status ocupaţional 
la altul prin procesul de migraţie. Pe lângă faptul că procentul de migranţi care lucrează în 
2008 în Madrid este mai mare decât procentul de migranţi care lucrau înainte de plecare în 
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România, se observă că o parte dintre cei care lucrau în România înainte de plecare nu mai au 
un loc de muncă în momentul sondajului. Astfel, dintre cei care lucrau în România înainte de 
plecare, 93% lucrează în continuare în Madrid, însă 7% sunt fie casnice, fie şomeri. Dintre 
cei care erau şomeri în România înainte de plecare, majoritatea (83%) lucrează în momentul 
sondajului în Madrid. În plus, pentru fiecare categorie dintre cei care nu lucrau în România 
înainte de plecare, se observă că majoritatea au în momentul sondajului un loc de muncă în 
Madrid (81% dintre cei cu statut de student, 89% dintre pensionari şi 88% dintre casnice). 
Situaţia la nivelul întregii Spanii este similară, însă cu procente mai mici de respondenţi care 
lucrează în momentul sondajului (vezi Anexa, Tabelul A4). 
Tabelul 17. Status ocupaţional în România, înainte de plecare şi în Spania, în momentul sondajului (%) – CRS, 
ENI 

 CRS ENI 

 

România, 
înainte de 

plecare 

Madrid, în 
momentul 
sondajului 

(2008) 

România, 
înainte de 

plecare 

Spania, în 
momentul 
sondajului 

(2007) 
Ocupat 63 89 57 75 
Şomer (CRS)/ Căutând un loc de muncă 
(ENI) 10 6 20 14 

Student 15 2 13 2 
Pensionar 1 0 1 0 
Casnică 10 3 7 6 
Alte situaţii -- -- 2 2 
Total 100 100 100 100 

Sursa: Comunităţi Româneşti în Spania (CRS), 2008; Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), 2007  
Notă: CRS – Procente neponderate din totalul de români migranţi (N=832); ENI - Procente din totalul de 
români migranţi pentru care ţara de plecare este România  (N ponderat=1258). Pentru simplificarea 
prezentării datelor, tabelul nu surprinde categoria celor cu statut de incapacitate permanentă, categorie cu 
numere mici de cazuri (procente din total mai mici de 0,5%). Diferenţele dintre suma procentelor pentru fiecare 
status ocupaţional pe coloană şi 100% reprezintă erori de rotunjire. 

Tabelul 18. Status ocupaţional în Madrid, în momentul sondajului, în funcţie de statusul ocupaţional în 
România, înainte de plecare (%) – CRS  

Status ocupaţional în Madrid Status ocupaţional  
în România Ocupat Şomer Student Pensionar Casnică Total 
Ocupat 93 5 0 0 2 100 (N=510)
Şomer 83 11 0 0 6 100 (N=82) 
Student 81 6 11 0 3 100 (N=123)
Pensionar 89 0 0 11 0 100 (N=9) 
Casnică 88 10 0 0 2 100 (N=83) 
Total 89 6 2 0 3 100 (N=832)
Sursa: CRS, 2008 
Notă: Tabelul conţine procente pe rând, pentru românii migranţi în Madrid. Pentru simplificarea prezentării 
datelor, tabelul nu surprinde un caz din totalul de 832 de cazuri (acest respondent se afla în incapacitate 
permanentă în România, înainte de plecarea în Spania şi este şomer în Madrid în 2008). Diferenţele dintre 
suma procentelor pentru fiecare status ocupaţional pe rând şi 100% reprezintă erori de rotunjire. 
EXEMPLU DE CITIRE: dintre migranţii care lucrau în România înainte de plecarea în Spania, 83% lucrează 
în momentul sondajului în Madrid. 

Distribuţia migranţilor români din Madrid pe categorii ocupaţionale (vezi Tabelul 19) 
sugerează că cei mai mulţi dintre aceştia sunt angajaţi în momentul sondajului ca lucrători în 
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servicii şi comerţ (43%), muncitori calificaţi (26%) sau muncitori necalificaţi (13%). 
Comparativ cu distribuţia pe categorii ocupaţionale în România, înainte de plecarea în 
Spania, aceste categorii sunt suprareprezentate în momentul sondajului în structura 
ocupaţională a migranţilor români din Madrid, datorită faptului că există o cerere mare pentru 
aceste ocupaţii pe piaţa forţei de muncă din Madrid. Tot aceste ocupaţii atrag procente mari 
din migranţii români şi imediat după sosirea acestora în Spania. Ocupaţiile caracterizate de 
prestigiu şi avantaje financiare mai ridicate dar care cer un nivel de instruire mai ridicat, cum 
ar fi cele de funcţionari, tehnicieni, ocupaţii intelectuale sau manageriale atrag procente foarte 
mici dintre migranţii români din Madrid. Având însă în vedere faptul că procente foarte mici 
de migranţi erau angajaţi în aceste tipuri de ocupaţii în România, înainte de plecarea în 
Spania, acest lucru nu este neaşteptat. 

La nivelul întregii Spanii, aceleaşi trei tipuri de ocupaţii ca şi în Madrid atrag cele mai 
mari procente de români migranţi – lucrători în servicii şi comerţ (10%), muncitori calificaţi 
(28%) şi muncitori necalificaţi (34%), însă în acest caz procentele de migranţi angajaţi în 
primele două categorii ocupaţionale nu mai sunt suprareprezentate comparativ cu distribuţia 
acestora în România, înainte de plecare (vezi Anexa, Tabelul A5). În schimb, categoria 
muncitorilor necalificaţi atrage mai mulţi migranţi comparativ cu situaţia existentă în 
România, înainte de plecare.  
Tabelul 19. Ocupaţia în România şi în Madrid (%) – CRS 

Categorii ocupaţionale 

Clasa  
Ocupaţională 

Ocupaţia 
în  

România 

Ocupaţia  
iniţială 

în Spania 

Ultima 
ocupaţie 

în Madrid 
1.Conducători de unităţi şi 
patroni, întreprinzători 2 0 3 

2.Ocupaţii intelectuale 

Clasa A  
(ocupaţii profesionale, 

manageriale, 
intelectuale) 4 0 1 

3.Tehnicieni sau maiştri 3 1 1 
4.Funcţionari 2 0 1 
5.Lucrători în servicii şi comerţ 21 24 43 
6.Agricultori cu calificare sau 
în gospodăria proprie 1 1 0 

7.Muncitori calificaţi 

Clasa B 
(ocupaţii non-manuale de 

rutină şi muncitori 
calificaţi) 

21 10 26 

8.Muncitori necalificaţi 
Clasa C  

(muncitori necalificaţi) 9 26 13 

9. Fără ocupaţie  38 40 11 
Sursa: CRS, 2008 
Notă: Ultimele trei coloane ale tabelului prezintă procente neponderate din totalul românilor migranţi pentru 
fiecare categorie ocupaţională. N=832. Diferenţele dintre suma procentelor pe coloană şi 100% reprezintă 
erori de rotunjire. 

Diferenţele dintre distribuţiile grupurilor de migranţi pe categorii ocupaţionale în 
România, înainte de plecare, în Spania, imediat după sosire şi în Spania, în momentul 
sondajului pot fi cauzate de o diversitate de factori, care variază de la cei de natură 
individuală (nivel educaţional, experienţă de muncă, relaţii, motivaţie, personalitate) până la 
cei legaţi de structura oportunităţilor în pieţele forţelor de muncă în ţara de plecare şi ţara de 
destinaţie. Procentele mari de migranţi români angajaţi în momentul sondajului în Spania ca 
lucrători în servicii şi comerţ şi ca muncitori calificaţi şi necalificaţi se pot datora pe de o 
parte cerinţei ridicate de forţă de muncă în aceste domenii din partea pieţei spaniole de locuri 
de muncă şi pe de altă parte faptului că procente mai mari de români cu experienţă de muncă 
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în aceste domenii decid să migreze comparativ cu românii cu experienţă de muncă în alte 
domenii (vezi Anexa, Tabelul A6). 

În Tabelul A6 se observă că procentul de lucrători în servicii şi comerţ este ceva mai 
ridicat (10%) în populaţia spaniolă şi printre migranţii români în Spania decât în populaţia 
României (7%). Procentul de muncitori calificaţi este identic în populaţia României şi 
populaţia Spaniei (21%) dar ceva mai ridicat în rândul migranţilor români în Spania (28%). 
Procentul de muncitori necalificaţi este dublu în populaţia Spaniei comparativ cu populaţia 
României (12% în Spania comparativ cu 6% în România), iar în grupul de migranţi români în 
Spania, 34% fac parte din această categorie ocupaţională. 

Comparând ocupaţia populaţiei României cu ocupaţia migranţilor înainte de plecare, 
se observă că migranţii în Spania sunt suprareprezentaţi în categoriile lucrătorilor în servicii 
şi comerţ, muncitorilor calificaţi, şi muncitorilor necalificaţi, sugerând că într-adevăr, cei din 
aceste categorii au o propensiune mai mare de a migra spre Spania. Comparând structura 
ocupaţiilor pentru populaţia României şi populaţia Spaniei, se observă că procentele de 
lucrători în servicii şi comerţ şi de muncitori necalificaţi, dar şi de tehnicieni şi conducători 
de unităţi sunt mai mari în Spania decât în România. În sine, acest fapt nu denotă faptul că 
există locuri de muncă disponibile pentru migranţii români în aceste domenii pe piaţa forţei 
de muncă din Spania, şi nici o competiţie mai scăzută pentru aceste locuri de muncă în 
Spania comparativ cu România, dar exemplifică diferenţele de structură ocupaţională 
existente între ţara de origine a migraţiei şi ţara de destinaţie. În funcţie de oferta de forţă de 
muncă existentă în ţara de destinaţie, aceste diferenţe de structură ocupaţională deschid 
posibilitatea mobilităţii ocupaţionale ascendente sau descendente a migranţilor. 

Din perspectiva teoriei pieţei forţei de muncă segmentate (M.J. Piore58), ocupaţiile în 
care sunt primiţi imigranţii sunt mai ales ocupaţii din sectorul secundar (cu salarii mai mici, 
condiţii mai puţin atractive de muncă, stabilitate mai scăzută a locului de muncă şi posibilităţi 
mai mici de avansare în comparaţie cu ocupaţiile din sectorul primar al pieţei forţei de 
muncă), ocupaţii pentru care nativii ar cere salarii mult mai mari. Această perspectivă poate 
explica faptul că românii migranţi în Spania sunt angajaţi în principal în servicii şi comerţ 
(categorie în care sunt incluse ocupaţiile de menajeră sau îngrijitor/îngrijitoare de bătrâni sau 
copii) şi ca muncitori calificaţi sau necalificaţi.  

În cadrul acestor categorii ocupaţionale care atrag procente mari de migranţi (lucrători 
în servicii şi comerţ, muncitori calificaţi şi muncitori necalificaţi), ocupaţiile cel mai des 
întâlnite sunt acelea de menajere şi muncitori în construcţii. Spre exemplu, printre migranţii 
români din Madrid, menajerele reprezintă 46% din categoria lucrătorilor în servicii şi comerţ 
iar muncitorii în construcţii reprezintă 62% din categoria muncitorilor calificaţi şi 59% din 
categoria muncitorilor necalificaţi. Aceste ocupaţii reprezintă în acelaşi timp şi ocupaţiile 
care atrag procentele cele mai mari la nivelul întregului grup de migranţi români în Madrid: 
23% dintre aceştia sunt muncitori în construcţii şi 19% dintre aceştia sunt menajere (sursa 
datelor: CRS, 2008). 

Mobilitatea ocupaţională a migranţilor. Categoriile ocupaţionale folosite în Tabelul 
19 sunt, din punct de vedere al oportunităţilor în viaţă, omogene în interior şi diferite între 
ele, însă nu există o ordonare ierarhică strictă din punct de vedere al oportunităţilor în viaţă a 
acestor categorii. De fapt, în funcţie de criteriul de ierarhizare folosit (prestigiu, venit, statut 
socio-economic, abilităţi, oportunităţi de viaţă) pot rezulta ordonări ierarhice diferite ale 
acestor categorii ocupaţionale. În general, dat fiind că nu există o ierarhizare unică a acestor 
categorii ocupaţionale, „mutarea” unei persoane dintr-una din aceste categorii în alta nu 
reprezintă neapărat o mişcare verticală în ierarhia socială. Se poate vorbi despre mobilitate 
ascendentă sau descendentă doar în cazul în care se lucrează cu grupări ocupaţionale mai 
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largi (clase ocupaţionale care conţin una sau mai multe categorii ocupaţionale). Pentru a 
putea studia direcţia traiectoriilor de mobilitate ocupaţională ale migranţilor, categoriile 
ocupaţionale de mai sus au fost grupate în astfel de „clase ocupaţionale” mari. 

Astfel, o primă clasă ocupaţională, caracterizată de oportunităţi şi avantaje crescute în 
viaţă este clasa ocupaţiilor profesionale, manageriale şi intelectuale, clasă care grupează 
primele două categorii ocupaţionale din tabelul de mai sus (etichetată aici „Clasa A”). O a 
doua clasă ocupaţională („Clasa B”), conţinând ocupaţii non-manuale de rutină şi muncitori 
calificaţi, grupează categoriile ocupaţionale de la 3 la 8. A treia clasă ocupaţională („Clasa 
C”) este formată din muncitorii necalificaţi, reprezentând clasa ocupaţională cu cele mai 
scăzute oportunităţi şi avantaje în viaţă. Clasa B se plasează la un nivel intermediar din punct 
de vedere al oportunităţilor şi avantajelor, între clasa A şi clasa C. 

Cei fără ocupaţie sunt incluşi într-o clasă separată şi vor fi incluşi în analize pentru a 
surprinde posibilele schimbări de status ocupaţional ale acestora. O mutare din această clasă 
în orice altă clasă poate fi considerată drept mobilitate ocupaţională ascendentă. De 
asemenea, mutările din clasa C în clasa B sau în clasa A şi mutările din clasa B în clasa A 
sunt considerate drept mobilitate ocupaţională ascendentă. Mutările în sens invers sunt 
considerate drept mobilitate ocupaţională descendentă. 

În funcţie de schimbările de clasă şi categorie ocupaţională, respondenţii pot fi imobili 
sau mobili (vezi Figura ). Respondenţii care nu şi-au schimbat categoria ocupaţională sunt 
consideraţi imobili, iar ceilalţi, cei mobili, pot fi caracterizaţi de trei tipuri de mobilitate. 
Mobilitatea ascendentă presupune mutarea dintr-o clasă ocupaţională inferioară într-o clasă 
ocupaţională superioară (conform ierarhiei descrise mai sus), mobilitatea descendentă 
surprinde mişcările în sens invers, iar mobilitatea orizontală presupune schimbarea categoriei 
ocupaţionale în interiorul aceleiaşi clase ocupaţionale. Gradul de mobilitate ocupaţională în 
cazul migranţilor surprinde oportunităţile de îmbunătăţire a condiţiilor socio-economice prin 
intermediul migraţiei, însă acest tip de mobilitate (absolută) nu ia în calcul abilităţile şi 
pregătirea educaţională a indivizilor şi nici structura ocupaţională existentă în ţara de plecare 
şi în ţara de destinaţie. În schimb, aceste măsuri de mobilitate oferă o imagine de ansamblu 
asupra traiectoriilor ocupaţionale şi asupra oportunităţilor socio-economice ale migraţiei. 
Figura 26. Tipuri de mobilitate ocupaţională 

 
 
În ceea ce priveşte grupul de români migranţi în zona Madrid, sosirea în Spania este 

asociată în general cu imobilitate ocupaţională, sau chiar cu mobilitate ocupaţională 
descendentă. 37% din acest grup îşi păstrează categoria ocupaţională la prima mutare în 
Spania şi 35% îşi găsesc slujbe cu statut mai scăzut decât cele pe care le aveau în ţară. O mică 
parte dintre ei (7%) sunt caracterizaţi de mobilitate ocupaţională orizontală, găsindu-şi o 
ocupaţie diferită, dar din aceeaşi clasă ocupaţională ca cea deţinută anterior, şi doar 21% îşi 
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îmbunătăţesc statutul ocupaţional faţă de situaţia din ţară (vezi Figura ). Situaţia este diferită 
atunci când examinăm ultimul status ocupaţional al migranţilor din Madrid în momentul 
sondajului, comparativ cu situaţia lor din ţară în momentul plecării. În acest caz, un procent 
mai mare dintre aceştia (39%) este caracterizat de mobilitate ocupaţională ascendentă decât în 
cazul venirii iniţiale în Spania, iar procentul cu mobilitate ocupaţională orizontală se dublează 
faţă de cazul discutat anterior. Procentul caracterizat de mobilitate ocupaţională descendentă 
scade dramatic de la 35% la 14%, iar procentul caracterizat de imobilitate ocupaţională scade 
ceva mai puţin, de la 37% la 33% (vezi Figura ). 

Datele discutate mai sus sugerează că pentru mulţi dintre migraţi, momentul iniţial al 
venirii în Spania nu este caracterizat de un câştig din punct de vedere al statutului 
ocupaţional. Situaţia se îmbunătăţeşte însă în timp pentru o parte dintre aceştia. Datorită 
faptului că tipul de ocupaţie este în mare parte determinat de tipul de pregătire, este de 
aşteptat ca cea mai des întâlnită situaţie să fie aceea a imobilităţii ocupaţionale, sau a 
mobilităţii ocupaţionale orizontale, între ocupaţii cu profil asemănător, aşa cum este şi cazul 
grupului de migranţi români în Madrid. Mobilitatea ocupaţională ascendentă poate fi 
considerată drept o „poveste de succes”, conformându-se cu unele dintre aşteptările şi 
consecinţele pozitive ale migraţiei şi 39% dintre migranţii români din zona Madridului au o 
astfel de traiectorie ocupaţională. 

Mobilitatea ocupaţională descendentă, ceva mai crescută în momentul sosirii în 
Spania, se reduce în timp şi afectează în momentul sondajului 14% dintre migranţii români 
din Madrid. Trendul sugerează că într-adevăr, o parte dintre migranţi acceptă iniţial slujbe cu 
statut mai scăzut decât cele pe care le aveau în România fie din necesitate, în speranţa 
obţinerii unei slujbe mai bune în viitor, fie datorită câştigurilor materiale satisfăcătoare 
asociate cu o astfel de slujbă. Perioada imediat după sosirea în Spania este în mare măsură o 
perioadă de explorare şi căutare (vezi M. Bojincă, „Din Bistriţa, Maramureş sau Alba… la 
Madrid: Adaptare, integrare, experienţe în comunitatea gazdă”, în acest studiu), când legătura 
dintre abilităţi şi pregătirea profesională pe de o parte, şi slujba găsită pe de altă parte, este 
mai slabă decât cea aşteptată în condiţii normale. În timp, unii dintre aceşti migranţi îşi 
găsesc ocupaţii cu statut comparabil sau chiar mai ridicat decât cele pe care le aveau în 
România. 
Figura 27. Mobilitate ocupaţională, România – sosirea în Spania - CRS 

% imobili = 37%

% mobili descendent = 35%

% mobili orizontal = 7%

% mobili ascendent = 21%

 
Sursa: CRS, 2008 
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Figura 28. Mobilitate ocupaţională, România – situaţia în Madrid în momentul sondajului – CRS 

% imobili = 33%

% mobili descendent = 14%

% mobili orizontal = 14%

% mobili ascendent = 39%

 
Sursa: CRS, 2008 
 

La nivelul întregii Spanii, situaţia migranţilor români este similara cu cea a 
migranţilor din Madrid, însă cu procente mult mai ridicate de mobilitate ocupaţională 
descendentă şi procente mult mai mici de mobilitate ocupaţională ascendentă. La sosirea în 
Spania, 54% dintre români sunt caracterizaţi de mobilitate descendentă şi doar 11% de 
mobilitate ascendentă, iar în momentul sondajului 40% sunt caracterizaţi de mobilitate 
descendentă şi doar 15% de mobilitate ascendentă (vezi Figura  şi Figura ). Comparaţia dintre 
mobilitatea ocupaţională a românilor din zona Madridului şi cea a românilor la nivelul 
întregii Spanii sugerează că Madridul este caracterizat de o structură ocupaţională mai 
avantajoasă pentru migranţi, cu număr mai crescut şi varietate mai largă de ocupaţii 
accesibile migranţilor decât alte zone ale Spaniei. 
Figura 29. Mobilitate ocupaţională, România – sosirea în Spania - ENI 

% imobili = 26%

% mobili descendent = 54%

% mobili orizontal = 9%

% mobili ascendent = 11%

 
Sursa: ENI, 2007 
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Figura 30. Mobilitate ocupaţională, România – situaţia în Spania în momentul sondajului - ENI 

% imobili = 36%

% mobili descendent = 40%

% mobili orizontal = 9%

% mobili ascendent = 15%

 
Sursa: ENI, 2007 

Pentru ocupaţiile care atrag procente mari de migranţi români în Madrid (menajere şi 
muncitori în construcţii) există patternuri diferite de mobilitate ocupaţională. Pe când 
mobilitatea ocupaţională descendentă este foarte rar întâlnită printre muncitorii calificaţi în 
construcţii şi printre menajere, ea afectează mai des grupul muncitorilor necalificaţi în 
construcţii (vezi Tabelul 20). Printre migranţii români din Madrid care în 2008 sunt muncitori 
calificaţi în construcţii, 35% aveau aceeaşi ocupaţie în România, înainte de plecare, 26% 
aveau o ocupaţie din aceeaşi clasă ocupaţională, iar 36% aveau o ocupaţie dintr-o clasă 
ocupaţională inferioară (fie nu aveau un loc de muncă, fie erau muncitori necalificaţi). Pentru 
menajere, situaţia este similară cu aceea a muncitorilor calificaţi în construcţii, cu procente 
ceva mai mari (46%) de persoane care aveau în România o ocupaţie dintr-o clasă 
ocupaţională inferioară (fie nu aveau un loc de muncă, fie erau muncitori necalificaţi). Deşi 
grupul de muncitori necalificaţi în construcţii este caracterizat de procentul cel mai mare de 
mobili descendent (comparativ cu celelalte două grupuri discutate), mobilitatea ascendentă 
este şi ea destul de des întâlnită în acest grup (30% dintre muncitorii necalificaţi în construcţii 
din Madrid în 2008 nu aveau o ocupaţie în România, înainte de plecare). 
Tabelul 20. Mobilitate ocupaţională (% imobili, mobili descendent, orizontal şi ascendent) pentru muncitori în 
construcţii şi menajere – CRS  

Ultima ocupaţie în Madrid (2008) 

% 
Muncitori calificaţi în 

construcţii (n=124) 
Muncitori necalificaţi în 

construcţii (n=60) 
Menajere 
(n=151) 

Imobili 35 18 28 
Mobili descendent 2 52 5 
Mobili orizontal 26 0 21 
Mobili ascendent 36 30 46 
Total 100 100 100 
Sursa: CRS, 2008 
Notă: Tabelul conţine procente pe coloană, pentru românii migranţi în Madrid. Diferenţele dintre suma 
procentelor pentru fiecare status ocupaţional pe coloană şi 100% reprezintă erori de rotunjire. Mobilitatea 
ocupaţională este calculată având în vedere clasa ocupaţională pentru ocupaţia din România, înainte de 
plecare şi ultima ocupaţie din Madrid, în 2008. 
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EXEMPLU DE CITIRE: 35% dintre muncitorii români calificaţi în construcţii din Madrid sunt caracterizaţi de 
imobilitate ocupaţională, 2% dintre ei sunt mobili descendent, 26% sunt mobili orizontal şi 36% sunt mobili 
ascendent . 

 
Descrierea migranţilor din Madrid după tipul de mobilitate ocupaţională. Pentru a 

avea o imagine mai detaliată asupra grupurilor de migranţi cu traiectorii ocupaţionale diferite, 
am realizat un profil pe câteva variabile relevante pentru mobilitatea ocupaţională pentru 
migranţii români din Madrid pe baza datelor cercetării CRS. Profilul este realizat pentru 
grupurile de migranţi români în Madrid în funcţie de mobilitatea ocupaţională implicată de 
ocupaţia în momentul sondajului (am luat în calcul doar mobilitatea ocupaţională între 
situaţia din România, înainte de plecare şi ultima situaţie în Madrid, în momentul sondajului). 
Prestigiul ocupaţional 

O variabilă care surprinde o caracteristică importantă a ocupaţiilor este prestigiul 
ocupaţional, corelat puternic cu nivelul de educaţie şi de venituri. Există diferenţe 
substanţiale de prestigiu ocupaţional mediu între cele patru tipuri de migranţi caracterizaţi de 
traiectorii ocupaţionale diferite (vezi Tabelul ). Cei caracterizaţi de mobilitate ocupaţională 
descendentă aveau în medie cel mai mare prestigiu ocupaţional în România, înainte de 
plecare (un scor de prestigiu ocupaţional mediu de 44 pe o scală de la 0 la 6259), pe când cei 
caracterizaţi de mobilitate ocupaţională ascendentă aveau în medie cel mai mic prestigiu 
ocupaţional (cu un scor de prestigiu ocupaţional mediu de 8). Diferenţele dintre cei mobili 
descendent şi cei mobili ascendent sunt semnificative din punct de vedere statistic. Pentru cei 
mobili descendent, media prestigiului ocupaţional scade de la 44 (pentru ocupaţia în 
România, înainte de plecare) la 26 (pentru ocupaţia iniţială în Spania) şi creşte apoi uşor până 
la 28 (pentru ultima ocupaţie în Madrid). Pentru cei mobili ascendent, media prestigiului 
ocupaţional creşte de la 8 la 24 la tranziţia iniţială în Spania şi în continuare până la 38 la 
tranziţia la ultima ocupaţie în Madrid. În medie, migranţii mobili descendent suferă o 
pierdere de 16 puncte de prestigiu în tranziţia de la ocupaţia din România la ultima ocupaţie 
în Madrid iar migranţii mobili ascendent câştigă 30 de puncte de prestigiu în această tranziţie. 
În mare parte, această situaţie se datorează efectului de plafon la ocupaţiile cu prestigiu 
ridicat (cei cu ocupaţii cu prestigiu ocupaţional mare nu pot fi caracterizaţi de mobilitate 
ascendentă şi pot fi, în cel mai bun caz, caracterizaţi de mobilitate orizontală sau de 
imobilitate). De altfel, în eşantionul de migranţi români în Madrid, aproximativ 80% dintre 
cei care erau conducători de unităţi şi patroni în România şi 80% dintre cei cu ocupaţii 
intelectuale în România sunt afectaţi de mobilitate descendentă, însă numărul mic de cazuri 
din eşantion pentru aceste subgrupuri nu permite generalizarea acestor procente la nivelul 
populaţiei de migranţi în Madrid60. Este important de notat însă că pierderile medii de 
prestigiu în grupul celor mobili descendent sunt mult mai mici decât câştigurile medii de 
prestigiu în grupul celor mobili ascendent. 
Gen 

Din punct de vedere al distribuţiei de gen nu există diferenţe majore între cele patru 
grupuri de migranţi (vezi Tabelul ). Atât în grupul celor imobili, grupul celor mobili 
orizontal, cât şi în grupul celor mobili ascendent, proporţiile de bărbaţi şi femei sunt egale. 
Doar în grupul celor mobili descendent proporţia bărbaţilor depăşeşte proporţia femeilor 
(grupul este compus din 60% bărbaţi şi 40% femei). Pe de altă parte, bărbaţii în general sunt 
mai puţin afectaţi decât femeile de mobilitate descendentă (10% dintre bărbaţi şi 18% dintre 
femei sunt mobili descendent) şi beneficiază în procente ceva mai mari de mobilitatea 
ocupaţională ascendentă (41% dintre bărbaţi şi 37% dintre femei sunt mobili ascendent)61. 
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Vârstă 
Cei mobili ascendent sunt în medie ceva mai tineri decât celelalte grupuri de migranţi 

(cu o vârstă medie de 30 de ani, semnificativ statistic mai mică decât vârsta medie a grupului 
celor mobili descendent – vezi Tabelul ).Vârsta poate acţiona în direcţii opuse asupra 
statusului ocupaţional dobândit de migranţi: pe de o parte este asociată cu experienţa de 
muncă şi poate determina dobândirea unui status ocupaţional mai crescut în ţara de destinaţie, 
dar pe de altă parte este asociată cu flexibilitate şi adaptivitate mai scăzute la situaţii noi, 
determinând imobilitate sau chiar mobilitate ocupaţională descendentă. 
Venituri 

Diferenţele de venituri nu sugerează o ierarhizare clară a celor patru tipuri de migranţi 
(vezi Tabelul ). Din punct de vedere al veniturilor personale şi al veniturilor gospodăriei din 
Spania per capita, grupul celor mobili orizontal au cele mai mari venituri medii, iar cei mobili 
ascendent provin din gospodării în România cu cele mai mari venituri medii per capita. 
Educaţie  

De asemenea, nu există diferenţe dramatice în compoziţia celor patru grupuri de 
migranţi din punct de vedere al educaţiei (vezi Tabelul ). Aproximativ 60% au cel puţin 
educaţie la nivel de liceu în grupurile de mobili descendent, imobili, şi mobili ascendent şi 
aproximativ 70% au cel puţin educaţie la nivel de liceu în grupul celor mobili orizontal. 
Tabelul 30. Medii şi proporţii pentru migranţi în funcţie de tipul de mobilitate ocupaţională (România - ultima 
situaţie din Madrid) – CRS 

 Mobili  
descendent Imobili Mobili  

orizontal 
Mobili  
ascendent Min Max 

 (N=105) (N=253) (N=109) (N=293)   
Media prestigiului ocupaţiei în România a 43,7 29,3 38,5 8,3 0 62 
Media prestigiului ocupaţiei la sosirea în Spania b 26,1 23,0 25,2 23,8 0 62 
Media prestigiului ultimei ocupaţii în Madrid a 28,2 29,3 35,6 38,1 0 62 
Proporţia de bărbaţi 0,6 0,5 0,5 0,5 0 1 
Vârsta a 35,2 32,7 35,8 29,8 18 63 
Venitul personal în Spania în Euro b 1.184 1.216 1.746 1.410 0 14.000
Venitul gospodăriei per capita în Euro (Spania) b 1.049 1.110 1.340 1.182 0 11.000
Venitul gospodăriei per capita în Euro (România) b 201 172 78 265 0   3.500
Proporţia de migranţi cu liceu sau mai mult 0,6 0,6 0,7 0,6 0 1 
Sursa: CRS, 2008 
Notă: Pentru a testa dacă există diferenţe semnificative statistic de prestigiu ocupaţional, vârstă şi venit între 
categoria celor mobili descendent şi a celor mobili descendent a fost calculat testul F pentru comparaţia 
mediilor între grupuri.  
a Variabilele pentru care există diferenţe semnificative statistic (p pentru testul F ≤ 0,05)între media grupului 
celor mobili descendent şi media grupului celor mobili ascendent. 
b Variabile pentru care media grupului celor mobili descendent şi media grupului celor mobili ascendent nu 
diferă semnificativ din punct de vedere statistic (p pentru testul F > 0,05). 
EXEMPLU DE CITIRE MEDII: Migranţii români în Madrid caracterizaţi de mobilitate ocupaţională 
descendentă aveau în medie un prestigiu ocupaţional de 43,7 (pe o scală de la 0 – prestigiu ocupaţional minim 
la 62 – prestigiu ocupaţional maxim) în România, înainte de plecare. Migranţii români caracterizaţi de 
mobilitate ocupaţională ascendentă aveau în România, înainte de plecare, un prestigiu ocupaţional mediu 
semnificativ statistic mai mic (8,3) în comparaţie cu cei caracterizaţi de mobilitate ocupaţională descendentă . 
Prestigiul ocupaţional pentru ocupaţia la sosirea în Spania era în medie de 26,1 pentru migranţii caracterizaţi 
de mobilitate ocupaţională descendentă şi de 23,8 pentru migranţii caracterizaţi de mobilitate ocupaţională 
ascendentă, însă diferenţele nu sunt semnificative din punct de vedere statistic. 
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EXEMPLU DE CITIRE PROPORŢII: În grupul de migranţi caracterizaţi de mobilitate ocupaţională 
descendentă, 60% sunt bărbaţi iar restul de 40% sunt femei. 
 

Traiectorii de prestigiu ocupaţional ale migranţilor din Madrid. Cele patru categorii 
analizate până în momentul de faţă oferă o imagine de ansamblu a mobilităţii ocupaţionale, 
neţinând însă cont de statutul ocupaţional iniţial din ţara de origine şi de statutul ocupaţional 
final din ţara de destinaţie, contorizând doar mişcările între patru clase ocupaţionale mari. 
Pentru a avea o imagine mai detaliată a acestor tranziţii ocupaţionale, este necesară 
ierarhizarea categoriilor ocupaţionale. Aşa cum am menţionat mai devreme, există diverse 
criterii de ierarhizare a ocupaţiilor (spre exemplu prestigiu, venit, statut socio-economic, 
abilităţi, oportunităţi de viaţă), fiecare producând ierarhii diferite. În analizele care urmează 
am ales prestigiul62 drept criteriu de ierarhizare a ocupaţiilor, dat fiind că prestigiul 
ocupaţiilor este puternic corelat cu dimensiunile obiective relevante pentru stratificarea 
ocupaţională (educaţie, venituri), dar surprinde şi aspecte subiective ale stratificării 
ocupaţionale (admiraţie, acceptare, respect). 

Caracterizând ocupaţiile din punct de vedere al prestigiului, este posibilă descrierea 
traiectoriilor în cele două tranziţii ocupaţionale în procesul de migraţie: tranziţia de la 
ocupaţia din România, înainte de plecare la ocupaţia iniţială din Spania, şi tranziţia de la 
această ocupaţie la ultima ocupaţie în Madrid. În plus, pot fi examinate efectele altor variabile 
asupra „câştigurilor” şi „pierderilor” de prestigiu ocupaţional în cele două tranziţii, pentru a 
vedea ce factori au efecte pozitive şi ce factori au efecte negative asupra mobilităţii 
ocupaţionale a migranţilor şi ce caracteristici ale migranţilor contribuie la înscrierea pe 
traiectorii ocupaţionale ascendente. Grupul de migranţi analizat este cel al migranţilor români 
în Madrid, folosind datele cercetării CRS. 

Figura  prezintă traiectoriile de prestigiu ocupaţional pentru diverse grupuri de 
migranţi români în Madrid. Modelul folosit pentru estimarea traiectoriilor este prezentat în 
Anexă, Caseta , iar rezultatele brute ale modelului sunt prezentate în Anexă, Tabelul A7. În 
Figura A se observă că femeile din grupul de migranţi în Madrid au în medie ocupaţii cu 
prestigiu ocupaţional mai scăzut decât bărbaţii înainte de plecarea în Spania. În plus, în cazul 
femeilor, tranziţia la prima ocupaţie în Spania este marcată de o uşoară scădere a prestigiului 
ocupaţional mediu, pe când bărbaţii beneficiază de o creştere a prestigiului ocupaţional mediu 
la această tranziţie. Şi la cea de-a doua tranziţie de la ocupaţia iniţială la ultima ocupaţie în 
Madrid bărbaţii beneficiază în continuare de o creştere a prestigiului ocupaţional, însă rata de 
creştere este mai mică decât în prima tranziţie. Tot în această tranziţie femeile beneficiază şi 
ele de o creştere a prestigiului ocupaţional mediu, atingând un nivel mediu de prestigiu al 
ultimei ocupaţii în Spania mai crescut decât cel iniţial din România. În tranziţia de la ocupaţia 
iniţială în Spania la ultima ocupaţie în Madrid, rata de câştig de prestigiu ocupaţional pentru 
bărbaţi este ceva mai ridicată decât cea a femeilor, contribuind la menţinerea diferenţelor de 
prestigiu ocupaţional existente iniţial între bărbaţi şi femei. Diferenţa medie de prestigiu 
ocupaţional dintre bărbaţi şi femei este în final uşor mai pronunţată la ocupaţia în Spania în 
momentul sondajului decât la ocupaţia iniţială din România. 

Migranţii mai în vârstă au în medie ocupaţii cu prestigiu mai ridicat la plecarea din 
România decât cei tineri, însă în tranziţia iniţială aceştia suferă o pierdere de prestigiu 
ocupaţional, pe când cei tineri beneficiază de câştiguri de prestigiu ocupaţional (vezi Figura 
B). În cea de-a doua tranziţie, ambele grupuri beneficiază de câştiguri de prestigiu 
ocupaţional, însă rata de câştig a celor mai tineri este ceva mai rapidă decât cea a celor mai 
bătrâni. Astfel, pentru ultima ocupaţie în Madrid, diferenţa medie de prestigiu ocupaţional 
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între tineri şi bătrâni este diminuată în comparaţie cu diferenţa iniţială la plecarea din 
România. 

Diferenţele de prestigiu ocupaţional între migranţii căsătoriţi şi cei necăsătoriţi se 
diminuează prin procesul de migraţie (vezi Figura C). Avantajul iniţial al celor căsătoriţi 
dispare în tranziţia la prima ocupaţie în Spania, dat fiind că cei căsătoriţi suferă o uşoară 
pierdere de prestigiu ocupaţional în această tranziţie, pe când cei necăsătoriţi îşi menţin 
prestigiul ocupaţional mediu. Ambele grupuri au o rată de câştig de prestigiu ocupaţional 
similară în ce-a de-a doua tranziţie, producând în final niveluri medii de prestigiu ocupaţional 
apropiate. 
Figura 31. Prestigiul ocupaţional pentru diferite grupuri de migranţi 
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Sursa: CRS, 2008. Notă: Traiectoriile sunt estimate ţinând sub control ceilalţi predictori de la nivelul 2 63 
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La momentul plecării din România, cei cu educaţie ridicată au în medie ocupaţii cu 
prestigiu ceva mai mare decât cei cu niveluri scăzute de educaţie, însă diferenţele nu sunt 
semnificative din punct de vedere statistic (vezi Anexa, Tabelul A7). În cadrul primei 
tranziţii, de la ocupaţia din România la ocupaţia iniţială din Spania, cei mai educaţi suferă o 
uşoară pierdere de prestigiu ocupaţional pe când cei mai puţin educaţi îşi menţin în medie 
nivelul iniţial de prestigiu ocupaţional (vezi Figura D). În cea de-a doua tranziţie, ambele 
grupuri au rate similare de creştere a prestigiului ocupaţional, rezultând în final la o situaţie 
ocupaţională similară cu cea de dinaintea plecării din ţară. Ambele grupuri au în medie 
niveluri de prestigiu ocupaţional mai ridicate pentru ultima ocupaţie din Madrid decât pentru 
ocupaţia din România, cei educaţi cu niveluri ceva mai crescute decât cei mai puţin educaţi, 
însă diferenţele sunt nesemnificative. 

 

Nivelul veniturilor personale pe categorii ocupaţionale. Chiar dacă există grupuri de 
migranţi români în Spania care sunt afectate de mobilitate ocupaţională descendentă în 
tranziţia de la ocupaţia din România, de dinaintea plecării, la ultima ocupaţie din Spania, în 
momentul sondajului, este posibil ca această pierdere în termeni de statut ocupaţional să nu se 
traducă într-o pierdere de ordin financiar, datorită salariilor medii mai ridicate din Spania 
comparativ cu România.  

Pentru a explora această posibilitate, Tabelul 31 prezintă estimări ale veniturilor medii 
personale pe categorii ocupaţionale pentru românii migranţi din Madrid, românii migranţi din 
Spania, populaţia României şi populaţia Spaniei. Pentru toate categoriile ocupaţionale, 
populaţia României este caracterizată de venituri medii mai mici în comparaţie cu populaţia 
Spaniei, dar şi în comparaţie cu migranţii români din Spania şi din Madrid. (vezi Tabelul ). 
Atât migranţii români din Madrid, cât şi migranţii români din Spania au venituri personale de 
aproximativ două ori mai mari sau chiar mai mult decât populaţia României pentru fiecare 
dintre categoriile ocupaţionale. În acest caz, este posibil ca pentru o mare parte din cei care 
sunt afectaţi de mobilitate ocupaţională descendentă, această pierdere în termeni de statut 
ocupaţional să nu se reflecte în pierderi în termeni de venit personal. 
Tabelul 31. Niveluri medii ale veniturilor personale în PPS64 pe categorii ocupaţionale – CRS, ENI, BOP, ISSP 

 

Români  
migranţi 
în Madrid 
CRS, 2008 

Români  
migranţi  
în Spania 
ENI, 2007 

Populaţia 
României, 
BOP,  
mai 2007 

Populaţia  
Spaniei, 
ISSP,  
2006 

1.Conducători de unităţi şi patroni, întreprinzători 2.917 1.644 995 1.855 
2.Ocupaţii intelectuale 1.518 892 552 2.135 
3.Tehnicieni sau maiştri 1.717 1.396 402 1.560 
4.Funcţionari 1.324 993 428 1.422 
5.Lucrători în servicii şi comerţ 1.245 830 307 1.037 
6.Agricultori cu calificare sau în gospodăria proprie -- 1.063 113 960 
7.Muncitori calificaţi 2.078 1.284 281 1.229 
8.Muncitori necalificaţi 1.370 849 142 854 
10. Fără ocupaţie 639 -- 126 789 
Surse:CRS, 2008; ENI, 2007;  Barometrul de Opinie Publică BOP, Fundaţia Soros România, mai 2007;  
International Social Survey Programme ISSP, Role of Government IV, ZA No. 4700, 2006; 
Notă: Veniturile personale estimate în ENI, 2007 nu sunt strict comparabile cu datele din celelalte cercetări. În 
ENI este înregistrat câştigul salarial de la ocupaţia principală, pe când în celelalte cercetări este înregistrat 
venitul personal. Rate de conversie la PPS: 1€ (2007)=1,09PPS (rată aplicată pentru CRS, 2008); 1€ 
(2006)=1,14PPS; 1RON(2007)=0,52PPS 
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În situaţia ipotetică în care migranţii români din Madrid ar fi rămas în România, cu 
aceleaşi locuri de muncă pe care le aveau la plecarea din România, şi cu venituri personale 
egale cu media categoriei lor ocupaţionale ipotetice la nivelul populaţiei României, 91% 
dintre ei ar avea venituri personale mai mici decât cele pe care le au în Spania la ultima 
ocupaţie, iar dintre migranţii care au fost afectaţi de mobilitate ocupaţională descendentă, 
85% ar avea venituri personale mai mici decât cele pe care le au în Spania la ultima ocupaţie. 

 
Concluzii. Deşi o parte dintre migranţii români în Spania au fost afectaţi de „pierderi” 

în termeni de statut şi prestigiu ocupaţional, este foarte probabil ca aceste pierderi să nu se 
traducă în pierderi de venit, datorită salariilor medii mai mari din Spania comparativ cu 
România pentru acelaşi tip de ocupaţie. Urmând această logică, un migrant român în Spania 
care îşi păstrează aceeaşi ocupaţie la tranziţia în noua piaţă a muncii poate avea avantaje 
financiare mai ridicate decât un român non-migrant caracterizat de imobilitate ocupaţională, 
iar o mişcare ascendentă comparabilă în ierarhia ocupaţională poate avea avantaje financiare 
mult mai ridicate pentru un migrant comparativ cu un non-migrant. Din acest punct de 
vedere, motivaţiile economice ale migraţiei par a fi întemeiate în cazul migranţilor români în 
Spania. În plus, având în vedere că migranţii români în Spania se raportează la criteriile „de 
acasă” atunci când îşi evaluează succesele şi eşecurile (vezi M. Şerban, „Proxima parada: 
Coslada”, în acest studiu), pentru cei imobili, cei mobil orizontal şi cei mobil ascendent din 
punct de vedere ocupaţional, migraţia este probabil de cele mai multe ori o poveste de succes, 
cel puţin în termeni financiari. 

Datele analizate aici susţin cel puţin faptul că o mare parte dintre cei care nu aveau un 
loc de muncă în România înainte de plecarea în Spania erau angajaţi în Spania în 2007 - 
2008. Structura ocupaţională a Spaniei şi cererea de forţă de muncă se axează însă pe ocupaţii 
cu statut socio-economic şi prestigiu mai scăzut (lucrători în servicii şi comerţ, muncitori 
calificaţi şi muncitori necalificaţi) şi migranţii cu experienţă de muncă, pregătire în aceste 
domenii sau motivaţie de a lucra în aceste domenii îşi găsesc mai uşor locuri de muncă în 
Spania. În aceste categorii ocupaţionale care atrag procente mari dintre românii migranţi în 
Spania, cel mai des întâlnite ocupaţii sunt acelea de menajere şi muncitori în construcţii. 
Pentru ocupaţiile din vârful ierarhiei socio-economice şi de prestigiu, oferta de locuri de 
muncă este mai scăzută şi competiţia mai ridicată, îngreunând accesul migranţilor la acest tip 
de ocupaţii. 

Cei care beneficiază de cele mai mari câştiguri economice ale migraţiei sunt cei 
caracterizaţi de mobilitate ocupaţională ascendentă. Această categorie nu este foarte 
numeroasă printre migranţii români la nivelul întregii Spanii (doar 15% dintre ei se regăsesc 
în această categorie), însă printre migranţii români în zona Madridului mobilitatea 
ocupaţională ascendentă este mai răspândită decât la nivelul întregii Spanii (aproximativ 40% 
din migranţii români aflaţi în 2008 în Madrid au o astfel de traiectorie ocupaţională). 

Dacă pentru mulţi dintre migranţii români în Spania sosirea în această ţară este 
asociată cu pierderi în termeni de statut ocupaţional (35% dintre migranţii români din Madrid 
şi 54% dintre migranţii români din Spania acceptă slujbe cu statut ocupaţional mai scăzut 
comparativ cu ocupaţia pe care o aveau în România), o parte dintre aceştia reuşesc în timp să 
atingă un status ocupaţional cel puţin similar celui avut în ţară înainte de plecare. Astfel, 
procentele celor caracterizaţi de mobilitate ocupaţională descendentă scad în timp până la 
14% pentru zona Madridului şi 40% pentru întreaga Spanie. 

Există diferenţe semnificative între traiectoriile ocupaţionale în procesul de migraţie 
între bărbaţi şi femei şi între tineri şi bătrâni. În timp ce migraţia pare să accentueze uşor 
diferenţele de gen în prestigiul ocupaţional, ea are efect opus asupra diferenţelor dintre 
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grupurile de vârstă în prestigiul ocupaţional. Femeile care migrează au în medie ocupaţii cu 
prestigiu mai scăzut decât bărbaţii care migrează, şi deşi ambele grupuri îşi îmbunătăţesc în 
medie prestigiul ocupaţional în tranziţia de la ocupaţia din România la ultima ocupaţie din 
Spania, câştigurile în termeni de prestigiu ocupaţional ale bărbaţilor sunt mai crescute decât 
cele ale femeilor, accentuând diferenţele existente în momentul plecării din România. 
Migranţii mai tineri sunt mai dezavantajaţi din punct de vedere al prestigiului ocupaţional 
decât cei mai bătrâni la momentul plecării din România, însă pentru aceştia, rata de 
îmbunătăţire a prestigiului ocupaţional la intrarea pe noua piaţă de locuri de muncă şi ulterior 
este mai ridicată comparativ cu cea a migranţilor mai în vârstă. De altfel, migranţii în vârstă 
suferă o scădere a prestigiului ocupaţional mediu la intrarea pe piaţa spaniolă a forţei de 
muncă, recuperând o parte din pierderile de prestigiu ulterior. Pentru acest grup de migranţi 
mai în vârstă, nivelul final al prestigiului ocupaţional mediu în Spania nu egalează însă 
nivelul iniţial din România şi cuplat cu câştigurile de prestigiu ocupaţional ale celor tineri în 
ambele tranziţii, distanţa de prestigiu ocupaţional între cei mai bătrâni şi cei mai tineri se 
micşorează. 
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Anexă 

Tabelul A4. Status ocupaţional în Spania, în momentul sondajului, în funcţie de statusul ocupaţional în 
România, înainte de plecare (%) – ENI 

Status ocupaţional în Spania 
Status  
ocupaţional  
în România Ocupat 

Căutând 
un loc 

de muncă Student Pensionar Casnică
Incapacitate
permanentă 

Alte 
situaţii Total 

Ocupat 83 10 0 0 5 0 2 100 (N=720) 
Căutând un  
loc de muncă 72 26 0 0 2 0 0 100 (N=245) 

Student 54 18 16 0 9 0 2 100 (N=166) 
Pensionar 42 33 0 25 0 0 0 100 (N=13) 
Casnică 66 9 1 0 23 0 1 100 (N=82) 
Incapacitate 
permanentă 100 0 0 0 0 0 0 100 (N=4) 

Alte situaţii 61 14 4 0 4 4 14 100 (N=28) 
Total 75 14 2 0 6 0 2 100 (N=1258) 
Sursa: ENI, 2007 
Notă: Tabelul conţine procente ponderate pe rând, pentru românii migranţi pentru care ţara de plecare este 
România. Diferenţele dintre suma procentelor pentru fiecare status ocupaţional pe rând şi 100% reprezintă 
erori de rotunjire. 
EXEMPLU DE CITIRE: dintre migranţii care lucrau în România înainte de plecarea în Spania, 83% lucrează 
în momentul de faţă în Spania. 

Tabelul A5. Ocupaţia în România şi în Spania (%) – ENI 

Categorii ocupaţionale 

Clasa  
Ocupaţională 

Ocupaţia 
în  

România 

Ocupaţia  
iniţială 

în Spania 

Ultima 
ocupaţie 
în Spania 

1.Conducători de unităţi şi 
patroni, întreprinzători 1 0 0 

2.Ocupaţii intelectuale 

Clasa A  
(ocupaţii profesionale, 

manageriale, 
intelectuale) 3 0 0 

3.Tehnicieni sau maiştri 5 1 1 
4.Funcţionari 4 0 1 
5.Lucrători în servicii şi comerţ 15 8 10 
6.Agricultori cu calificare sau 
în gospodăria proprie 1 2 1 

7.Muncitori calificaţi 

Clasa B 
(ocupaţii non-manuale de 

rutină şi muncitori 
calificaţi) 

37 12 28 

8.Muncitori necalificaţi 
Clasa C 

(muncitori necalificaţi) 12 34 34 

9. Fără ocupaţie  21 41 25 
Sursa: ENI, 2007 
Notă: Ultimele trei coloane ale tabelului prezintă procente ponderate din totalul românilor migranţi (pentru 
care ţara de plecare este România), pentru fiecare categorie ocupaţională. N ponderat=1258. Diferenţele 
dintre suma procentelor pe coloană şi 100% reprezintă erori de rotunjire. 
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Tabelul A6. Structura pe categorii ocupaţionale pentru populaţia României, populaţia Spaniei şi migranţi români 
în Spania (%) – BOP, ISSP, ENI 

Populaţia României,  

BOP 2007 

(N=1858) 

Populaţia Spaniei,  

ISSP 2006 

(N=2456) 

Migranţi români în 
Spania, ENI 2007 

(N=1258) Categorii ocupaţionale 

  
Ocupaţia 

în 
România 

Ultima 
ocupaţie 
în Spania 

1.Conducători de unităţi şi 
patroni, întreprinzători 3 8 1 0 

2.Ocupaţii intelectuale 7 6 3 0 
3.Tehnicieni sau maiştri 3 14 5 1 
4.Funcţionari 5 4 4 1 
5.Lucrători în servicii şi 
comerţ 7 10 15 10 

6.Agricultori cu calificare 
sau în gospodăria proprie 8 4 1 1 

7.Muncitori calificaţi 21 21 37 28 
8.Muncitori necalificaţi 6 12 12 34 
9. Fără ocupaţie 41 20 21 25 
Surse: Barometrul de Opinie Publică BOP, Fundaţia Soros România, mai 2007;  
International Social Survey Programme ISSP, Role of Government IV, ZA No. 4700, 2006; 
ENI, 2007 

Caseta 6. Modelul de estimare a traiectoriilor de prestigiu ocupaţional 

Modelul folosit este un model de schimbare pentru măsuri repetate ale aceleiaşi variabile. Variabila dependentă 
este prestigiul ocupaţional, măsurat pentru trei ocazii: în România, înainte de plecare, în Spania, după sosire şi în 
Spania, în momentul sondajului. Fiecare ocazie de măsurare pentru fiecare persoană din eşantion este 
considerată drept un caz, rezultând într-o bază de date în care ocaziile de măsurare (nivelul 1) sunt grupate pe 
indivizi (nivelul 2). Dată fiind structura pe două niveluri a acestei baze de date, pentru a estima traiectoriile de 
schimbare a fost folosit un model HLM cu măsuri grupate pe indivizi. Pentru modelarea schimbărilor de 
prestigiu ocupaţional în timp cu posibilitatea de a estima coeficienţi de schimbare diferiţi pentru fiecare tranziţie 
am folosit la nivelul 1 drept predictori variabile dummy care surprind ocazia de măsurare (o variabilă cu 
valoarea 1 pentru ocazia sosirii în Spania şi valoarea 0 pentru celelalte două ocazii, o variabilă cu valoarea 1 
pentru măsurarea finală a ocupaţiei în Spania şi valoarea 0 pentru celelalte două ocazii iar categoria de referinţă 
este măsurarea iniţială a ocupaţiei în România înainte de plecare). Pentru a estima efectele variabilelor la nivelul 
individului asupra schimbărilor de statut ocupaţional, am introdus aceste variabile ca predictori la nivelul 2 ai 
pantelor de la nivelul 1 şi pentru a estima efectele principale (main effects) ale acestor variabile asupra 
prestigiului ocupaţional, am introdus aceste variabile ca predictori la nivelul 2 ai termenului liber de la nivelul 1. 
Predictorii la nivel de individ folosiţi sunt: gen, vârstă, statut marital, şi educaţie. Ecuaţiile modelului estimat 
sunt: 

Prestigiu ocupaţional =  
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Tabelul A7 Rezultatele modelului HLM, variabila dependentă: prestigiul ocupaţional 

Predictori  
 

(coef. nestand.) p 
Termen liber  20,09 *** 
Bărbat  3,92 ** 
Vârsta la sosirea în Spania  0,69 *** 
Căsătorit  3,38 * 
Liceu sau mai mult  2,30   
    
Ocazia 2  -0,46   
Ocazia 2*Bărbat  8,69 *** 
Ocazia 2*Vârsta la sosirea în Spania -0,47 *** 
Ocazia 2*Căsătorit  -3,95 * 
Ocazia 2*Liceu sau mai mult -4,04 * 
    
Ocazia 3  9,42 *** 
Ocazia 3*Bărbat  2,51   
Ocazia 3*Vârstă  -0,56 *** 
Ocazia 3*Căsătorit  -2,55   
Ocazia 3*Liceu sau mai mult -1,18  
    
Varianţa Nivel 1  265,43 --- 
Varianţa Nivel 2  43,03 *** 

Sursa datelor: CRS, 2008.  
Nivel de semnificaţie statistică:  *** p ≤0,001; ** p≤0,01; * p≤0,05; --- necalculat.  
Notă: Vârsta şi vârsta la sosirea în Spania sunt centrate în jurul mediilor eşantionului de persoane. 
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Locuirea românilor în Spania 
Vlad Grigoraş 

 
Particularităţile locuirii în Spania constituie indicatori relevanţi ai modului în care 

migranţii îşi construiesc strategiile pe termen scurt şi mediu, precum şi ai felului în care 
constrângerile economice pot acţiona asupra stilului lor de viaţă. Mai mult decât atât, 
înţelegerea strategiilor de locuire ne ajută să observăm modul în care funcţionează şi alte 
componente ale vieţii sociale, cum ar fi caracteristicile reţelelor de prieteni/rude, modul în 
care se structurează piaţa muncii sau se construiesc şi reconstruiesc gospodării în funcţie de 
necesităţi etc. Având aceste aspecte în fundal, capitolul îşi propune să răspundă la două 
întrebări principale: care sunt caracteristicile locuirii actuale (condiţiile în care locuiesc în 
prezent migranţii în funcţie de constrângerile şi planurile pe termen mediu sau lung) şi, pe de 
altă parte, care sunt particularităţile „istoriilor” de locuire în Spania (ale modului în care 
migranţii se integrează din acest punct de vedere în comunităţi). 

Este important să precizăm faptul că acest domeniu (ce se află în strânsă legătură cu 
cele financiar, familial, dar şi cu cel aspiraţional/valoric etc.) este într-o continuă schimbare, 
mult mai rapidă decât pot „prinde” analiştii sociali realitatea. În momentul în care ancheta 
CRS a fost realizată în Spania, datele calitative indicau tot mai mulţi români ce nu îşi puteau 
permite plata chiriei sau a ratelor mari la apartamentele cumpărate din cauza crizei locurilor 
de muncă şi o piaţă imobiliară ce era la rândul ei într-o schimbare profundă. Aceste informaţii 
ne fac să credem că efectele întregii crize asupra locuirii nu pot fi prinse în întregime de 
datele de sondaj, ci doar să fie prezise ca trend prin dublarea acestora de analizele exploratorii 
(prin interviuri). 

Locuire în prezent 
Satisfacţia cu locuirea 

Datele privind românii din zona Madrid arată că aceştia sunt în general mulţumiţi de 
condiţiile în care locuiesc – numai 10% dintre respondenţi au declarat că nu sunt satisfăcuţi 
de modul în care locuiesc şi doar 25% că sunt mai nemulţumiţi în Spania prin comparaţie cu 
felul în care trăiau în România. Procentul celor care sunt nemulţumiţi este totuşi unul scăzut 
întrucât aşteptările migranţilor faţă de locuire sunt relativ reduse – pentru o parte a 
respondenţilor locuirea este doar un mijloc pentru strângerea banilor ce vor fi cheltuiţi cu alte 
scopuri (renovarea locuinţelor din ţară, cheltuieli curente, acumularea de resurse pentru 
investiţii etc.). Nivelul aşteptărilor explică şi motivul pentru care, chiar dacă în prezent 
procentul de persoane nemulţumite este unul redus, prin comparaţie cu situaţia din România, 
gradul de insatisfacţie creşte. 

Corelând răspunsurile celor două întrebări observăm că cea mai mare parte a 
indivizilor care au declarat că nu sunt satisfăcuţi în prezent apreciază şi că locuiau mai bine în 
România. 
Tabelul 32. Relaţia dintre satisfacţia faţă de condiţiile de locuire din prezent şi cea faţă de cele din 
România, (%) 

  
Aici în Spania sunteţi mulţumit de 

condiţiile în care locuiţi? 
  Nemulţumit Mulţumit Total 

Mai nemulţumit 73 20 25 
La fel 10 24 23 

Faţă de cum eraţi în ţară, 
aici sunteţi mai mulţumit 
de condiţiile în care Mai mulţumit 16 56 52 
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Total 100 100 100 locuiţi... 
Total N 79 748 827 

Date CRS 

Ambele tipuri de date (calitative şi cantitative) indică faptul că insatisfacţia românilor 
în legătură cu modul în care locuiesc aici comparativ cu cel din România se datorează în mare 
măsură specificului locuirii în Spania. Acesta constă în utilizarea aceleiaşi locuinţe de către 
mai multe gospodării/persoane cu scopul de a reduce cheltuielile de chirie/întreţinere. Datele 
obţinute prin sondajul CRS surprind un aspect inedit, în circa 79% dintre locuinţe se află mai 
mult de o gospodărie, particularitate ce are fără îndoială efecte şi asupra gradului de 
satisfacţie vizavi de locuire. Respondenţii care trăiesc în aceeaşi locuinţă cu alte persoane pe 
lângă membrii gospodăriilor sunt în proporţie de 11% nemulţumiţi de condiţiile în care 
locuiesc, pe când dintre cei care locuiesc doar cu membrii gospodăriei procentul celor 
nemulţumiţi este de doar 4%. În comparaţie cu modul în care trăiau în România, 28% dintre 
cei care împart locuinţa cu alte gospodării sunt mai nemulţumiţi, şi doar 14% împărtăşesc 
aceeaşi stare din categoria celor care locuiesc singuri. 

Pentru a identifica factorii care generează nemulţumire faţă de locuirea din Spania 
comparativ cu cea din România am ales ca posibile variabile explicative indicatori precum 
starea civilă (dacă respondentul este căsătorit sau nu), numărul gospodăriilor din locuinţă 
(una sau mai multe), numărul de persoane din locuinţă/numărul de persoane pe cameră, 
statutul proprietăţii în Spania şi în România, controlând şi variabilele vârstă şi educaţie. 
Tabelul de mai jos ne arată că singurii indicatori relevanţi (semnificativi statistic) sunt 
statutul proprietăţii (dacă locuinţa este proprietate personală sau nu) şi numărul de gospodării 
din care este compusă locuinţa – persoanele care locuiesc cu chirie au de 1.89 mai multe 
şanse să fie nemulţumite de modul în care locuiesc în Spania comparativ cu cel din România. 
Insatisfacţia creşte în acelaşi mod pentru respondenţii care trăiesc în aceeaşi locuinţă cu 
persoane din alte gospodării.  
Tabelul 21. Model de regresie logistică de predicţie a insatisfacţiei cu locuirea în Spania comparativ cu cea din 
România 

 Raport de Şanse 
Respondentul locuieşte cu chirie 1.890* 
În locuinţă există mai mult de o gospodărie 2.290* 
Nagelkerke R Square=4%, * p<0.05 . Bază CRS 

Date CRS 
 
Probleme de supraglomerare 

Independent de satisfacţia cu locuirea (ce ţine nu doar de condiţiile obiective ci şi de 
aşteptări) este relevant să aruncăm o privire asupra condiţiilor efective de locuit. Datele 
culese în toamna anului 2008 indică o puternică supraaglomerare a locuinţelor de migranţi: 
60% dintre respondenţi trăiesc în locuinţe cu 5 sau mai mult de 5 persoane. Mai mult decât 
atât, circa 20% dintre locuinţe au un număr de 7 sau peste 7 locatari (Tabelul 22). Numărul 
ridicat de persoane se explică prin faptul că în general indivizii optează să împartă aceeaşi 
locuinţă şi cu alte persoane (din afara gospodăriei proprii) pentru a reduce cheltuielile de 
întreţinere şi chirie (ne amintim că în doar 21% dintre locuinţe se află o singură gospodărie, 
în celelalte fiind cel puţin o persoană în plus). Interesant este faptul că şi în locuinţele cu 
puţine persoane există o probabilitate relativ ridicată să se afle mai mult de o gospodărie – de 
exemplu, în 69% dintre locuinţele cu 4 persoane se află mai mult de o gospodărie. Structura 
gospodăriilor pare de asemenea uşor diferită de profilul celei din România – în multe din 
gospodăriile din Spania au fost incluşi şi fraţi/surori, copii adulţi cu soţiile lor etc. probabil 
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într-un număr mai ridicat decât în ţară (din nevoia de întrajutorare, reducere a riscurilor şi 
cheltuielilor directe, se produc efecte de restructurare a gospodăriilor pe termen scurt). 
Tabelul 22. Procentul respondenţilor ce trăiesc în locuinţe cu N persoane 

 Numărul persoanelor care trăiesc în locuinţă  
 1 2 3 4 5 6 7 8 şi peste 8 Total 
% respondenţilor 1 5 12 21 23 20 11 8 100 
% cumulative 1 6 18 39 62 81 92 100  
% respondenţilor din locuinţe în care se 
află o singură gospodărie (din totalul 
locuinţelor cu X persoane) 100 83 42 31 12 5 5 5 21 

Date CRS 
 

Indicatorul privind numărul de persoane pe cameră de dormit arată că 15% dintre 
respondenţi stau în locuinţe în care numărul de persoane pe cameră este mai mare de 2. 
Procentul este apropiat şi dacă raportăm indivizii la numărul de camere multifuncţionale – 
12% stau în locuinţe cu mai mult de două persoane pe cameră. Indicatorul de mai sus (două 
persoane pe cameră) este unul lax, prin care se asumă că toţi membrii locuinţelor sunt cupluri 
sau copii (sub 14 ani sau de acelaşi sex); întrucât acest lucru nu este general valabil ne 
aşteptăm ca procentul celor care nu au parte de condiţii de locuire adecvate să fie şi din acest 
punct de vedere mai ridicat. 

O situaţie neadecvată, similară ca amploare cu cea a supraaglomerării (măsurată prin 
numărul de persoane), ne este indicată şi de procentul de 12% al locuinţelor în care nu există 
camere de zi (definite prin „camere în care nu doarme nimeni şi sunt folosite doar pentru 
activităţile zilnice”). 
Tabelul 23. Procentul persoanelor ce trăiesc în locuinţe supraaglomerate 

Date CRS 
 

Indicatori de bază ai supraaglomerării sunt şi cei referitori la numărul de persoane ce 
revin unei toalete sau unei băi într-o locuinţă. Observăm astfel că există un procent relativ 
ridicat de locuinţe în care numărul de persoane pe baie este de peste 4 (42%) şi că în 12% 
dintre locuinţe revin peste 6 persoane unei băi (valori similare apar şi în cazul toaletelor). Aşa 
cum era de aşteptat există diferenţe substanţiale între locuinţele cu o singură gospodărie şi 
cele cu mai multe gospodării (Tabelul A 8). 

„Cum vi s-a părut la început viata aici? Cum v-aţi descurcat, unde aţi stat? 
Normal, venind la părinţi, am stat la ei, bine, la ei în casă. Nu au fost condiţii prea bune pentru 
că am stat mai mulţi în casă. În aceeaşi cameră stăteam cu părinţii mei, în salon stăteau 
unchiul, încă un prieten Rafa şi mai aveam încă 2 camere unde stăteau câte 2 si respectiv o 
persoană. Pentru că prima dată la început erau foarte puţine apartamente de închiriat şi eram 
puţini aici în Alcala care ne cunoşteam între noi şi de aceea orice motive de locuinţă… 
De-a lungul timpului aţi găzduit la dumneavoastră acasă  oameni? 
Deci de găzduit, am găzduit… Deci foarte mulţi am stat prima dată şi aşa s-au perindat… 
multă lume. Pentru că, normal, pe vremea aceea veneau la români: ajută-mă cu muncă, ajută-
mă cu chirie. Întotdeauna aveam câte un om pe salon, noi bineînţeles că ne-am mutat din 
apartamentul ăsta în alt apartament, ca să fim mai singuri şi în final numai singuri nu am fost. 
Am fost iarăşi eu cu părinţii, eu am vrut să am şi eu camera mea, normal să avem o 
independenţă şi am luat iarăşi 2 persoane cu noi ca să îi ajutăm şi ca să număr nici măcar nu 

Numărul persoanelor pe… 0-1 persoane 
inclusiv 

1,01-2 persoane 
inclusiv 

2,01- peste 2 
persoane 

Total 

cameră de dormit 15 69 15 100 
cameră de dormit sau multifuncţională 16 72 12 100 
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ştiu câtă lume au stat cu noi. Mulţi, foarte mulţi, cred că de la 50 în sus. Nu îmi amintesc. 
Începând cu prietenii şi familia, pentru că noi am adus familia aici, deci am venit noi prima 
dată şi după aceea am adus fraţii mamei, fraţii lui tata, aşa pe rând.” (Femeie, Alcala de 
Henares) 
 
“O: Aţi vrea să mai luaţi alte persoane în apartament? Mai aveţi camere libere? 
R: Nu, nu. Şi de avem camere libere, nu.  
O: Din ce motiv? 
R: E mai bine să stai singur, să ştii că tu în momentul când ajungi de la muncă eşti liniştit, că 
îţi faci mâncarea ta, că nimeni nu se bagă la bucătărie peste tine. E mai bine să fii separat, să 
fii singur, să stai doar tu şi perechea ta. Pentru că eu am stat într-o cameră, ştiu ce înseamnă să 
stai, să împarţi bucătăria, să împarţi salonul, e foarte greu. Într-un apartament să fie de 
exemplu 6, 7 persoane. Unu, e urât şi în al doilea rând când tu ai de spălat trebuie să aştepţi că 
vecinul nu şi-a terminat de spălat sau dacă vrei să-ţi faci de mâncare, dacă peste jumătate de 
oră merg la muncă şi vreau să-mi fac două ouă prăjite şi celălalt e la bucătărie trebuie să plec 
nemâncată la muncă. Asta e să stai cu mai multe persoane.”(Femeie, 59 ani, 6 ani în Spania, 
Torrejon de Ardoz) 

Criza economică, manifestă deja în septembrie 2008, poate duce la o creştere şi mai 
mare a supraaglomerării gospodăriilor de migranţi. Chiar dacă cele două baze de date 
disponibile nu sunt perfect comparabile este foarte posibil ca diferenţa în ceea ce priveşte 
numărul mediu de persoane din locuinţă între cei doi ani analizaţi să fie rezultatul 
schimbărilor economice – dacă în 2007 numărul mediu de indivizi dintr-o locuinţă era de 
4.265, în 2008 numărul mediu era de 5.08 (valorile mediane sunt de 4, respectiv 5). 
Informaţiile calitative indică drept posibile cauze: susţinerea de către prieteni/rude a 
persoanelor care nu îşi pot plăti singure cheltuielile locuinţei şi care au nevoie de sprijin 
financiar o perioadă de timp, reducerea costurilor curente chiar în gospodăriile în care există 
cel puţin un salariu (în condiţiile scăderii salariilor sau a neangajării unor membri ai 
gospodăriei) sau chiar reducerea riscurilor deloc neglijabile de a ajunge în imposibilitate de 
plată a celor care au contractat apartamente prin credite ipotecare-imobiliare. 

„Se ajută românii între ei pe aici? 
Deci, depinde…se ajută, dar ţi-am zis, de cercurile care... Eu am mai ajutat. Şi au mai rămas 
fără bani să plătească chiria... chiar acu’... anu’ ăsta am avut unul care l-am ţinut o lună, o lună 
şi ceva… după aceea a zis: <<păi plec acasă>>. Eu am încercat să-i găsesc de lucru… nu i-am 
găsit… Era foarte greu… Şi i-am dat bani ca să plece acasă. În final am auzit c-a ajuns în 
Anglia. Cum? Nu ştiu. Buenas, asta el luego!” (Migrant de 7 ani în Spania, Alcala de 
Henares) 

Supraaglomerarea pare să fie singura problemă manifestă la acest capitol, toate 
locuinţele în care trăiesc românii beneficiind de utilităţi complete - apă caldă şi rece, 
bucătărie, curent electric iar marea majoritate, cu excepţia a doar 2%, au baie independentă.  
 
Statutul locuirii 

Datele CRS indică faptul că 13% dintre respondenţi trăiesc în locuinţe proprietate 
personală, cea mai mare parte a acestora cumpărând apartamentele în rate neplătite integral – 
doar 7 persoane (sub 1% din total respondenţi) au reuşit să îşi cumpere apartamentele în 
totalitate. Alţi 10% dintre respondenţi stau în chirie fără un contract scris şi diferenţa de peste 
74% dintre intervievaţi stau cu chirie cu contract. 
Tabelul 24. Statutul locuirii, (%) 

În prezent staţi… % 
Într-un apartament proprietate personală, achitat integral 0.8 
Într-un apartament proprietate personală, cu credit de la bancă neachitat integral 12.1 
Într-un apartament proprietate personală, cu bani din alte surse, neachitat integral 0.1 
Cu chirie, fără contract scris cu proprietarul 10.2 



COMUNITĂŢI ROMÂNEŞTI ÎN SPANIA 

 116

Cu chirie, cineva din gospodărie este titularul contractului 41.5 
Cu chirie, altă persoană din locuinţă este titularul contractului 32.6 
Cu chirie, o persoană care locuieşte în afara apartamentului este titularul contractului 2.1 
Altă situaţie 0.6 
Total 100 

Date CRS. 
 

Aşa cum era de aşteptat, dintre respondenţii care stau cu chirie un procent ridicat stau 
în locuinţe cu persoane din alte gospodării (86%), pe când în cazul persoanelor care stau în 
apartamente proprietate personală procentul este mai scăzut – 49%. Între aceste două 
categorii (cu chirie sau proprietate personală) diferă însă numărul de persoane ce locuiesc în 
aceeaşi casă: cei cu apartamente cumpărate aleg să stea cu un număr mai redus de indivizi 
(dacă în locuinţele proprietate personală cu mai mult de o gospodărie stau în medie 4,6 
persoane, în locuinţele cu chirie stau în medie 5,4 persoane). 

O altă diferenţă între cele două categorii constă în relaţiile de rudenie/prietenie dintre 
persoanele ce trăiesc împreună în aceleaşi locuinţe. În comparaţie cu gospodăriile care stau cu 
chirie, cele care deţin apartamentele aleg să locuiască într-o măsură mai mică cu alte rude 
decât cu cele din familia apropiată, cu prieteni cunoscuţi , în general cu mai puţine persoane 
cu care nu au legături apropiate (i.e. alţi români migranţi, alte persoane de alte cetăţenii) - 
Tabelul 25. 
 
Tabelul 25. Locuinţe cu mai mult de o gospodărie în care se află diferite tipuri de membri, după statutul de 
ocupare a locuinţei, (%) 

 Statutul de ocupare al locuinţei 
Tipul persoanelor din locuinţă... Cu chirie Proprietate personală 
 persoanele din familia/gospodăria mea  62 83 
 alte rude  28 22 
 prieteni pe care îi aveam din România  14 12 
 prieteni români pe care i-am cunoscut aici  27 24 
 alţi români pe care îi cunoşteam din ţară  2 0 
 alţi români pe care i-am cunoscut aici  39 22 
 spanioli  1 0 
 persoane de altă cetăţenie decât cea română  4 0 

Date CRS 
 

În acest context este important şi răspunsul la întrebările privind capacitatea 
financiară a gospodăriilor. Situaţia apartamentelor cumpărate în rate pare din ce în ce mai 
fragilă în contextul crizei economice ce a afectat în ultima perioadă Spania. În prezent există 
presupoziţia potrivit căreia respondenţii care şi-au pierdut locurile de muncă sau riscă să îşi 
piardă locul de muncă au mari şanse să îşi piardă, de asemenea, şi locuinţele. Acest risc pare 
să se extindă chiar şi la cei care au de plătit doar chiriile (mult mai reduse în comparaţie cu 
sumele pentru ratele unui credit imobiliar). 

În primul rând observăm că toţi respondenţii care au luat împrumuturi 
imobiliare/ipotecare şi-au eşalonat ratele pe perioade de 15 sau mai mult de 15 ani, iar cea 
mai mare parte a respondenţilor au contractat credite pentru mai mult de 20 de ani (Tabelul A 
9). De la momentul contractării creditelor până la derularea anchetei din 2007 trecuseră în 
medie doar 2 ani ceea ce înseamnă că respondenţilor le-au rămas mai rămas de plătit rate în 
medie pentru circa 26.8 ani (media perioadelor de creditare a fost de 28.6 ani). 
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Deşi datele despre capacitatea financiară a gospodăriilor sunt incomplete, am încercat 
să vedem dacă gospodăriile anchetate ar reuşi să plătească chiriile şi ratele în condiţiile în 
care acestea ar avea valori scăzute (calculate ca valoarea medie a primei chintile66), valori 
medii (calculate pe întreg eşantionul) sau ridicate (calculate ca valoarea medie a celei mai 
ridicate chintile). Întrucât în cazul apartamentelor proprietate personală ratele sunt mai mari 
sau mai mici în funcţie de numărul de camere, chintilele au fost calculate pentru apartamente 
cu diferite numere de camere pentru a estima ratele potenţiale (scăzute, medii şi ridicate) 
(Tabelul A 10). Similar, în cazul chiriilor, valorile estimate la cele trei niveluri au fost 
calculate în funcţie de numărul de persoane care plătesc această chirie (aici numărul de 
camere, deşi relevant, este mai puţin important comparativ cu numărul de persoane) (Tabelul 
A 11). 

Insecuritatea gospodăriilor a fost estimată prin luarea în calcul a două praguri relativ 
scăzute sub care o gospodărie este vulnerabilă economic – dacă gospodăria, după plata chiriei 
sau a ratelor rămâne cu cel puţin 150/200 de euro pe persoană pentru a plăti restul 
cheltuielilor curente. Indiferent de ordinul de mărime al chiriei sau al ratei, datele ne arată că 
cel puţin 2% din gospodăriile cu rate şi 3% dintre gospodăriile cu chirii sunt în incapacitate 
de plată a cheltuielilor curente (plecând de la premisa că cel puţin 150 de euro sunt necesari 
pentru o persoană pentru a supravieţui). Dacă luăm în calcul valori medii ale chiriei sau 
ratelor, procentul gospodăriilor în dificultate creşte cu două puncte procentuale în cazul 
gospodăriilor cu rate şi cu un punct în cazul gospodăriilor cu chirie. Dacă luăm în calcul 
numărul de persoane observăm că cele mai vulnerabile gospodării sunt cele formate din cinci 
sau mai mult de cinci membri. 
Tabelul 26. % gospodăriilor vulnerabile economic după plata chiriei/ratelor la apartament 

 % gospodăriilor cărora le-ar rămâne mai puţin de… 
 150 de euro/pers după plata unei 

chirii/rate … 
200 de euro/pers după plata unei 

chirii/rate… 
 Scăzute  Medii Ridicate Scăzute  Medii Ridicate 
Gosp. cu rate 2 4 7 2 4 10 
Gosp. cu chirie 3 4 6 4 5% 9 
• cu 1 persoană  4 5 5 4 5 6 
• cu 2 persoane 1 2 5 2 4 7 
• cu 3 persoane 4 5 7 5 6 14 
• cu 4 persoane 1 3 7 3 6 12 
• cu 5 persoane şi peste 6 9 15 9 15 15 
Date CRS.  
Mod de citire: Procentul gospodăriilor cu rate cărora le-ar rămâne mai puţin de 150 de euro după plata unei 
rate scăzute este 2. Procentul gospodăriilor cu cinci persoane şi peste ce locuiesc cu chirie şi cărora le-ar 
rămâne mai puţin de 150 de euro după plata chiriei este 6. 
 

Dacă în urmă cu câţiva ani opţiunea cumpărării unui apartament era una rentabilă din 
punct de vedere financiar, aceasta nu mai este de actualitate, toţi respondenţii afirmând că 
este mult mai avantajos să stai cu chirie (datorită chiriei mai scăzute) comparativ cu efortul 
financiar lunar al ratelor pentru achiziţia unui apartament. Mai mult decât atât, în prezent, 
achiziţionarea apartamentelor în rate este percepută ca un impediment pentru mobilitate 
locativă/flexibilitatea planurilor pe termen mediu (găsirea unui loc de muncă în altă localitate, 
migraţia în România, mutarea de la un tip de apartament la altul etc.). 

„Închiriam o cameră, mă mai certam cu ei, îmi luam lucrurile, plecam, mă duceam la alţii... 
mai găseam în altă parte mai bine. Nici nu se merită aici să îţi iei, să-ţi cumperi tu un 
apartament, să-ţi faci... 
Nu se merită? 
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R: Şi ce faci? Stai o viaţă în Spania să-ţi plăteşti treizeci de ani un apartament? Nu ştiu ce să 
zic… Ăştia or se gândesc că-l cumpără, îl renovez, plătesc doi ani şi dup’aia îl vând şi îmi scot 
banii? Şi plăteşte ca prostu’ o mie două sute de euro şi... deja au scăzut... Cunosc o grămadă 
care şi-au cumpărat un apartament pe două sute cincizeci de mii de euro sau pe două sute 
douăzeci, pe două sute... aşa... şi acuma au... s-a construit prea mult în Spania şi anu’ ăsta e în 
criză. Tot ce se construieşte nu se vinde, sunt prea multe apartamente, clădiri care nu sunt 
locuite, nu le cumpără nimeni, preţurile-s mari şi a scăzut deodată tot. Şi au luat ţeapă. L-a luat 
pe un preţ şi acu’ a scăzut aproape, nu la jumate, da’... a scăzut destul de mult. Deci... şi n-au 
ce să facă cu el acuma, ei ca să mai stea să mai plătească încă treizeci de ani pe banii care erau 
atunci şi erau mai mulţi... mulţi l-au lăsat şi au plecat în ţară. Cunosc trei-patru care l-au lăsat 
şi au plecat. Nu şi-a mai permis. O chirie normală, să stai undeva... şi astea au scăzut. Plăteşti 
acuma şase sute cincizeci, la un apartament, pe lună. Aşa, dacă vrei să-ţi cumperi, să plăteşti o 
rată, aşa... e o mie două sute. Şi pentru ce, când poţi să plăteşti jumătate? Majoritatea nu 
locuiesc singuri, care îşi iau un apartament în chirie, nu stă numai ei. Majoritatea mai au o 
cameră liberă, o închiriază... ori pune anunţul pe stradă, la locutorio, la astea... <<închiriez 
cameră>>, poate aţi văzut şi voi că e plin Torrejonul de afişe, mai ales acu’ că au plecat mulţi 
în ţară şi... nu s-a mai întors şi a rămas goale multe apartamente. Se caută acuma...”(Migrant, 
20 ani, de 3 ani jumătate în Spania, Torrejon de Ardoz) 
 
Da, frate-miu vrea să plece, în puţin timp. 
Da? Şi cam în cât timp vrea să plece? 
Doi ani de zile maxim. Deci el vrea acuma, dar pentru problemele care le are nu poate pleca. 
Sora mea, la fel, cu fata care o are şi cu soţul ei vor să plece, tot aşa pentru problemele care le 
are aicişia, când se rezolvă problemele pleacă… 
La ce probleme te referi? 
Cu apartamentu’. Vezi, aicia nu poţi ca să laşi, că un apartament, o maşină, dacă le ai de 
plătit… 
Au credite de plătit? 
Da, până nu-ţi rezolvi problemele astea nu poţi ca să laşi, să nu te duci la 
servici, că nu-ţi permiţi.” (Migrant, 21 ani, de 6 ani de zile în Spania, Alcala 
de Henares) 

 
Istoria locativă a migranţilor în Spania. Mobilitatea locativă ca şi componentă de 

adaptare la viaţa în Spania poate fi privită din două puncte de vedere: pe de o parte, ca un 
efect direct al constrângerilor externe şi implicit ca un factor de stres, indivizii fiind obligaţi 
să se mute dintr-un apartament în altul (fie pentru că sunt daţi afară, fie în funcţie de valoarea 
chiriei care poate creşte din cauza altor schimbări în interiorul locuinţei, fie pentru că spaţiul 
devine prea mic ca urmare a creşterii numărului de persoane), iar pe de altă parte, ca o dorinţă 
de schimbare a statusului (de a fi proprietar sau de a fi titularul contractului cu chirie) sau de 
a creşte confortul. Ne propunem în continuare să analizăm tipurile posibilelor schimbări, 
inventariind motivele de mobilitate şi etapele în istoria de migraţie în care acestea pot apărea.  
 
Prima locuinţă 

Istoria mobilităţii şi tipul schimbărilor ce vor urma depind în bună măsură de prima 
locuinţă la care respondenţii au acces – siguranţa şi modul de plată al acesteia având efecte 
directe asupra capacităţii indivizilor de a se adapta mai uşor. 

În ceea ce priveşte confortul, acestea fiind locuinţe de tranzit, în condiţiile insecurităţii 
locului de muncă sau chiar a lipsei acestuia până la învăţarea limbii şi, sub constrângerea 
lipsei veniturilor (o mare parte a migranţilor se împrumută pentru a veni în Spania şi nu 
plătesc chirie până în momentul în care se adaptează), prima locuinţă este de obicei mai 
aglomerată în comparaţie cu cele ce vor urma. Datele ENI ne arată că dacă în prima locuinţă 
a migranţilor locuiau în medie 6.7 persoane, la momentul actual media este de doar 4.2 - 
media numărului de persoane pe cameră a scăzut şi ea de la 1.6 la 1.1. 
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„Şi când aţi venit prima oară în Spania? 
Pe 5 octombrie 2004. 
Şi cum aţi venit, mai exact? Aţi venit la cineva sau…? 
Păi am venit la nepotul şi fratele soţului meu. 
La început unde aţi lucrat? 
N-am lucrat, am stat la ei în casă. Ne-au primit la ei în casă, am locuit vreo 5, 6 luni la ei în 
casă, după care, în tot timpul ăsta am umblat după lucru. A fost un pic mai greu că nu 
cunoşteam limba, trebuia să intru în temă cu limba şi am înţeles că umblând la cumpărături 
pot învăţa mai repede şi într-adevăr aşa a fost. 
Şi când v-aţi găsit un loc de muncă v-aţi mutat de la rude? 
Da, ne-am mutat după…, în mai ne-am mutat de la rude şi stăteam într-un apartament, cu o 
altă familie că aşa se stă aici, într-un dormitor.” (Femeie, 59 ani, 4 ani în Spania, Torrejon de 
Ardoz) 
 

Datele CRS arată că marea majoritate a celor care au venit în Spania au avut la 
început pe cineva la care să stea. Cea mai mare parte a respondenţilor au fost găzduiţi de rude 
– 59%67. Trebuie să diferenţiem însă cele două tipuri de persoane care intră în această 
categorie: pe de o parte, există cei care au venit cu scopul principal de a reîntregi familia 
(soţi/soţii, copii sau părinţi) şi, pe de altă parte, sunt cei care au venit cu obiectivul clar de a 
“câştiga mai bine”. 
Tabelul 27. Când aţi venit pentru prima oară în Spania, aţi avut AICI pe cineva care  v-a găzduit la el/ea acasă? 

 % 
Nu am avut pe nimeni care să mă găzduiască 13 
O persoană din familie/gospodărie 28 
O altă rudă 31 
Un prieten român 22 
Un cunoscut român 5 
Altcineva 1 

Date CRS 
 
Important de precizat este faptul că 13% dintre respondenţi nu au avut pe nimeni la 

cine să stea într-o primă etapă. Cu toate acestea doar 7% dintre respondenţi nu au fost ajutaţi 
în nici un fel, întrucât ceilalţi 6% (până la 13%) au avut o persoană de contact care le-a 
facilitat găsirea unei locuinţe (chiar dacă nu i-au găzduit). Aşa cum era de aşteptat, dintre cei 
6% care nu au fost găzduiţi dar au fost ajutaţi să-şi găsească o locuinţă doar 7% au fost 
sprijiniţi de membri ai gospodăriei (deoarece membrii gospodăriei de obicei îi găzduiesc pe 
noii migranţi), însă o pondere importantă o are ajutorul dat de rude (32%), prieteni români 
(40%) sau chiar cunoscuţi români (16%). 

„Şi prima dată când aţi venit aici aţi avut unde să staţi? 
Nu, a trebuit să-mi caut pe unde pot dormi, ce să fac. Am dormit pe stradă, e foarte adevărat. 
Cum aţi găsit o locuinţă? 
Printr-un copil, pot să spun copil pentru că era mult mai mic decât mine, ce era român; mama 
lui româncă şi tatăl lui un negru din Nigeria, dacă îmi aduc bine aminte. Şi el mi-a zis dacă 
vreau, să nu-mi fie teamă, că m-a văzut pe stradă, şi dacă vreau pot merge acasă la el să dorm 
câteva zile. Am stat vreo trei zile în casă la băiatul ăla, bineînţeles el cu iubita, cu mama, cu 
tata, deci o familie întreagă. Trei zile nimic mai mult. 
Şi după aia ce aţi făcut? 
Şi după aia am venit în Madrid, pentru că nu eram în Madrid, eram într-un sătuc sau un orăşel, 
nu-mi aduc bine aminte. Se cheamă Portollano. Şi de acolo am înţeles unde sunt mai mulţi 
români, pentru că îmi era şi mie teamă şi voiam să am contact cu lumea, să ma pot descurca, 
să îmi pot găsi mai repede ceva de muncă, să îmi pot găsi unde dormi. Şi atunci am venit în 
Madrid, bineînţeles Madridul e plin de români, toată lumea o ştie, dar la început nu ai de unde 
să ştii unde sunt cei mai mulţi români. Şi în Madrid am luat un apartament. 
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Cum aţi reuşit să luaţi apartamentul? 
La fel, printr-un român. Românul era proprietarul apartamentului, am făcut contract, totul în 
regulă. 
Închiriat? 
Închiriat. În acel apartament am stat trei luni de zile, bineînţeles eu munceam. Între timp îmi 
găsisem loc de muncă.” (Femeie, 23 ani, 3 ani în Spania, Torrejon de Ardoz) 

 
Prima schimbare a locuinţei 

Prima schimbare a locuinţei poate fi semnul câştigării independenţei datorate învăţării 
limbii şi siguranţei slujbei. Pe de altă parte însă, o schimbare prea rapidă poate fi efectul 
problemelor de locuire (a neînţelegerilor dintre migrant şi persoanele la care a venit, a 
expirării „contractului” dintre aceştia stabilit iniţial, ş.a.m.d). Din acest punct de vedere, dacă 
schimbarea ce are loc mai târziu este indicatorul căutării unei locuinţe mai bune, mutarea la o 
scurtă perioadă de timp după sosirea în Spania este mai degrabă semnul unor dificultăţi 
iniţiale, ce sunt amplificate de capacitatea limitată a migrantului de a se descurca (din cauza 
lipsei reţelelor, a necunoaşterii limbii şi chiar a lipsei unui venit stabil). 

70% dintre indivizii care au venit în Spania şi-au schimbat cel puţin o dată locuinţa, 
iar numărul mediu de schimbări a fost de 2.3 (pentru cei care şi-au schimbat locuinţele); cu 
toate acestea doar 38% dintre respondenţi au fost nevoiţi să îşi schimbe locuinţa în primul an 
de zile. 

Persoanele care au cea mai scăzută mobilitate sunt cele care au venit la rude. Aşa cum 
observam mai sus, migranţii care apelează la rude sunt fie cei care au venit în principal pentru 
reîntregirea familiei, fie cei care au venit pentru muncă. De cele mai multe ori, persoanele din 
prima categorie sosesc abia după ce soţul/soţia sau părinţii reuşesc să se adapteze şi să 
găsească o locuinţă adecvată gospodăriei refăcute. În cazul celor veniţi pentru muncă, deşi 
presiunea de mutare nu este atât de ridicată comparativ cu cea a persoanelor care stau la 
prieteni sau cunoştinţe, ea există, şi, după o scurtă perioadă de adaptare, schimbarea locuinţei 
se produce. 

Persoanele care nu au avut pe nimeni la care să apeleze se mută de asemenea într-un 
procent scăzut în primul an (mobilitatea este asemănătoare celor care stau la rude). Explicaţia 
acestei scăzute mobilităţi poate consta şi în faptul că aceştia nu îşi permiteau să îşi asume 
riscurile unei mutări neavând conexiunile necesare pentru a-şi găsi ulterior altă locuinţă şi 
nici nu aveau nevoie de schimbări, întrucât în prima locuinţă au intrat deja pentru a sta cu 
chirie şi a plăti în întregime partea ce le revine.  
Tabelul 28. Tipul de ajutor la destinaţie şi numărul de schimbări de locuinţă în primul an, (%) 

 0 1 2 3 4 si peste 4 Total 
Nu a avut pe nimeni 65 22 9 4 0 100 
Rude 64 27 7 2 0 100 
Agenţie locală 59 34 7 0 0 100 
Prieteni 56 35 5 2 1 100 
Cunoştinţe 49 33 11 3 4 100 
Alţii 100 0 0 0 0 100 

Date ENI 
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„Şi la început cum te-ai mutat? Ţi-ai căutat tu aşa un loc să stai cu chirie sau… ? 
Nu, în primul rând m-am mutat la sora mea . Deci m-am mutat  doar cu ei în apartament , m-
or luat ei până ce … un an … nu ştiam eu bine cum merge la slujbă . Şi m-am mutat la ei, am 
început să muncesc. Şi am stat un an doi p-acolo şi dup-aia m-am mutat eu.  
Tu acum stai cu chirie, nu? 
Da. 
Şi cum ţi-ai găsit locuinţa? 
Păi, asta, acum aşa, printr-un coleg, eu ştiu. Mă duc la sală între servicii , deci fac şi sală, ştii. 
Şi acolo aşa, mai suntem români şi no vezi tu, pac eşti român? Da. Pac, pac. Te vorbeşti. Bine, 
vorbeşti cu toată lumea, şi cu spanioli şi cu toţi care sunt p-acolo, da’, ştii, când eşti român mai 
vorbeşti despre treburi mai nu ştiu ce. Şi el mi-o prezentat, mi-a zis <<bă, uite>>. Am zis 
<<nu ştiu, daca ştii vreo cameră de-aia?>>. Şi el mi-o zis <<hai că te duc eu într-un loc 
bun>>, ştii? Şi m-am dus cu el, şi prin băiatu’ ăla am reuşit, am găsit…” (Migrant, 21 ani, de 
6 ani de zile în Spania, Alcala de Henares) 

 
Mutări forţate/ „întâmplătoare” 

Între mutările apărute ca urmare a dorinţei migranţilor pot interveni schimbări 
locative datorate unor evenimente pe care acesta nu le poate controla: titularul contractului 
doreşte să ia pe altcineva în spaţiu, proprietarul nu mai vrea să închirieze, sumele de chirie 
cresc foarte mult comparativ cu piaţa, etc. Aceste schimbări sunt probabil la fel de dese ca şi 
celelalte tipuri, însă efectele lor asupra vieţii migranţilor români sunt puţin cunoscute. 

„Dar aici ai stat mereu? De când ai venit tu în Spania aici ai stat? 
E a 5-a casă în 6 ani. 
În prima casă locuiam foarte mulţi. Veneau părinţii lu’ ală care închiriase apartamentul, a 
trebuit să plecăm pentru că veneau părinţii lui, trebuia să rămână camera liberă... m-am mutat 
într-alta. Am stat 2 săptămâni cu o prietenă… aia m-o ars pentru că realmente avea nevoie de 
cineva pentru 2 săptămâni, până pleca ea la casa ei... eu abia în alea 2 săptămâni aflasem că ei 
de fapt vroiau să se mute la un chalet. Şi mi-o tras ţeapă, nu mi-o dat nici fianţa, ni nada. Mi-o 
luat fianţă pe 2 săptămâni... în fine, cu aia am ieşit rău de tot. M-am mutat într-o altă casă. 
Acolo am stat 6 luni, după 6 luni au venit proprietarii care erau români… au zis că trebuie să 
abandonăm apartamentul pentru că vor să vândă... m-am mutat în celălalt apartament, am stat 
3 ani jumate… în casa aia - acelaşi motiv. Proprietarii spanioli, munceau afară din Madrid, 
munceau în Palma, Palma de Mallorca, le-a renovat contractul... le-a dat posibilitatea să se 
întoarcă în Alcala şi mi-au zis că... bueno… como sea... 
Au loc de muncă aici şi… 
Como comprendera queremos estar serca de la familia, ştii? Cică vrem să fim aproape de 
familie, ştii, şi trebuie să înţelegi că nu putem recesa oferta... Normal! e casa voastră, eu stau 
decât în chirie... m-or anunţat cu 15 zile înainte, ne-or mai lăsat încă o lună după aia până ne-
am găsit apartamentul ăsta... 
Şi aici de cât timp staţi? 
3 luni.” (Femeie, 24 ani, 6 ani în Spania, Alcala de Henares) 

 
Schimbări ale locuinţei pentru reîntregirea familiei 

Una dintre schimbările posibile este cea a închirierii unei camere separate (în cazul 
probabil în care împărţea camera cu altcineva) sau chiar a unui apartament în cazul în care 
veniturile prezente sau cele aşteptate sunt suficient de ridicate. Acest tip de schimbare se 
produce după ce migrantul s-a adaptat deja la viaţa de aici, cunoaşte limba şi are un loc de 
muncă stabil. Această etapă este de obicei însoţită de cea a venirii altor membri ai familiei (în 
special soţ/soţie şi apoi copii). 

În prezent, din punct de vedere al etapelor migraţiei observăm că pentru cea mai mare 
parte a migranţilor reîntregirea familiei (totală sau parţială) s-a produs deja – 90% dintre 
migranţii căsătoriţi au deja soţul/soţia în Spania şi un număr tot mai mare al familiilor şi-au 
adus deja copiii în Spania (sau i-au născut aici fără a-i trimite în ţară pentru a fi crescuţi de 
alte rude). 
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Deşi încă sunt chemaţi alţi membri ai familiei (în special soţ/soţie şi apoi copii) pentru a 
veni în Spania, faza în care suntem din punctul de vedere al istoriei migraţiei este cea în care 
cele mai multe dintre schimbările locuinţei pentru reîntregirea familiei s-au produs deja – 
90% dintre migranţii căsătoriţi au soţul sau soţia în Spania şi un număr tot mai mare dintre 
familiile cu copii au deja copiii în Spania. Datele din tabelul de mai jos, ce conţine şi 
perioada medie petrecută în Spania de către respondenţii căsătoriţi în diferite situaţii 
familiale, ne arată:  

• 9% dintre cuplurile căsătorite ce stau în Spania au cel puţin un copil în ţară. Acestora li se 
mai adaugă alţi 4% în cazul cărora doar un părinte este în Spania, celălalt având grijă de 
copil (în 80% dintre aceste cazuri mama este cea care rămâne cu copiii). Este important 
de precizat însă faptul că familiile în care dificultăţile sunt maxime (cele în care soţul este 
despărţit de soţie deşi nu au copii de care să aibă grijă sau ambii părinţi sunt despărţiţi de 
copii) sunt cele în care migranţii sunt veniţi de mai puţină vreme în Spania şi din această 
cauză nu îşi permit încă reîntregirea familiei.  

• Distanţa în timp de la momentul fără copii la reîntregire este în medie de aproape un an 
(valoarea mediană este de aproape un an jumătate). Din acest punct de vedere, observăm 
că cea mai mare parte a familiilor fără copii locuiesc împreună – 38% din totalul 
cuplurilor căsătorite.  

• Cea mai mare vechime în Spania o au gospodăriile în care familiile sunt reîntregite: ambii 
părinţi locuiesc împreună cu toţi copiii născuţi fie în Spania fie în România. Se observă că 
acest model este deja cel majoritar – 44% la sută dintre familii intrând în acest tipar. 
Media anilor de vechime pentru această categorie comparativ cu cea a celor care şi-au 
lăsat copiii acasă, precum şi procentul ridicat al familiilor reunite (ce devin astfel normă) 
ne fac încă o dată să credem că familia despărţită reprezintă doar o fază în procesul de 
migraţie (pe măsură ce părinţii se adaptează la viaţa în Spania este probabil ca minorii să 
fie aduşi şi ei aici).  

Tabelul 41. Distribuţia tipurilor de familii căsătorite şi perioadele lor de şedere în Spania 

 % Nr. luni în Spania 
respondent 

  Medie Mediană 
Familie fără copii sub 18 ani, soţul/soţia în Spania, celălalt în România 4 48 53 
Familie fără copii sub 18 ani, soţul şi soţia în Spania 38 61 73 
Familie cu copii sub 18 ani, soţul/soţia în Spania, celălalt în România, toţi copiii în 
România 4 64 63 
Familie cu copii sub 18 ani, ambii părinţi în Spania, toţi copiii în România 7 46 48 
Familie cu copii sub 18 ani, ambii părinţi în Spania, copii atât în România cât şi în 
Spania 2 46 57 
Familie cu copii sub 18 ani, ambii părinţi în Spania, toţi copiii în Spania 44 72 75 
Alte situaţii 2 74 69 
Total 100 62 70 

Date CRS 
 

„Da, da...Şi pe parcursul acestui timp, aţi stat tot la acest domn spaniol care v-a găzduit 
prima dată? Tot la el... 
Nu, am stat vreo şapte-opt luni la el şi după aceea am mai stat vreo două-trei luni la prietenul 
ăsta al meu, Bebe, în chirie şi după aceea am închiriat aici. 
Dar dumneavoastră aţi venit la soţ... 
Eu da, eu cu Laura am venit la el, exact. În 2005 în iunie, pe 29 iunie am venit aici în casă. 
Când aţi venit? 
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În momentul în care el ştia sigur că are un serviciu clar, deci că nu exista pericol să-l piardă şi 
închiriase apartament, deci aveam unde să locuim.” (Bărbat 46 ani,de 6 ani în Spania, 
Torrejon de Ardoz) 

 
„V-aţi schimbat cumva locuinţa între timp? 
Da. Da, am stat cu chirie, am avut un apartament de închiriat şi când au venit copiii şi socră-
miu nu mai puteam să mai stăm cu toţii. Şi cu soră-mea, pentru că era cu cumnată-miu şi am 
închiriat alt apartament. A rămas soră-mea în ăla în care am închiriat prima oară şi ne-am 
închiriat altul ca să putem să stăm cu copiii, să le dăm condiţii copiilor. Pentru asta am venit 
încoace. Mai aproape de şcoală şi ca să le dăm condiţii copiilor ca să stea singuri în cameră ca 
să nu stăm cu toţii şi... 
Cum aţi găsit locuinţa aceasta? 
Printr-o cunoştinţă. Tot român.” (Femeie, 22 ani, de 8 ani în Spania, Torrejon de Ardoz) 
 

Schimbări ale locuinţei pentru creşterea confortului  
Un alt tip de mobilitate este cea realizată pentru creşterea confortului respondenţilor/ 

familiilor. Astfel, respondenţii nu îşi mai caută o locuinţă doar pentru a se muta de la cei care 
i-au cazat iniţial sau pentru a avea spaţiul suficient aducerii celorlalţi membri ai familiei, ci 
doar pentru a avea condiţii de locuit mai bune. În acest caz noile criteriile vor ţine atât de 
reducerea supraaglomerării cât şi de zonă (să fie mai aproape de serviciu, instituţiile să fie 
mai apropiate, să fie mai multă linişte sau mai puţină poluare). În această etapă se preferă 
ocuparea locuinţei de către o singură gospodărie, dar când acest lucru nu este posibil, 
persoanele acceptate sunt rudele apropiate (mai rar acestora li se adaugă şi prietenii 
apropiaţi).  
 

„Şi cu locuinţa cum aţi rămas, tot cu chirie sau aţi cumpărat-o? 
De moment tot cu chirie, ne-am mutat la o vilă. Şi locuim la o vilă cu curte, care plecăm 
dimineaţa, venim seara, nu putem să ne bucurăm de vilă şi de condiţii fiindcă stăm toată ziua 
la muncă, îţi dai seama. 
Cum aţi găsit această vilă? 
În ziar. Sunt în ziar câte vrei şi unde vrei şi unde doreşti. Poţi să şi cumperi, poţi să şi… Sunt 
şi reviste speciale care nu se plătesc când le iei, fără plată, care se cheamă Guia şi acolo 
găseşti o grămadă de chestii. Aşa am închiriat. 
Şi cam în ce zonă staţi? 
În Daganzo. 
Este o zonă centrală? 
Zece minute de Torrejon, cu maşina. E în afara Torrejon-ului, e o urbanizare. Urbanizare la ei 
se cheamă un loc din ăsta locuibil cu multe chalete. 
Şi staţi numai dumneavoastră şi soţul sau mai stă cineva? 
Fiul soţului meu? 
Doar atât? 
Doar trei persoane, da. 
Mai aveţi camere libere? 
Da, avem două. 
Şi aţi vrea pe viitor să le închiriaţi? 
Nu prea aş vrea fiindcă e foarte greu să stai cu altcineva străin. Sunt oameni mai puţin educaţi, 
nu ştiu să păstreze, nu ştiu să aibă grijă de nimic, sunt zgomotoşi, sunt şi răi, şi prefer să dau în 
plus nişte bani şi să stau liniştită.” (Femeie, 59 de ani, de 4 ani în Spania, Torrejon de Ardoz) 

 
O situaţie specială o reprezintă schimbarea localităţii. Această schimbare (ca şi 

celelalte ce intră în această etapă) se poate produce doar după ce migrantul (împreună cu 
ceilalţi membri ai familiei) cunosc suficient de bine comunităţile din jur/cartierele. Datele ne 
arată că 62% nu şi-au schimbat localitatea niciodată, 27% şi-au schimbat localitatea o dată, 
6% şi-au schimbat localitatea de două ori şi 5% de 3 sau mai mult de 3 ori. Chiar dacă unele 



COMUNITĂŢI ROMÂNEŞTI ÎN SPANIA 

 124

persoane dintre cele care şi-au schimbat localităţile au făcut-o sub constrângeri externe, cele 
mai multe au făcut-o pentru a-şi îmbunătăţi confortul – motivele sunt diverse: „pur şi simplu 
pentru a locui/trăi în noua localitate (23% dintre cei care şi-au schimbat localitatea), pentru a 
fi mai aproape de locul de muncă, dar şi pentru că erau prea mulţi români sau vroiau să 
trăiască într-o zonă cu o calitate a serviciilor superioară - Tabelul A 12.  
 
Schimbarea statutului de ocupare a locuinţei 

Odată cu parcurgerea etapelor de mai sus se schimbă şi statutul ocupării locuinţelor de 
către migranţi. Pe măsură ce perioada de timp petrecută în Spania creşte, indivizii trec de la 
locuire fără contract scris cu proprietarul (din lipsă de acte, venituri pentru acoperirea chiriei, 
nesiguranţa unui loc de muncă şi chiar a stabilirii în Spania pe termen scurt) la cumpărarea 
apartamentelor pentru a avea siguranţa totală asupra locuirii (atunci când veniturile sunt 
sigure şi suficient de ridicate pentru toţi membrii familiei, astfel încât trecerea de la chirie la 
„rate” să fie eficientă). Între cele două situaţii extreme mai există şi cele în care migrantul 
începe să locuiască legal ca titular al contractului de închiriere sau ca simplu locatar (în cel 
de-al doilea caz mutarea în altă locuinţă nu este necesară). 
Tabelul 42. Tipul statutului locuirii şi media numărului de ani în Spania 

Dvs. locuiţi în acest moment… Media anilor în 
Spania 

Mediana anilor în 
Spania 

Într-un apartament proprietate personală  96.9 93.00 
Cu chirie 52.8 48.00 
• Fără un contract scris cu proprietarul 37.3 30.00 
• Cu un contract scris, altă persoană din apartament 

este titularul contractului 41.4 38.00 

• Cu un contract scris, cineva din gospodărie este 
titularul contractului 62 60.00 

• Cu un contract scris, o persoană care locuieşte în 
altă parte este titularul contractului 126.5 67.00 

Date CRS 
 

„Cum v-aţi hotărât să cumpăraţi această locuinţă? 
Munceam la o agenţie imobiliară in Madrid, in momentul in care am ales-o 
exact in anul 2000 când erau încă apartamentele destul de ieftine. Ştiam cum 
vor evoluţiona… evolua… Ramona nu mai ştii să vorbeşti româneşte…foarte 
rău…si ştiam că vor creşte foarte mult preţurile si atunci am hotărât să-l 
cumpăram. Ne-am gândit…să fie aproape de gară pentru că toţi munceam in 
Madrid, deja ne-am saturat să mai stăm in chirie, să pierdem banii de chirie, ca 
ăştia sunt bani pierduţi, irecuperabili si ne-am saturat să mai stăm cu atâta 
lume in casă. Bineînţeles ultima dată nu stăteam cu mulţi, dar totuşi… erau 
neamuri… dar deja la un moment dat vrei sa fii singur si sa fii independent, să 
ieşi, sa te plimbi prin casa cum vrei tu.” (Femeie 33 ani, 14 ani în Spania, 
Alcala de Henares) 
 

Dacă analizăm din nou cuplurile căsătorite observăm că schimbarea modului de 
ocupare se petrece simultan cu trecerea de la un tip de familie la alta (Tabelul A 13). Astfel: 

• Cea mai mare probabilitate de a sta într-o locuinţă proprietate personală o au familiile în 
care ambii părinţi împreună cu copiii minori trăiesc în Spania (33% dintre familiile de 
acest tip stau în astfel de locuinţe). 
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• La o diferenţă destul de mare ca şi procent, dar totuşi într-o măsură mai ridicată prin 
comparaţie cu celelalte tipuri de familii, se află cuplurile ce trăiesc în Spania şi care, fie 
nu au copii, fie au şi doar o parte dintre ei se află în Spania (12% dintre gospodăriile de 
acest tip deţin apartamente proprietate personală).  

• Gospodăriile ce stau cu chirie şi în care un membru este titularul contractului de închiriere 
sunt într-o măsură mai mare tot dintre cele în care ambii părinţi locuiesc împreună cu 
copiii în Spania. În felul acesta, 86% dintre aceste gospodării au un grad ridicat de 
stabilitate – fie trăind în apartamente proprietate personală, fie deţinând contractele de 
închiriere. Procente ridicate ale gospodăriilor ce deţin contractele de închiriere apar şi în 
situaţia celorlalte cupluri ce se află împreună în Spania (indiferent dacă au sau nu copii). 
Cea mai scăzută siguranţă o au gospodăriile în care doar unul dintre parteneri se află în 
Spania (fapt ce susţine încă o dată ideea fazelor de mobilitate locativă).  

• În ceea ce priveşte confortul măsurat prin numărul de gospodării din locuinţă  observăm 
de asemenea că cele mai multe gospodării care preferă să locuiască singure într-o locuinţă 
sunt cele în care ambii parteneri locuiesc împreună şi fie nu au copii, fie au toţi copiii în 
Spania. Devine astfel clar că gospodăriile despărţite în care părinţii locuiesc în Spania, iar 
copiii în România sunt gospodării care fie nu aleg confortul pentru a strânge bani pentru a 
se întoarce în România, fie nu au o situaţie financiară adecvată pentru a-şi permite 
locuirea în condiţii mai bune împreună cu copiii. 

Concluzii. Locuirea în Spania se caracterizează în general prin supraaglomerare: 79% 
dintre respondenţi trăiesc în locuinţe cu mai multe gospodării, 60% împreună cu alte 4 sau 
peste 4 persoane, iar în 15% dintre locuinţe se află mai mult de 2 persoane pe cameră. Cu 
toate acestea nemulţumirea faţă de locuire în prezent este scăzută – numai 10% dintre 
respondenţi au declarat că nu sunt satisfăcuţi de modul în care locuiesc şi doar 25% că sunt 
mai nemulţumiţi în Spania în comparaţie cu felul în care trăiau în România. Aceste procente 
se explică prin aşteptările relativ reduse ale migranţilor faţă de condiţiile de locuit întrucât 
locuirea reprezintă, cel puţin într-o primă fază, doar un mijloc pentru obţinerea uni venit sigur 
şi suficient de ridicat. Singurele variabile care explică totuşi nemulţumirea cu locuirea din 
Spania comparativ cu cea din ţară sunt: numărul de gospodării ce stau într-un apartament şi 
statutul ocupării (cu chirie versus proprietate personală). 

Cei mai mulţi dintre migranţi locuiesc cu contract de închiriere (74% dintre 
respondenţi), iar 13% şi-au achiziţionat apartamente proprietate personală (cu puţine excepţii 
cumpărarea se realizează în rate pe perioade de peste 15 ani). Dintre respondenţii care stau cu 
chirie 86% stau în locuinţe cu persoane din alte gospodării, pe când în cazul persoanelor care 
stau în apartamente proprietate personală procentul este mai scăzut – 49%. În plus, între 
respondenţii care stau cu chirie şi cei care stau în apartamente cumpărate diferă atât numărul 
de persoane cu care trăiesc cât şi tipul acestora – locuinţele proprietate personală sunt mai 
puţin aglomerate şi sunt locuite într-o măsură mai mare de rude apropiate şi prieteni. 

Chiar dacă în momentul anchetei din Spania criza nu căpătase amploare, câteva 
semne ale ei se făcuseră simţite şi asupra locuirii: din 2007 în 2008 numărul de persoane din 
locuinţe pare să fi crescut (ca urmare a strategiilor de reducere a costurilor), iar datele 
calitative ne indică persoane ce au renunţat la apartamentele cumpărate în rate (fără a 
recupera nimic din sumele plătite) pentru a se întoarce în România din cauza incapacităţii de 
plată. În plus, estimările noastre ne indică cel puţin 2-3% dintre respondenţi ca având 
probleme financiare după plata chiriei sau a ratelor. Acest procent poate creşte cu uşurinţă 



COMUNITĂŢI ROMÂNEŞTI ÎN SPANIA 

 126

întrucât o parte semnificativă a migranţilor munceşte în domenii vulnerabile (construcţii, 
servicii), de multe ori chiar fără contracte de muncă. 

Modalitatea de locuire urmează câteva etape pe care migranţii le parcurg în timp cu 
un ritm ce depinde de capacitatea indivizilor de adaptare (învăţarea limbii, obţinerea unui loc 
de muncă stabil, cunoaşterea oraşului/a zonei, formarea unei reţele de prieteni/cunoştinţe, 
etc.) şi de tipul familiei şi planurile de viitor: găsirea primei locuinţă, prima mutare ca 
urmare a creşterii securităţii financiare, schimbarea locuinţei pentru reîntregirea familiei, 
schimbarea locuinţei pentru creşterea confortului. Acestea se succed de cele mai multe ori în 
tandem cu schimbările statutului de ocupare a locuinţei: locuire fără contract, cu contract al 
cărui titular aparţine altei gospodării, cu contract pe numele membrilor gospodăriei şi locuire 
în apartamente proprietate personală. 

Întrucât majoritatea migranţilor se află în Spania de o perioadă îndelungată de timp, 
cea mai mare parte a familiilor lor locuiesc deja împreună cu ei: doar 9% dintre cuplurile 
căsătorite trăiesc împreună în Spania şi au copiii în România şi doar alte 4% au doar un 
membru în Spania şi celălalt cu copiii în România. Trecerea de la un tip de familie la alta (cu 
un singur migrant, cu ambii parteneri la destinaţie dar fără copii şi în final cu copii) se 
suprapune peste schimbările locative menţionate mai sus, ceea ce ne face să credem că, în 
condiţii macroeconomice similare celor din ultimii ani şi pe măsură ce securitatea financiară 
creşte, familiile tind să se reunească în Spania şi preferă să locuiască singure (fără alte 
gospodării) în apartamente proprietate personală. 



FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA 

 127

Anexă 
Tabelul A 8. Indicatori ai supraaglomerării 

           
  (0-1] (1-2] (2-3] (3-4] (4-5] (5-6] (6-7] >7 Total 

Locuinţe cu 1 gosp. 11 27 21 25 12 3 2 0 100 
Locuinţe cu peste 1 gosp. 0 7 23 22 19 15 8 5 100 

Persoane/baie 

Total 2 11 23 23 18 13 7 4 100 
Locuinţe cu 1 gosp. 12 26 21 25 12 3 2 0 100 
Locuinţe cu peste 1 gosp. 0 9 24 21 19 15 8 4 100 

Persoane/toaletă 

Total 3 12 23 22 18 13 7 3 100 
Locuinţe cu 1 gosp. 2 20 25 32 13 5 2 1 100 
Locuinţe cu peste 1 gosp. 0 2 9 18 25 23 12 10 100 

Persoane pe 
bucătărie 

Total 0 5 12 21 23 19 10 8 100 
Date CRS 
 

Tabelul A 9. Situaţia perioadelor de creditare pentru respondenţii care şi-au achiziţionat apartamentele în rate 

 15 20 25 30 35 40 Total 
% respondenţi 2 8 22 56 9 3 100 
% cumulativ 2 10 31 88 97 100  
Numarul mediu de ani ramasi de plata 11 16 23 29 34 39  

Date ENI 
 

Tabelul A 10. Valoarea unei rate pe lună pentru plata unui apartament, în funcţie de numărul de camere 

 Valoare medie 

Nr 
camere Medie Mediană 

Chintila 1 
(rată 

scăzută) 

Chintila 2 Chintila 3 Chintila 4 
(rată 

ridicată) 
2 429 400 242 381 462 548 
3 728 650 429 615 778 1095 
4 675 660 346 600 772 982 
5 643 630 256 566 702 1048 

Date ENI 
 

Tabelul A 11. Valoarea unei chirii pentru apartament pe lună, în funcţie de numărul de persoane 

 Valoare medie 

Nr persoane Medie Mediană 

Chintila 1 
(rată 

scăzută) 

Chintila 2 Chintila 3 Chintila 4 
(rată 

ridicată) 
1 177 150 86 138 193 321 
2 347 300 172 270 365 596 
3 399 380 208 324 433 635 
4 439 430 227 361 482 683 
5 478 450 268 384 512 766 

Date ENI 
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Tabelul A 12. Motivele pentru care migranţii s-au mutat în altă localitate în Spania, (%) 

 % 
Am avut rude/prieteni stabiliţi aici 22 
Pentru ca aici am găsit de lucru/sunt mai aproape de locul de muncă 37 
Pentru a locui / trăi aici 23 
Pentru un salariu mai bun 3 
Erau prea mulţi români acolo 3 
Preţul mic/chiria mică 3 
Condiţii mai bune 6 
Am găsit apartament 1 
Am fost forţat să mă mut 3 
Mai aproape de instituţii (biserică, grădiniţă/şcoală, spital) 1 
Altul 4 

Date CRS 
 

Tabelul A 13. Tipul familiei şi caracteristici ale locuirii 

 Locuinţa este 

 
Nr 

cazuri 
Respondentul 

- Bărbat 
Proprietate 
personală 

Cu chirie, cineva 
din gosp este 

titularul 
contractului 

% gosp. ce 
locuiesc singure 

în locuinţă 
Familie fără copii sub 18 ani, soţul/soţia în 
Spania, celălalt în România 15 60 0 20 0 
Familie fără copii sub 18 ani, ambii membri 
în Spania 132 47 13 52 25 
Familie cu copii sub 18 ani, soţul/soţia în 
Spania, celălalt cu copiii în România 14 79 7 29 14 
Familie cu copii sub 18 ani, ambii părinţi în 
Spania, toţi copiii in România 23 35 9 43 4 
Familie cu copii sub 18 ani, ambii părinţi in 
Spania, copiii in Spania şi în România 8 50 12 38 25 
Familie cu copii sub 18 ani, ambii părinţi cu 
copiii în Spania 153 42 33 53 37 
Alte situaţii 5 20 40 0 20 
Total 351 46 21 48 27 

Date CRS 
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Remiterile de bani ale migranţilor români din regiunea Madrid şi paternurile 
de utilizare a acestora 

Georgiana Toth 
 

„[…] ştiţi, e o vorbă aici în afară: Se trăieşte bine la noi în ţară dacă ai un prost afară. Un 
prost ce munceşte. Bine, asta e o glumă.” (CI, bărbat, 46 de ani, Arganda del Rey) 

 
 
Introducere. Dincolo de caracterul anecdotic, afirmaţia migrantului român din 

Arganda del Rey surprinde corect rolul pe care migraţia pentru muncă în străinătate îl are în 
creşterea bunăstării gospodăriilor/familiilor de provenienţă ale migranţilor prin banii pe care 
aceştia îi trimit în ţară. În mod legitim, însă, apare întrebarea în ce măsură această creştere a 
bunăstării, indiscutabilă pe termen scurt, este una sustenabilă pe termen lung. Răspunsul la o 
astfel de întrebare ar implica în mod inevitabil o direcţionare a demersului analitic către 
efectele macroeconomice produse de migraţie, respectiv efectele migraţiei asupra unor 
indicatori relevanţi din punct de vedere economic cum ar fi nivelul investiţiilor, rata de 
economisire, şomajul şi creşterea economică.  

În cele ce urmează, demersul nostru se va concentra pe o analiză la nivel micro - cel al 
migrantului şi gospodăriei acestuia – oferind, pe baza datelor din sondajul realizat în cele 4 
comunităţi de migranţi români din regiunea Madridului, câteva indicii asupra posibilelor 
traiectorii pe care le vor urma gospodăriile acestora. Elementele cheie ale analizei noastre 
sunt remiterile de bani şi paternurile de utilizare a acestora, proiectele de viaţă pe termen 
scurt şi mediu ale migranţilor şi localizarea spaţială a gospodăriilor. 

Dat fiind faptul că sondajul s-a realizat pe un eşantion de migranţi români pentru 
muncă din câteva comunităţi din jurul Madridului, datele prezentate nu pot fi generalizate la 
nivelul întregii populaţii de români din Spania, iar cititorul ar trebui să acorde atenţie mai 
degrabă relaţiilor dintre date care relevă anumite tendinţe, decât cifrelor prezentate.  

 
Remiterile de bani ale migranţilor români din zona Madridului 

Câţi trimit, cât de des şi cum? 
În perioada septembrie 2007 – septembrie 2008, perioada de referinţă în ce priveşte 

sondajul realizat în comunităţile de migranţi din zona Madridului, 82% dintre migranţii 
români au remis în România o parte din banii câştigaţi în Spania, fie trimiţându-i, fie 
aducându-i cu ei când au fost în vizită în ţară. 
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Figura 32. Distribuţia migranţilor după tipul de 
remitere din ultimele 12 luni 

nu a remis, 18%
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80%
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Figura 33. Frecvenţa trimiterii de bani în ultimele 
12 luni 

 

 

Trimiterea de bani în ţară este o practică larg răspândită în rândul migranţilor români, 
putându-se însă distinge două situaţii în funcţie de frecvenţa cu care trimit o parte din 
veniturile lor. Pe de o parte, sunt migranţii care trimit bani în mod regulat şi care reprezintă 
aproximativ jumătate din totalul migranţilor investigaţi. Dintre aceştia 35% trimit lunar bani 
în România, în timp ce 16% trimit regulat - o dată la 2-3 luni. Pe de altă parte sunt remiterile 
ocazionale, neregulate întâlnite în cazul a 28% dintre migranţii din regiunea Madridului.  

Gospodăriile transnaţionale, cu membri atât în Spania cât şi în România, trimit mult 
mai frecvent şi mai regulat bani în ţară, decât gospodăriile localizate exclusiv în Spania (fig. 
34). 60% din migranţii membri ai unor gospodării transnaţionale trimit lunar bani în ţară, în 
timp ce doar 22% din gospodăriile exclusiv localizate în Spania au trimis lunar bani în 
România. 
Figura 34. Frecvenţa de remitere în funcţie de localizarea gospodăriei 
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Aşa cum se poate observa din figura 35, remiterile se fac în cele mai multe cazuri prin 
intermediul serviciilor de transfer de bani, însă apelarea la mijloace informale pentru a trimite 
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bani în România este încă destul de răspândită. Din totalul celor care au trimis bani în 
ultimele 12 luni, 82% au folosit serviciile de transfer de bani şi/sau alte servicii bancare, iar 
24% au trimis prin intermediul curselor regulate de transport şi/sau al prietenilor, rudelor. 
Aproximativ 10% au remis bani atât prin mijloace formale, cât şi informale. Din totalul celor 
care au trimis bani în ultimele 12 luni, 82% au folosit serviciile de transfer de bani şi/sau alte 
servicii bancare, iar 24% au trimis prin intermediul curselor regulate de transport şi/sau al 
prietenilor, rudelor. 

Figura 35. Modul de trimitere a banilor în România 

 

 
Cine trimite? 

Analizele pe datele anchetei realizată în cele patru comunităţi de migranţi români din 
regiunea Madrid au relevat că practica remiterii de bani nu este una unitară de-a lungul 
tuturor categoriilor de migranţi şi că ea variază funcţie de diverse variabile socio-demografice 
(vezi figurile 36 şi 37). 

Răspândirea remiterii de bani diferă în funcţie de vârsta migranţilor. Dacă în cazul 
migranţilor tineri, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani, 72% au trimis bani în perioada de 
referinţă a studiului, în cazul celor trecuţi de 40 de ani procentul celor care au trimis bani în 
România creşte la 91%. În rândul migranţilor cuprinşi în intervalul 25-39 de ani practica de 
trimitere de bani în ţară este răspândită în cazul a aproximativ 80-85% dintre aceştia.  

Localizarea gospodăriei migrantului este o altă variabilă în funcţie de care variază 
remiterea de bani. Analizele noastre au folosit două tipuri de gospodării bazate pe definiţia 
dată de migrant propriei gospodării. Pe de o parte, există gospodării de migranţi români ai 
căror membri sunt exclusiv pe teritoriul Spaniei. În mod destul de surprinzător, acest tip 
include aproximativ două treimi din gospodăriile migranţilor români studiaţi. Pe de altă parte, 
există ceea ce am numit gospodării transnaţionale, adică acele gospodării care aveau la 
momentul cercetării membri atât pe teritoriul Spaniei, cât şi al României. Din distribuţia 
practicii de remitere în funcţie de localizarea membrilor gospodăriilor cu migranţi reiese că 
remiterea de bani este mai frecentă în cazul gospodăriilor transnaţionale, decât al celor 
exclusiv pe teritoriul Spaniei. În cazul celor din urmă aproximativ un sfert dintre ele nu au 
trimis bani în România, în timp ce în cazul gospodăriilor transnaţionale ponderea celor care 
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nu au remis este de doar 5%. Remiterea de bani este cel mai răspândită în cazul migranţilor 
care au copii în România, practica fiind întâlnită în cazul a 99% dintre aceştia. 
 
Figura 36. Practica de remitere în funcţie de diverse caracteristici socio-demografice 

 
 

Răspândirea remiterii de banii în rândul migranţilor români prezintă mici diferenţe şi 
funcţie de perioada petrecută de migrant în Spania, tendinţa fiind aceea ca migranţii plecaţi 
de mai mult timp din ţară să remită într-o proporţie relativ mai mică decât cei plecaţi de mai 
puţin timp. Astfel, 85% dintre cei plecaţi de cel mult doi ani în Spania au trimis bani în 
perioada de referinţă a cercetării, în timp ce 79% dintre cei plecaţi de peste 8 ani au făcut 
acelaşi lucru. Tendinţa este explicabilă cel mai probabil prin faptul că pe măsură ce perioada 
şederii în Spania creşte, gospodăriile se relocalizează, reîntregirea familiei tinzând să aibă loc 
în ţara de destinaţie şi nu în România. 
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Figura 37. Practica de remitere în funcţie de proiecţiile migrantului asupra viitorului 

 
Remiterile de bani în România cunosc variaţii şi în funcţie de modul în care migrantul 

îşi proiectează viitorul. Astfel, atât în cazul celor care nu îşi proiectează viitorul copiilor în 
România, cât şi al celor care nu sunt siguri că se vor întoarce în România, ponderea celor care 
nu au remis bani în perioada de referinţă este mai mult decât dublă în comparaţie cu ponderea 
celor care nu au trimis bani, dar îşi proiectează viitorul lor şi al copiilor legat de România. 

Modelul de regresie logistică prezentat în tabelul 1, chiar dacă este unul destul de 
reducţionist, relevă importanţa factorilor determinanţi pentru remiterea de bani de către 
migranţii din zona Madridului: 

• Se confirmă o relaţie de determinare directă între vârsta migrantului şi probabilitatea 
ca acesta să remită bani; 

• Creşterea perioadei petrecută de migrant în Spania are un efect semnificativ de 
descreştere a şansei de a trimite bani în România; 

• Cel mai important factor cu o relaţie de determinare inversă asupra şansei de a trimite 
bani este reprezentat de provenienţa migrantului dintr-un oraş din România. Altfel 
spus probabilitatea de a trimite bani este mai mare în cazul migranţilor din mediul 
rural; 

• Faptul că migrantul face parte dintr-o familie transnaţională, dar mai ales faptul că 
migrantul are copii rămaşi în România sunt cei mai importanţi factori care 
influenţează direct şansa de a trimite bani, controlând după celelalte variabile din 
model; 

• Venitul realizat în Spania are o influenţă extrem de redusă, chiar dacă semnificativă 
statistic, asupra probabilităţii de a trimite bani în România; 

• Proiecţiile ideatice legate de viitorul în România au de asemenea o influenţă directă, 
însă redusă ca importanţă asupra remiterii de bani 
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Tabel 43. Model de regresie logistică cu variabilă dependentă remiterea de bani în ultimele 12 luni 

Predictori  Exp(B) 
Vârsta migrantului 1.051 
Are copii în România 8.561 
Provine dintr-o localitate urbană din România 0.545 
Perioada petrecută în Spania 0.990 
Gospodarie transnaţională 2.291 
Proiecte de viitor legate de România, bazate pe „wishful thinking” 1.004 
Venitul pe membru de gospodărie în Spania 1.000 

R2 Nagelkerke=18%. Regresie logistică cu eliminare backward. Toţi coeficienţii de regresie sunt semnificativ 
diferiţi de zero pentru p=0.05. Pentru modul de definire a variabilelor vezi tabelul din anexă. 

Cercetarea calitativă întăreşte o parte din rezultatele analizei cantitative, aşa cum 
reiese şi din următorul citat: 

„Noi am venit pentru copii. Deci să ţinem doi copii în facultate. Acuma făcând o relaţie… nu 
ştiu cum o să fie. Probabil o să trebuiască să-i mai susţinem. Fata mai are un an şi ea poate va 
vrea să-şi facă cel puţin un master. Eu aş vrea pentru că i-am zis în primu’ rând că de-asta am 
plecat în străinătate… ca voi să faceţi nişte studii[…]. Deci noi am mers pe ideea asta: 
<<încercaţi să faceţi ceva în ţară. Nu puteţi şi nu puteţi… n-avem ce face…Mai rămânem noi 
aici şi veniţi şi voi aici>>.” (EG, femeie, 47 de ani, Arganda del Rey, interviu realizat de 
Marian Bojincă) 

 
Câţi bani trimit? 

Valoarea medie anuală a sumelor de bani remise de către migranţii români din zona 
Madrid, în perioada de referinţă a studiului, a fost de 5144 Euro, însă mai bine de 50% dintre 
migranţi au trimis cel mult 2400 de Euro. 30% dintre migranţi au trimis sume mai mici de 
1200 de Euro, adică în medie cel mult 100 de Euro pe lună, în timp ce 26% dintre cei 
investigaţi au trimis sume de cel puţin 6000 de Euro (vezi fig. 38).  
Figura 38. Distribuţia remitenţelor din ultimele 12 luni (bani trimişi şi aduşi în ţară de migranţi) 
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Valoarea sumelor remise variază, cum era şi de aşteptat, de nivelul veniturilor 
câştigate în Spania. Astfel, migranţii din gospodăriile din Spania cu venituri medii lunare de 
cel mult 750 de Euro au trimis în ultimele 12 luni, dinaintea cercetării, în medie 3422 de 
Euro, sumele remise aproape dublându-se în cazul migranţilor din gospodării cu venituri 
medii lunare de peste 1400 de Euro (vezi fig. 39) 

Migranţii din gospodăriile transnaţionale (cu membri atât în Spania cât şi în România) 
au trimis în ţară în perioada de referinţă cu aproximativ 1000 de Euro mai mult decât cei din 
gospodăriile cu membri exclusiv în Spania.  

În acelaşi timp se remarcă însă faptul că media sumelor remise raportată la media 
veniturilor anuale câştigate în Spania nu variază semnificativ funcţie de nivelul veniturilor. 
Ponderea remitenţelor anuale în venitul anual  al migranţilor se situează în jurul a 19%, 
indiferent de nivelul acestor venituri. Diferenţe în ce priveşte ponderea medie a remitenţelor 
raportate la veniturile anuale se înregistrează în funcţie de localizarea gospodăriei: migranţii 
care au membri ai gospodăriei în România au trimis în medie 25% din veniturile câştigate, în 
timp ce cei cu gospodăria localizată în totalitate în Spania au trimis în medie 16% din 
veniturile câştigate.   

Dincolo de importanţa nivelului veniturilor asupra sumelor remise, am încercat să 
aflăm şi care sunt ceilalţi factori care influenţează nivelul sumelor trimise de migranţii 
români din zona Madrid. Rezultatele analizei de regresie, prezentate în tabelul 44, indică 
faptul că nivelul remitenţelor este direct determinat şi de următorii factori: existenţa copiilor 
rămaşi în România, utilizarea remitenţelor pentru investiţii în afaceri sau proprietăţi,  
intensitatea legăturilor dintre migrant şi ţară în termeni de comunicare şi vizite şi nu în 
ultimul rând de faptul că migrantul îşi proiectează viitorul lui şi al copiilor în România. 
Valoarea remitenţelor nu este semnificativ determinată de vârsta migrantului sau de perioada 
petrecută de acesta în Spania, de nivelul de educaţie al migrantului şi nici de faptul că 
migrantul are părinţi în România. 
Figura 39. Media remiterilor anuale şi ponderea lor în veniturile din Spania în funcţie de veniturile medii pe 
membru de gospodărie din Spania şi tipul de gospodărie de migranţi 
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Tabel 44. Determinanţi ai valorii remiterilor 

Predictori Beta 
Perioada petrecută în Spania  0.039 
Migrantul este bărbat 0.042 
Provine dintr-o localitate urbană -0.037 
Ani de educaţie ai migrantului 0.023 
Venitul pe membru de gospodărie din Spania 0.232 
Are copii în România 0.112 
Are părinţi în România -0.047 
Utilizarea remiterilor pentru investiţii 0.226 
Proiecte de viitor legate de România, bazate pe ”wishful thinking” 0.142 
Intensitatea legăturii păstrate cu ţară 0.192 
R2 = 26% 
Notă: Model de regresie lineară multiplă, cu eliminare prin metoda Backward, având ca 
variabilă dependentă sumele de bani remise în ultimele 12 luni de migranţii români 
(N=644 migranţi care au trimis/adus bani în ţară). In tabel sunt prezentaţi coeficienţii de 
regresie standardizaţi; celule umbrite indică coeficienţii semnificativ diferiţi de zero pentru 
p=0.05. Pentru modul de definire a variabilelor vezi tabelul din anexă. 

 
Utilizarea remiterilor 

Vom prezenta în continuare modul în care sunt utilizaţi, în România, banii remişi de 
migranţii români din regiunea Madrid. Atragem atenţia că analizele se bazează pe utilizările 
menţionate de migranţi şi nu pe sume de bani efectiv utilizate într-un scop sau altul. Altfel 
spus rezultatele prezentate în continuare se referă la câte gospodării de migranţi au utilizat 
banii pentru un anumit scop şi nu câţi bani s-au utilizat pentru respectivul scop. De asemenea 
în cele mai multe cazuri banii remişi nu au fost folosiţi într-un singur scop, ci au acoperit 
cheltuieli multiple (vezi fig. 40). 

În primul rând, veniturile din Spania remise din migraţie au suplimentat necesarul de 
bani ai gospodăriilor din România pentru cheltuielile curente, de zi cu zi. Astfel, pe 
ansamblul eşantionului analizat, aproape 7 din 10 migranţi au menţionat faptul că banii pe 
care i-au trimis în ţară au fost folosiţi pentru acoperirea unor cheltuieli curente ale celor 
rămaşi în România. Proporţia este cu mult mai mare (86%) în cazul migranţilor care fac parte 
din gospodării transnaţionale, comparativ cu cei din gospodării localizate exclusiv pe 
teritoriul Spaniei. În cazul acestora din urma remiterile de bani au fost utilizate în 51% din 
cazuri pentru acoperirea unor cheltuieli curente ale rudelor din ţară, dar care nu sunt 
considerate de către migranţi ca făcând parte din gospodăria lor.   

În al doilea rând, veniturile remise de migranţii din regiunea Madrid au fost folosite în 
proporţii relativ egale în trei direcţii: îngrijirea sănătăţii, achiziţionarea de bunuri personale şi 
lucrări de îmbunătăţire a locuinţei. Aceste utilizări au fost menţionate de aproximativ 4 din 10 
migranţi intervievaţi. De asemenea, se observă că în cazul gospodăriilor transnaţionale, 
ponderi semnificativ mai mari de migranţi au menţionat aceste utilizări, decât în cazul 
gospodăriilor localizate exclusiv în Spania.  

Un al treilea set de utilizări ale remitenţelor este reprezentat de achiziţionarea de 
bunuri de folosinţă îndelungată, cheltuielile cu educaţia copiilor şi plata unor datorii sau 
credite. Ponderi variind între 20 şi 27% din totalul migranţilor intervievaţi au menţionat 
aceste utilizări, în cazul migranţilor din gospodării transnaţionale acestea variind între 27 şi 
42%.  
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Utilizarea remitenţelor pentru construirea unei locuinţe sau cumpărerea unei locuinţe 
sau a unui teren intravilan a fost menţionată de ponderi variind între 5 şi 11% din totalul 
migranţilor care au remis bani în perioada de referinţă, diferenţele dintre aceste ponderi în 
funcţie de localizarea gospodăriei nefiind semnificative. 

Cele mai puţin frecvente utilizări ale remitenţelor sunt investiţiile în afaceri. Utilizarea 
remitenţelor pentru a finanţa diverse afaceri în agricultură, construcţii sau alte domenii 
economice au fost menţionate de ponderi de doar 1-2% din totalul migranţilor investigaţi. De 
asemenea, nu se înregistrează diferenţe în ceea ce priveşte frecvenţa acestor utilizări în 
funcţie de localizarea gospodăriei.  
Figura 40. Utilizarea remiterilor 

 
 

Pentru a uşura analiza utilizării remitenţelor funcţie de alte variabile am grupat cele 
14 tipuri de utilizări folosite în chestionar în 5 categorii: 1. supravieţuire (cheltuieli curente şi 
plata datoriilor); 2. consum (cumpărarea de bunuri personale şi de folosinţă îndelungată); 3. 
Investiţii în capital uman (cheltuieli cu educaţia şi îngrijirea sănătăţii); 4. investiţii în locuire 
(lucrări de îmbunătăţire a locuinţei, cumpărarea sau construcţia unei locuinţe) şi 5. investiţii 
în afaceri (finanţarea unor diverse afaceri şi cumpărarea de terenuri).  

După cum se poate observa din tabelul 3, cele mai frecvente utilizări sunt cele legate 
de ceea ce am numit supravieţuire (81% menţionări în total eşantion), la polul opus situându-
se investiţiile, deşi cu o pondere pe care o considerăm destul de mare: 19% din totalul 
migranţilor care au trimis bani în perioada de referinţă au menţionat faptul că aceştia au fost 
folosiţi pentru diverse afaceri sau cumpărarea de terenuri. 

Încercând să grupăm migranţii după modurile de utilizare a remitenţelor pe care le-au 
menţionat, au rezultat trei paternuri (vezi fig. 41). Paternul cel mai răspândit de utilizare a 
remitenţelor este cel centrat pe consum. 81% din migranţii investigaţi pot fi incluşi în această 
categorie. Acest lucru nu înseamnă că 81% din banii remişi au fost cheltuiţi pentru consum, 
ci că în 81% din cazurile analizate remitenţele au fost centrate pe acoperirea nevoilor curente 
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de consum ale membrilor rămaşi în ţară. Alte două paternuri, relativ egale ca răspândire în 
rândul migranţilor studiaţi, sunt cel centrat pe locuire (10% din cazuri) şi cel centrat pe 
investiţii (9% din cazuri). 
Figura 41. Distribuţia migranţilor în funcţie de paternul de utilizare a remiterilor 

 
În funcţie de ce variază paternurile de utilizare a remitenţelor? Am încercat să 

răspundem la această întrebare analizând răspândirea categoriilor de utilizări în funcţie de 
mai multe variabile (vezi tabelul 45). 

În primul rând, utilizarea remitenţelor depinde de nivelul lor, de veniturile migrantului 
în Spania, de ponderea remitenţelor în veniturile din munca în străinătate. Investiţiile în 
locuire şi în afaceri sunt mai frecvente în rândul celor care câştigă mai mult în Spania şi trimit 
mai mulţi bani în România. 77% din migranţii care au trimis peste 6000 de Euro în România 
au menţionat că banii trimişi au fost cheltuiţi pentru amenajarea şi/sau cumpărarea unei 
locuinţe, comparativ cu 30-40% care au menţionat acelaşi lucru din rândul celor care au 
trimis până în 2400 de Euro. De asemenea, investiţiile în afaceri din banii remişi au fost 
menţionate de 27% dintre cei care au trimis peste 6000 de euro în ultimele 12 luni, 
comparativ cu doar 9% menţiuni în cazul celor care au trimis până în 1200 de Euro.  

În al doilea rând se remarcă faptul că modul de utilizare a remitenţelor se asociază cu 
localizarea gospodăriei migrantului. În gospodăriile transnaţionale utilizarea remiterilor 
pentru cheltuieli din categoria supravieţuirii, a consumului şi a investiţiilor în capital uman 
sunt mult mai frecvent întâlnite decât în cazul gospodăriilor de migranţi localizate exclusiv în 
Spania. Aceasta se leagă foarte probabil şi de frecvenţa de remitere, tipurile de utilizări 
anterior menţionate fiind mult mai frecvent întâlnite în cazul migranţilor care trimit lunar 
bani în ţară, decât în cazul celor care trimit ocazional. 

În al treilea rând, perioada şederii în Spania influenţează în special utilizarea 
remitenţelor în investiţii în capital uman şi în investiţii pentru afaceri. Aproximativ 60% din 
cei care sunt de peste 5 ani în Spania au menţionat că banii trimişi de ei au fost utilizaţi 
pentru cheltuieli cu educaţia copiilor şi/sau îngrijirea sănătăţii, comparativ cu 50% în cazul 
celor plecaţi de cel mult doi ani. De asemenea, în cazul celor plecaţi de peste 8 ani în Spania, 
ponderea celor care menţionează că banii remişi au fost utilizaţi pentru afaceri sau 
cumpărarea de terenuri este de 32%, în timp ce doar 8% din cei plecaţi de mai puţin de 2 ani 
au menţionat astfel de utilizări ale remitenţelor. 
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În al patrulea rând, anumite tipuri de utilizări par să fie asociate şi cu nivelul de 
educaţie al migrantului. Cu cât acesta are mai multă educaţie probabilitatea ca banii remişi să 
fi fost folosiţi pentru cheltuieli curente şi consum tinde să fie mai mică. De exemplu 56% 
dintre cei cu cel mult 10 ani de şcoală au menţionat că remitenţele au fost folosite pentru 
consum, în timp ce doar 42% din cei cu peste 13 ani de şcoală au menţionat o asemenea 
utilizare. 

 
Concluzii. Remiterile de bani în mod evident au contribuit şi contribuie şi în prezent 

la creşterea nivelului de trai al familiilor şi gospodăriilor de provenienţă ale migranţilor. Ceea 
ce ne-am propus în această lucrare a fost să identificăm câteva indicii cu implicaţii asupra 
sustenabilităţii bunăstării induse de remiterile de bani din străinătate. Unul dintre cele mai 
importante indicii oferite de datele din această cercetare este cel referitor la modul de 
redefinire sau restructurare a gospodăriei. Două treimi din migranţii din regiunea Madridului 
îşi definesc gospodăria în sensul în care sunt cuprinşi doar acei membri care trăiesc în Spania. 
Cei mai mulţi dintre aceştia trimit bani în România într-o proporţie mai mică, mai rar şi sume 
mai mici, reprezentând cel mai probabil nişte ajutoare financiare care să acopere nevoile de 
consum şi cheltuielile curente ale părinţilor şi/sau bunicilor rămaşi în ţară. Cu cât perioada pe 
care aceste gospodării o petrec în Spania este mai mare cu atât este mai probabil ca ceea ce la 
început a fost o plecare temporară să se transforme în imigraţie definitivă. Acumularea de 
capital tinde să se facă în principal în ţara de destinaţie, iar transferarea acestor capitaluri în 
ţara de origine este puţin probabilă în lipsa unor stimulente puternice. Pe de altă parte, 
gospodăriile transnaţionale, cele mai probabile să repatrieze în mod regulat parte din 
veniturile realizate în străinătate îşi concentrează mare parte din aceste resurse financiare în 
acoperirea nevoilor curente de consum ale membrilor gospodăriilor rămaşi în ţară, capitalul 
disponibil pentru investiţii în măsură să susţină un anumit nivel de bunăstare după 
reîntoarcerea în ţară a migranţilor fiind relativ scăzut. Tendinţa în cele mai multe cazuri de 
gospodării transnaţionale, mai ales că acestea implică existenţa unor copii în România, va fi 
ca aceste gospodării să se reîntregească în Spania. În lipsa unor date referitoare la nivelul 
economisirii şi a investiţiilor productive provenite din remiterile de bani ale migranţilor care 
să demonstreze contrariul, este greu de crezut că bunăstarea indusă de remitenţe până în 
prezent va mai putea fi susţinută şi în viitor. 
Tabel 45. Paternuri de utilizare a remiterilor funcţie de alte variabile (% din categoriile de pe rând) 

Utilizarea remiterilor 
  

Supravieţuire Consum Investiţii în 
capital uman 

Investiţii în 
locuire 

Investiţii  
în afaceri 

Total eşantion   81 51 56 51 19 
         

Exclusiv în Spania 75 39 46 48 18 Localizarea 
gospodăriei 
migrantului Transnaţională 90 69 71 56 20 
         

<= 750 82 42 49 45 17 

751 - 1050 82 55 59 48 17 

1051 - 1400 86 58 63 53 14 

Venitul pe 
membru de 
gospodărie din 
Spania (EURO) 

1401+ 77 52 57 58 26 
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Utilizarea remiterilor 
  

Supravieţuire Consum Investiţii în 
capital uman 

Investiţii în 
locuire 

Investiţii  
în afaceri 

<1200 83 43 51 29 9 

1200-2499 86 58 63 42 17 

2500-5999 81 53 61 60 19 

Sumele remise în 
ultimele 12 luni 
(EURO) 

>=6000 77 57 55 77 27 
         

<= 4% 85 42 57 28 12 

5 – 10% 83 57 58 42 16 

11 – 24% 83 51 59 58 13 

Ponderile 
remitenţelor în 
veniturile din 
Spania (%) 

25+% 78 61 57 76 27 
         

< 2 ani 86 55 50 45 8 

2-5 ani 78 50 55 53 18 

5-8 ani 81 54 59 52 20 
Perioada petrecută 
în Spania 

>8 ani 85 42 61 50 32 
         

<= 10 85 56 59 53 17 

11 - 12 80 51 52 51 19 Ani de educaţie ai 
migrantului 

13+ 77 42 58 48 23 
        

centrat pe consum 95 53 59 43 14 

centrat pe locuire 24 44 46 100  Patern de utilizare 
a remiterilor centrat pe 

investiţii 22 43 43 72 91 

        

Ocazional (mai rar 
de o dată la 4 luni) 

76 36 40 40 19 

O dată la 2-3 luni 77 56 56 52 19 Frecvenţa 
remiterilor de bani 

O dată pe lună sau 
mai des 

90 62 69 59 17 

 

Anexă  
Tabel 16. Indicatori folosiţi în analizele de regresie 

Indicatori Descriere 
Ani de educaţie ai migrantului Măsură proxy pentru număr de ani de şcoală 

absolviţi, obţinută prin recodificarea 
variabilei EDUC din chestionar. 

Are copii în România Variabilă tip dummy, 1-da, 0-nu 
Are părinţi în România Variabilă tip dummy, 1-da, 0-nu 
Gospodărie transnaţională Variabilă tip dummy, 1-da, 0-nu, indicând 

faptul că gospodăria migrantului are membri 
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şi în Spania şi în România  
Intensitatea legăturii păstrate cu ţară Indice de tip scor factorial, obţinut prin 

analiza componentleor principale, utilizând 
ca variabile manifeste întrebările INT31, 
INT32 şi INT36 din chestionar.  

Migrantul este bărbat Variabilă tip dummy, 1-da, 0-nu 
Perioada petrecută în Spania Variabilă derivată din întrebarea G5, prin 

transformarea anilor în luni 
Proiecte de viitor legate de România, bazate 
pe ”wishful thinking” 

Indice de tip scor factorial, obţinut prin 
analiza componentleor principale, utilizând 
ca variabile manifeste întrebările PRV2, 
PRV10, PRV13, PRV15, şi PRV18 din 
chestionar. Analiza factorială a extras doi 
factori: proiecte de viitor legate de România, 
bazate pe ”wishful thinking” (PRV2 şi 
PRV10) şi proiecte de viitor legate de 
România bazate pe intenţii de investiţii 
(PRV13, PRV15 şi PRV18) 

Provine dintr-o localitate urbană din 
România 

Variabilă tip dummy, 1-da, 0-nu 

Utilizarea remiterilor pentru investiţii Variabilă tip dummy, 1-da, 0-nu 
Venitul mediu lunar pe membru de 
gospodărie din Spania 

Indicator obţinut prin împărţirea veniturilor 
lunare ale gospodăriei aflate în Spania 
(VEN21) la numărul de membri ai 
gospodăriei respective. 
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ANEXE 

Anexă 1 – Metodologia cercetării cantitative 
Vlad Grigoraş 

Cercetarea de teren a fost realizată în perioada 3-25 septembrie 2008 în patru localităţi 
din zona Madrid (Coslada, Arganda del Rey, Alcala de Henares şi Torrejon de Ardoz) ce au 
fost alese deoarece aveau cele mai numeroase populaţii de români din regiune68. Conform 
datelor INE din 2007, migranţii români din comunităţile anchetate reprezentau circa 28% din 
totalul populaţiei româneşti din regiune (dacă excludem oraşul Madrid ce are caracteristici 
diferite de cele ale comunităţilor din jur procentul ar creşte la 40).  

În fiecare dintre cele 4 localităţi au fost realizate aproximativ 200 de chestionare69 – 
variaţia subeşantionalor datorându-se în principal dificultăţilor întâmpinate pe teren (refuzuri 
sau amânări ale interviurilor şi implicit blocări ale reţelelor). Selecţia respondenţilor s-a 
realizat cu ajutorul metodei RDS (Respondent Driven Sampling) ce utilizează proprietăţile 
reţelelor sociale ale migranţilor (cunoscute ca fiind „consistente”) pentru a ajunge la noi 
persoane ce urmează a fi intervievate70. Principiul de bază este ca fiecare individ chestionat 
să recomande doar alţi trei posibili respondenţi ce vor continua şi ei la rândul lor procesul de 
selecţie. Reţeaua se extinde până când numărul de chestionare este completat.  

Avantajul teoretic al metodei comparativ cu simpla selecţie prin „bulgărele de 
zăpadă” constă în faptul că eşantionul capătă caracteristici apropiate de cele ale unui eşantion 
reprezentativ atunci când selecţia este repetată pentru un număr suficient de mare de valuri. 
În practică, diferenţele dintre structura eşantionului şi cea a populaţiei înregistrate au fost 
reduse atât în funcţie de sex cât şi de grupele de vârstă – maxim două puncte procentuale 
pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 30 şi 39 de ani (aceştia sunt probabil cei mai greu de 
„prins”) - vezi Tabelul 29.  
Tabelul 29. Structura populaţiei după vârstă şi sex pentru ancheta CRS şi datele oficiale 

  CRS 
Padron Municipal, 
Madrid 2007 Diferenţă 

18-29 2.5 1.8 0.7 
20-29 19.8 20 -0.2 
30-39 16.3 15.5 0.8 
40-49 9 7.3 1.7 
50-59 2.5 3 -0.5 

Femei 

60+ 0.1 0.7 -0.6 
18-29 1.6 1.6 0 
20-29 20.4 20.3 0.1 
30-39 16.9 19 -2.1 
40-49 8.3 7.4 0.9 
50-59 2.5 3.1 -0.6 

Bărbaţi 

60+ 0.1 0.4 -0.3 
 Total 100 100  
 Bărbaţi 50.2 48.2 2 
 Femei 49.8 51.8 -2 
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Respondenţii au fost selectaţi prin metoda RDS astfel: 

1. Iniţial în fiecare localitate au fost selectaţi câte patru români din zone/reţele diferite. 
Indivizii au fost recrutaţi astfel încât să difere fie din punctul de vedere al regiunii de 
origine, fie în ceea ce priveşte perioada de când se află în Spania (de mai puţin de cinci 
ani/de mai mult de cinci ani). În fiecare comunitate a fost inclusă cel puţin o persoană de 
sex feminin pentru a creşte probabilitatea femeilor de a fi intervievate ulterior. Un criteriu 
important de selecţie a fost ca primii respondenţi să nu se cunoască între ei (să nu 
locuiască în acelaşi bloc, să nu fie recomandaţi de o persoană comună, etc.) pentru a 
reduce probabilitatea ca cele patru reţele din fiecare localitate să se suprapună. În plus, 
toţi intervievaţii (inclusiv cei ce vor urma) au fost eligibili doar dacă locuiau în 
comunitatea studiată şi aveau vârste de 18 şi peste.  

2. Fiecare dintre respondenţi a fost rugat la finalul chestionarului să recomande alte trei 
persoane pentru a fi intervievate. Ulterior, toate persoanele recomandate au specificat la 
rândul lor alţi posibili respondenţi (câte trei) până când numărul dorit de chestionare a 
fost realizat. Indivizii recomandaţi nu erau eligibile dacă trăiau în aceeaşi gospodărie cu 
persoana care îi „selecta” sau cu alţi respondenţi (pentru a nu dubla informaţia colectată 
deja). Tot din acelaşi motiv, nu au fost selectaţi mai mult de doi respondenţi din aceeaşi 
locuinţă.  

3. Fiecare respondent a primit un cod unic ce permite stabilirea poziţiei lui în reţeaua din 
care făcea parte (se pot identifica astfel atât persoana care l-a recrutat cât şi indivizii pe 
care i-a recomandat ulterior) - Figura .  

4. În cazul în care reţelele s-au închis sau numărul contactelor s-a diminuat foarte mult (din 
cauza refuzurilor, a lipsei contactelor respondenţilor, a indisponibilităţii temporare a 
intervievaţilor) s-a trecut la recrutarea de noi „seminţe” (noduri de reţea) astfel încât 
numărul de chestionare să fie realizat în perioada stabilită (numărul maxim de seminţe 
într-o localitate a fost de 8 în Torrejon de Ardoz unde trei dintre reţele s-au blocat după 
doar câteva interviuri71). 
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Figura 40. Exemplu de reţea de responenţi din Torrejon de Ardoz 

 
 
Exemplul constă în cea mai “extinsă” reţea din Torrejon de Ardoz (formată din 93 de respondenţi). Primul 
respondent (numărul 8) ce lucra cu autorizaţie pe cont propriu în construcţii a recomandat un individ cu studii 
superioare ce lucra cu carte de muncă în vânzări (81) şi un altul de profesie barman (82). Individul 82 nu 
recomandă decât o singură persoană (82) care la rândul ei va indica doar intervievatul cu numărul 821. 
 
                                                 

Note de subsol 
1 Parte din răspunsul la întrebare apare în Ioana-Alexandra Mihai, Monica Şerban, Georgiana Păun, Geogiana Toth, Paula 

Tufiş, 2008. Efectele migratiei: copiii rămaşi acasă. Riscuri şi soluţii. Bucureşti: FSR, 

http://www.soros.ro/ro/publicatii.php?cat=15#, consultat februarie 2009. 

2 Vezi, pentru răspunsuri pe această temă, Monica Şerban, Alexandru Toth, 2007. Piaţa forţei de muncă din România şi 

imigraţia. Bucureşti: FSR. 

3 Volumul remitenţelor intrate oficial în România a fost pe 2007 relativ egal cu cel pentru 2008, de aproximativ 9 miliarde 

de dolari, conform Migration and Development Brief 8, November 11, 2008 şi 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1110315015165/MD_Brief5.pdf, consultat februarie 

2009. 

4 Vasilica Andronic, Tranziţii biografice şi reconstrucţie identitară în emigrarea în străinătate, pe termen indefinit, Teză de 

dizertaţie, program de master de antropologie şi dezvoltare comunitară, facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 

Universitatea Bucureşti,  februarie, 2009. Textele menţionate sunt fragmente din interviurile luate de către autoarea tezei 

batandelor românce din Torino, decembrie 2006-februarie 2007. Un capitol din teza de dizertaţie este publicat în Vasilica 

Andronic, Reconstrucţia identităţii într-o instituţie totală. Cazul „badantelor” românce în Italia, Sociologie Româneascã, nr. 

3-4 2008, pp. 207-221. 

5 Zoltan Rostas, Sorin Stoica, 2006. Tur-retur. Convorbiri despre munca în străinătate. Bucureşti: Curtea Veche 
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6 Dumitru Sandu (coord.), 2006. Locuirea temporară în străinătate. Migraţia economică a românilor: 1990-2006. Bucureşti: 

Fundaţia pentru o Societate Deschisă. 

7 Nucleul echipei (Ioana-Alexandra Mihai, Vlad Grigoraş, Monica Şerban) are o excelentă experienţă în cercetarea de teren 

a migraţiei, începută în practica studenţească de la  Teleorman, la Crângeni şi Dobroteşti, în 2001, continuată cu 

recensământul comunitar al migraţiei (2001, detalii în  Dumitru Sandu, 2005, Emerging transnational migration from the 

Romanian Villages, in Current Sociology, 4) şi continuată ulterior, în cadrul programului doctoral de la Facultatea de 

Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Bucureşti. 

8 http://www.publicinfo.ro/pagini/sondaje-de-opinie.php, consultat februarie 2009. 

9 Hartă preluată de la http://madrid.mae.ro/upload/docs/63624_Harta%20Comunitatii%20romanesti%202008.doc, februarie 

2009. 

10 Pentru detalii vezi textul semnat de Monica Şerban, în acest volum, referitor la comunităţile româneşti din Comunitatea 

Autonomă Madrid. 

11 Datele indică populaţia de români în localitate la1 ianuarie 2008, conform Instituto Nacional de Estadistica, El Padron 

Municipal, disponibile în format electronic la 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20/e245&file=inebase&L=1 (consultat februarie 2009) 

12 Datele utilizate în text sunt înregistrări ale registrului de populaţie spaniol, publicate de institutul naţional de statistică 

spaniol: Institudo Nacional de Estadistica (INE), accesibile la adresa 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20/e245&file=inebase&L=1 

13 În 2004, San Fernando de Henares reprezenta a patra localitate a Comunităţii Autonome Madrid, exceptând Madrid-ul, în 

funcţie de gruparea de români, dar diferenţa este mică (puţin peste 100 de persoane) în raport cu Torrejon (următoarea 

localitate). Torrejon înregistreză o creştere mult mai rapidă în intervalul 2004-2008: în 2008 diferenţa de populaţie 

românească între cele două localităţi este de aproximativ 2000 de indivizi, în favoarea Torrejon de Ardoz. 

14 Localitatea cea mai depărtată de Madrid este Alcala de Henares situată la 35 km de Madrid 

15 Coslada, Torrejon de Ardoz şi Alcala de Henares sunt localităţi conectate la cercanias; Coslada şi Arganda del Rey sunt 

conectate la metroul Madrid-ului. Cele două reţele sunt bine conectate şi oferă posibilitatea deplasării rapide în zonele din 

apropierea Madridului. Merită remarcată plasarea a trei dintre comunităţi (Coslada, Torrejon de Ardoz şi Alcala de Henares) 

pe una dinte cele mai dense direcţii cercanias (traseele C-1, C-2, C-7), implicit cu o frecvenţă sporită a trenurilor (Figura 1). 

16 Distribuţia localităţilor cu peste 10% români din totalul populaţiei are o medie de 11.115 locuitori, cu o mediană de 2.553 

locuitori cu Coslada şi Arganda în analiză. Media se reduce la aproape jumătate iar mediana la 2075, fără cele două 

localităţi. 

17 Distribuţia localităţilor cu 5-10% români din total populaţie are o medie de 13.663 locuitori, cu o mediană de 2.903 

locuitori cu Alcala şi Torrejon în analiză. Fără cele două localităţi, media se reduce la mai multe de jumătate (5750) iar 

mediana la 2472. 

18 Fără să putem preciza, pe baza acestor date dacă este vorba despre veniri ale românilor din România sau veniri din alte 

localităţi spaniole. 
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19 În cazul municipios cu peste 50% români din totalul străinilor, populaţia medie a localităţii este de 8.134, cu o mediană de 

2075, dacă în analiză sunt incluse Coslada şi Arganda del Rey. Dacă cele două localităţi sunt excluse, media scade la 

aproape 5000 de locuitori, cu o valoare apropiată a medianei. Similar, în cazul municipios cu 30-50% români din totalul 

populaţiei, populaţia media a localităţii incluzând Alacala de Henares şi Torrejon de Ardoz este de peste 15.000 de locuitori 

(cu o mediană de 2442), prin excluderea celor două cazuri se ajunge la o medie de 6714 locuitori (mediana 2060).  

20 Reţea de tren suburbană concepută pentru a servi navetei către marile oraşe spaniole (Madrid, Barcelona, Sevilla etc.). 

Statiile principale coincid cu cele ale reţelei feroviare spaniole. 

21 Conform datelor furnizate de Instituto Nacional de Estadistica (INE), 

http://www.ine.es/en/inebmenu/mnu_cifraspob_en.htm 

22 Cu excepţia situaţiilor în care este specificat în alt fel, în cuprinsul textului sunt utilizate date din registrele de populaţie, 

conform Instituto Nacional de Estadistica (INE), 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20/e245&file=inebase&L=1 (definirea străinilor pe baza 

naţionalităţii). 

23Cuvânt din limba spaniolă, utilizat frecvent de români pentru a desemna vila. 

24 Termen utilizat pentru femeile care lucrează ca menajere, locuind în afara casei angajatorului. Este folosit pentru 

persoanele care prestează activităţile casnice în virtutea unui program fix ca durată (măsurată în ore). Plata pentru munca 

depusă este stabilită pentru 1 oră. 

25 21% creştere în 2005 faţă de 2004, 8% faţă de anul anterior în 2005, 50% pentru 2007 în raport cu 2006 şi 28% 2008 în 

raport cu 2007. 

26 Termenul este extras din discursul unui migrant român despre marile concentrări de români din zona Madrid din perioada 

de început a anilor 2000 şi desemnează, în contextul invocat, populaţia din sudul României. 

27 Populaţia adventistă reprezintă o astfel de categorie. Încurajarea căsătoriei în cadrul comunităţii religioase este unul dintre 

factorii explicativi.  

28 Afirmaţia devine mai clară dacă facem un calcul simplu: luând drept referinţă numărul total al adventiştilor români pe 

teritoriul Spaniei indicat de unul dintre pastori („Ştiu că sunt undeva la vreo 700 de mii de români aici, iar adventişti suntem 

undeva între 7 mii, până în 8 mii de adventişti”) şi presupunând că toţi adventiştii români din Spania ar fi concentraţi în 

Coslada, numărul lor ar depăşi cu puţin (în varianta maximă a estimării prezentate) 50% din populaţia românească din 

localitate. 

29 Evident, expresia exagerează realitatea. Bunicii veniţi în vizită sau să-şi îngrijească nepoţii sunt prezenţe care se fac 

remarcate în Coslada.  

30 În 2008, în Coslada, conform registrelor de populaţie, populaţia de străini era compusă din: 13% persoane sub 16 ani, 

86% persoane între 16 şi 64 de ani, 1% persoane peste 64 de ani. Cum românii reprezintă segmentul majoritar al străinilor 

din Coslada (83%) conform aceleiaşi surse este extrem de probabil ca structura pe vârste prezentată să fie caracteristică (şi) 

românilor. 

31 Singura afacere românească în alt domeniu identificată de noi, care depăşeşte patternul dependenţei de imigraţia 

românească este un service auto, situat însă pe teritoriul administrativ al localităţii vecine, San Fernando. 
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32 Sublinierea în text îmi aparţine 

33 Sursa de date: INE – Registrul populaţiei străine pe sexe, municipii şi naţionalitate (2007) 

34 Mulţumirile mele Paulei Tufiş, cercetător ştiinţific III la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii pentru răspunsurile la 

întrebări sâcâitoare legate de prelucrarea datelor, lui Adrian Duşa, lector la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 

Universitatea din Bucureşti şi lui Alexandru Cernat, student, pentru răbdarea cu care m-au ajutat să desenez hărţi. 

Responsabilitatea pentru întreg conţinutul textului îmi aparţine. 

35 Freeman, Gary P. (1995). Modes of immigration politics in liberal democratic states. International Migration Review, 29, 

4, 881-902: 883 

36 Datele sunt publice, accesibile la adresa 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20/e245&file=inebase&L=1 

37 Seria de date poate duce la evaluări diferite dacă sunt utilizate date bazate pe definiţia imigrantului ca persoană de altă 

naţionalitate sau persoană născută în altă ţară (cu specificarea ţării de origine). Eventualele diferenţe între datele referitoare 

la populaţia de români utilizate pe cuprinsul raportului Comunităţi româneşti în Spania, sunt datorate definirii imigrantului 

cu care autorii diferiţi au lucrat. 

38 “Empadronare”, „empatronare”, „împatronare”, „patronare” sunt termeni similari, derivaţi din cuvântul spaniol 

“empadronamiento”, utilizaţi de imigranţii români în Spania, şi desemnează înscrierea în registrul de populaţie (El Padron 

Municipal) la primăria localităţii pe teritoriul administrativ al căreia locuieşte o persoană. 

39 Interviurile din care sunt citate fragmente pe parcursul acestui text au fost realizate în luna septembrie a anului 2008, în 

Coslada, în cadrul proiectului Comunităţi româneşti în Spania (CRS), Fundaţia Soros. 

40 Din acest motiv, pe parcursul textului termenii „comunitate autonomă”, „provincie” sunt utilizaţi interşanjabil. 

41 Procentele pentru toate comunităţile enumerate variază între 3 şi 4%. Acurateţea datelor nu este însă atât de ridicată 

pentru ca diferenţele să poată fi considerate consistente. 

42 Problemele ridicate de diversitatea migraţiei către oraşul Madrid (cu o populaţie de peste 3 milioane de locuitori 

înregistrată de registrul de populaţie la sfârşitul anului 2008, Madrid concentrează mai mult de 50% din populaţia 

Comunităţii Autonome şi, conform aceleiaşi surse, peste 53% din populaţia de străini) m-au condus către decizia de 

eliminare/tratare separată a cazului în cele mai multe din analize. Textul se referă aşadar la toate localităţile din Comunitatea 

Madrid, cu excepţia oraşului Madrid, dacă nu este specificat în alt fel. 

43 În perioada 2004 – 2008 cele 16 localităţi care la începutul intervalului de timp specificat aveau sub 15 români ajung la o 

populaţie cumulată de 432 români în 2008. Situaţia nu poate fi extrapolată pentru viitor. Intervalul 2004-2008 este plasat 

probabil în perioada de dezvoltare a migraţiei în Spania. 

44 În acelaşi an, oraşul Madrid înregistra 54.674 imigranţi români la o populaţie totală de 3.213.271 indivizi. 

45 Am utilizat numai cazurile cu populaţie mai mare de 1 român la nivelul anului 2008. Au fost scoase de asemenea din 

analiză localităţile pentru care diferenţa de populaţie 2008-2004 este mai mică (2 cazuri) sau egală cu 0 (14 cazuri). Numărul 

total de cazuri utilizate: 146. 
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46 În analiză au fost păstrate numai localităţile cu o populaţie imigrantă mai mare de 19 indivizi (limita este preluată din 

Sandu, Dumitru. (2004). Experienţa de migraţie internaţională pe tipuri de sate. Sociologie românească. 3), şi localităţile care 

au cel puţin un român, excluzând oraşul Madrid. Numărul total de cazuri este 160. 

47 Estimarea provine din Enquesta Nacional de Inmigrantes (ENI), vezi caseta 1. Ponderea imigranţilor români din Madrid 

care declarau că ar dori să rămână în Spania pentru următorii cinci ani era de 80% (faţă de numai 29% în sondajul CRS). Pe 

total imigranţi români din Spania, procentul celor care declarau că doresc să revină în ţară era de 8%, practic identic cu cel 

pentru imigranţii români din zona Madrid. Întrebarea din ENI era formulată diferit de cea din CRS: „Care sunt planurile 

dumneavoastră pentru următorii cinci ani ? (citeşte opţiunile): să mă întorc în ţara natală, să rămân în Spania, să merg în altă 

ţară. Întrebarea din CRS a fost formulată cu referire directă la intenţia de revenire în ţară, fără specificarea perioadei 

prevăzute pentru revenire. În schimb, în sondajul din Madrid am solicitat specificări asupra perioadei în care intenţionează să 

revină, precum şi asupra probabilităţii de revenire. Altfel spus, intenţia de emigrare definitivă sau de revenire în ţară este 

măsurată prin indicatori multipli. 

48 Ideea locului preferat pentru consum este preluată din Christian Dustmann and Yoram Weiss, Return Migration: Theory 

and Empirical Evidence, Discussion Paper Series, CDP No 02/07, UCL, CREAM 

49 Mulţumesc lui Marian Bojincă pentru sugestia de a detalia argumentarea pe această temă. 

50 Înţeleg prin stare de spirit, în contextul acestui studiu, orientarea dominantă, pozitivă sau negativă, în evaluarea 

contextuală şi difuză a unor secvenţe proprii de viaţă, în raport cu aşteptări şi norme adoptate de către cel care face 

evaluarea. Pentru detaliere, vezi Dumitru Sandu Lumi sociale de vârstă şi rezidenţă în Uniunea Europeană, Caiete de 

Sociologie, nr. 4/ februarie 2009, Universitatea din Bucureşti, Catedra de Sociologie. 

51 Datele cantitative referitoare la regiunile de origine ale migranţilor trebuie luate cu prudenţă dat fiind faptul că selecţia în 

eşantion a fost  nu de tip probabilist ci semiprobabilist, prin procedeul respondent driven sampling. Este posibil ca 

persoanele iniţiale de la care s-a pornit selecţia („seminţele”) să fi condiţionat în bună măsură configuraţia regională a 

eşantioanelor pe localitate. Capitolele din lucrare destinate prezentării celor patru comunităţi ( semnate de Marian Bojincă 

pentru Arganda del Rey,  Vlad Grigoraş despre Torrejon, Ioana-Alexandra Mihai pentru Alcala de Henares şi Monica Serban 

despre Coslada) conţin informaţii calitative care confirmă imaginea dată de cercetarea cantitativă a regiunilor de origine a 

migranţilor. 

52 Monica Șerban - Trasee de migrație internațională în Spania (2006, 123) în Locuirea temporară în străinătate. Migrația 

economică a românilor 1990-2006, coordonator Dumitru Sandu 

53 Este discutabil dacă legăturile cu rudele (altele decât cele din propria familia nucleară sau din gospodărie) sunt slabe sau 

puternice, dar având în vedere consistenţa ajutorului, mai ales în privinţa găzduirii, putem presupune că ele sunt mai degrabă 

puternice.  

54 Coeficientul phi este 0.54. Având în vedere că ajutorul primit la venire este anterior celui acordat, putem considera că cel 

din urmă este variabila dependentă din relaţie, caz pentru care coeficientul de asociere lambda este egal cu 0.4.  

55 Având în vedere că răspunsurile maximale par mai degrabă aproximări (ex: 100, 150), considerăm mediana o măsură mai 

adecvată 

56 Testul t arată că există o diferenţă între medii semnificativă la un nivel de încredere de 99% 
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57 Atât CRS cât şi ENI surprind anumite categorii de migranţi. Membrii grupurilor marginale, cum ar fi migranţii fără 

locuinţe sau cei din închisori nu sunt surprinşi în datele acestor sondaje. Prin urmare, generalizările referitoare la 

migranţiiromâni din Madrid sau din Spania se referă la migranţii români excluzând grupurile menţionate mai sus. Aceeaşi 

situaţie este valabilă şi pentru generalizările bazate pe sondajele reprezentative pentru populaţia României (BOP).   

58 Piore, Michael J. 1970. "The Dual Labor Market: Theory and Implications" (pp. 55 – 59), în Samuel H. Beer şi Richard 

E. Barringer, The State and the Poor. Cambridge, Mass.: Winthrop Publishers.  

59 Prestigiul ocupațional este măsurat pe scala SIOPS (Standard International Occupational Prestige Scale) care ierarhizează 

categoriile ocupaționale în funcție de prestigiu şi poate lua valori de la 0 (prestigiu minim) la 62 (prestigiu maxim).  

60 Aceste rezultate nu sunt prezentate în tabel şi trebuie interpretate orientativ, datorită numărului mic de cazuri. 

61 Aceste rezultate nu sunt prezentate în tabel. 

62 Prestigiul ocupațional este măsurat tot pe scala SIOPS. Fiecare categorie ocupațională primeşte un cod de prestigiu, iar 

scala rezultată este comparabilă internațional. În construcția tradițională a scalei, dezvoltată de Ganzeboom şi Treiman 

(2003), ocupațiile intelectuale primesc scorul de prestigiu maxim (62) iar muncitorii necalificați primesc scorul de prestigiu 

minim (18). Pentru analizele de față, cei fără ocupație primesc scorul de prestigiu 0.  

63 Variabilele dummy sunt fixate la valoarea 0, iar vârsta e fixată la valoarea medie. Astfel, în partea de sus a figurii care 

prezintă traiectoriile pentru bărbați şi femei, aceste sunt estimate pentru cei cu vârstă medie în eşantion, necăsătoriți, cu mai 

puțin de liceu.  

64 PPS= purchasing power standards. Conversia din moneda națională (euro pentru Spania şi RON pentru România) la PPS 

realizată folosind PPP (puchasing power parities) – indicatori ai diferențelor dintre nivelurile prețurilor dintre țări. 

Conversiile din moneda națională la PPS rezultă în sume exprimate într-o unitate de măsură artificială standardizată, 

eliminând diferențele de prețuri dintre țări. Sursa estimărilor PPP: EUROSTAT, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-071/EN/KS-SF-07-071-EN.PDF, accesat 05/01/09.   

65 În regiunea Madrid numărul mediu de 4.4, iar numărul median era de 4. Regiunea include însă şi oraşul Madrid unde 

numărul mediu de persoane într-o locuinţă este probabil mai ridicat.  

66 Valoarea medie a primei chintile se calculează ca valoare medie a celor mai reduse 25% rate/chirii plătite de respondenţi.  

67 Datele referitoare la existenţa unei persoane la care respondentul să fi putut apela când a venit prima oară sunt foarte 

apropiate de cele ENI – conform acestor date 14% nu au avut pe nimeni, 61% au avut rude, 2% agenţii locale, 25% prieteni 

şi 6% cunoştinţe şi 1% alte persoane.  

68 Alcala de Henares avea conform datelor din 2007 14284 locuitori înregistraţi născuţi în România, Coslada 11822, 

Arganda del Rey 8046 iar Torrejon de Ardoz 5778. Următoarea localitate ca număr de locuitori era San Fernando de Heneras 

cu doar 3775 migranţi români. 

69 Mărimea subeşantioanelor a fost de: 209 migranţi în Coslada, 206 în Arganda del Rey, 201 în Alcala de Henares şi 216 în 

Torrejon de Ardoz.  

70 Metodele clasice de eşantionare probabilistă nu au putut fi folosite din cauza particularităţilor populaţiei ce se dorea a fi 

anchetată. Eşantionarea pe liste (folosind datele cu persoanele înregistrate la primărie) nu era adecvată deoarece eram 
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interesaţi şi de estimarea amplorii locuirii ilegale şi de stabilirea caracteristicilor acesteia. De asemenea, eşantionarea prin 

metoda drumului aleator era dificil de implementat din cauza ponderii relativ reduse a românilor în ansamblul populaţiei şi a 

neconcentrării puternice a acestora doar în anumite zone (de exemplu, în Torrejon de Ardoz procentul de persoane născute în 

România în total populaţie era în 2007 de doar 5%).  

71 Pentru a compensa cele trei puncte eliminate de la început a fost mărit numărul total de chestionare în această localitate. 



CHESTIONAR „COMUNITĂŢI ROMÂNEŞTI ÎN SPANIA” 
 

INTEGRARE 

ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
Mulţumit  87 Viaţa dumneavoastră în general 
Nemulţumit 12 
Mulţumit 90 Sănătatea dumneavoastră 
Nemulţumit 10 
Mulţumit 84 Banii pe care îi aveţi/aveaţi 
Nemulţumit 16 
Mulţumit 74 
Nemulţumit 17 Munca pe care o faceţi (în afară de cea 

casnică) 
NC 8 
Mulţumit 90 

Aici în Spania sunteţi mulţumit sau 
nemulţumit de... (%) 

Condiţiile în care locuiţi Nemulţumit 10 
Mai mulţumit 75 
La fel 13 Viaţa dumneavoastră în general 
Mai nemulţumit 12 
Mai mulţumit 40 
La fel 49 Sănătatea dumneavoastră 
Mai nemulţumit 10 
Mai mulţumit 90 
La fel 6 Banii pe care îi aveţi/aveaţi 
Mai nemulţumit 4 

Faţă de cum eraţi în ţară, aici sunteţi mai 
mulţumit, la fel sau mai nemulţumit în 

legătură cu…….(%) 

Munca pe care o faceţi (în afară de cea Mai mulţumit 53 
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ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
La fel 13 
Mai nemulţumit 18 

casnică) 

NC 5 
Mai mulţumit 52 
La fel 22 

Condiţiile în care locuiţi 

Mai nemulţumit 25 
Foarte bune 44 
Bune 43 
Proaste 2 
Foarte proaste 0 

Cu spaniolii, la locul de muncă 

NC 11 
Foarte bune 36 
Bune 60 
Proaste 2 

Cu spaniolii, în alte împrejurări 

Foarte proaste 1 
Foarte bune 15 
Bune 63 
Proaste 17 

Cu românii de aici 

Foarte proaste 6 
Foarte bune 17 
Bune 55 
Proaste 1 
Foarte proaste 1 

Cum aprecaţi relaţiile dumneavoastră… (%) 

Cu persoane venite din alte ţări 

NC 25 
Mai bună 23 Cum credeţi că va fi, peste trei ani de zile, 

situaţia… în Spania comparativ cu cea de 
Locurilor de muncă 

La fel ca acum  17 
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ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
Mai proastă 51 
NS 9 
Mai bună 21 
La fel ca acum  30 
Mai proastă 39 

acum? (%) 

Condiţiilor de trai 

NS 10 
Mai bună 59 
La fel ca acum  17 
Mai proastă 14 

Locurilor de muncă 

NS 11 
Mai bună 53 
La fel ca acum  21 
Mai proastă 16 

Cum credeţi că va fi, peste trei ani de zile, 
situaţia… în România comparativ cu cea de 

acum? (%) 
Condiţiilor de trai 

NS 9 
În foarte mare măsură 45 
În mare măsură 30 
În mică măsură 16 

Satul sau oraşul din care veniţi din România?

În foarte mică măsură/deloc 8 
În foarte mare măsură 42 
În mare măsură 33 
În mică măsură 16 

Regiunea din România din care veniţi? 

În foarte mică măsură/deloc 8 
În foarte mare măsură 39 
În mare măsură 34 
În mică măsură 16 

În ce măsură vă simţiţi legat sufleteşte de... 
(%) 

România? 

În foarte mică măsură/deloc 10 
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ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
În foarte mare măsură 18 
În mare măsură 37 
În mică măsură 25 

Această localitate din Spania? 

În foarte mică măsură/deloc 20 
În foarte mare măsură 12 
În mare măsură 38 
În mică măsură 29 

Spania? 

În foarte mică măsură/deloc 21 
Mult mai bine 13 
Mai bine 17 
La fel 6 
Mai prost 28 
Mult mai prost 14 

şcolile 

N� 22 
Mult mai bine 55 
Mai bine 22 
La fel 4 
Mai prost 7 
Mult mai prost 3 

Spitalele 

N� 10 
Mult mai bine 45 
Mai bine 38 
La fel 8 
Mai prost 1 
Mult mai prost 1 

Ce părere aveţi despre modul în care 
funcţionează... din Spania în comparaţie cu 

cele/cea din România? 

Administraţia locală 

N� 7 
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ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
 Da 10 

 Nu 65 
 Nu eram în Spania 6 
 Nu aveam reptul 19 

Dvs. aţi votat la alegerile locale spaniole din 
2007? 

 Nu aveam vârsta legală 1 
 Nu 62 

 Da cunosc 30 
 Da, am participat la activităţile 

organizate de ea 4 
Cunoaşteţi vreo asociaţie românească în 

Spania? 
 Sunt membru într-o asociaţie 

românească 3 

Foarte des 27 
Des 29 
Rar 21 
Niciodată 4 

Rude cu dumneavoastră? 

NC 18 
Foarte des 19 
Des 30 
Rar 28 
Niciodată 10 

Din comuna sau oraşul din care aţi plecat din 
România? 

NC 13 
Foarte des 14 
Des 32 
Rar 33 
Niciodată 12 

Dvs. personal, cât de des păstraţi legătura, 
prin vizite sau întâlniri, cu românii care sunt 

aici în Spania şi sunt ... 

Din alte localităţi ale regiunii din care aţi 
plecat? 

NC 9 
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ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
Foarte des 18 
Des 34 
Rar 32 
Niciodată 12 

Din alte regiuni ale României decât dvs.? 

NC 4 
Foarte des 27 
Des 31 
Rar 17 
Niciodată 16 

Rude cu dumneavoastră? 

NC 18 
Foarte des 18 
Des 29 
Rar 30 
Niciodată 11 

Din comuna sau oraşul din care aţi plecat din 
România? 

NC 12 
Foarte des 14 
Des 27 
Rar 35 
Niciodată 15 

Din alte localităţi ale regiunii din care aţi 
plecat? 

NC 9 
Foarte des 4 
Des 16 
Rar 29 
Niciodată 36 

Dvs. personal, cât de des păstraţi legătura, 
prin telefon sau internet, cu românii care sunt 

aici în Spania şi sunt ... 

Din alte regiuni ale României decât dvs.? 

NC 16 
Dvs. personal, cât de des folosiţi  telefonul Telefonul Aproape zilnic 19 

 156 



ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
La 2-3 zile 23 
Săptămânal 38 
Mai rar 17 
Niciodată 2 
NC 0 
Aproape zilnic 26 
La 2-3 zile 10 
Săptămânal 16 
Mai rar 12 
Niciodată 32 

sau internetul pentru a comunica în România 
cu rude sau prieteni ? 

 

Internetul 

NC 4 
Foarte des 39 
Des 29 
Rar 28 

Români? 

Niciodată  5 
Foarte des 8 
Des 14 
Rar 45 

Spanioli? 

Niciodată  32 
Foarte des 2 
Des 8 
Rar 31 

Cât de des  vă petreceţi timpul liber aici în 
Spania cu... 

Persoane venite din alte ţări? 

Niciodată  58 
1 45 
2 9 

În ultimele 12 luni, de câte ori aţi fost în 
vizită în România? 

Nr ori 

3 2 
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ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
Mai mult de 3 ori 1 
Niciodată 42 
1 30 
2 11 
3 7 
Mai mult de 3 ori 6 

În ultimele 12 luni, de câte ori aţi primit 
vizite din ţară în Spania ? Nr ori 

Niciodată 46 
Copiilor dvs. din ţară Mai degrabă pozitive 9 

 Mai degrabă negative 8 
 Nici un efect 2 
 NC 81 

Copiilor dvs. din Spania Mai degrabă pozitive 26 
 Mai degrabă negative 4 
 Nici un efect 3 
 NC 65 

Soţului/soţiei în România Mai degrabă pozitive 1 
 Mai degrabă negative 3 
 Nici un efect 2 
 NC 94 

Părintelui/părinţilor dvs. din ţară Mai degrabă pozitive 38 
 Mai degrabă negative 5 
 Nici un efect 5 

Credeţi că efectele şederii dvs. în Spania 
asupra………………….. sunt mai degrabă 

pozitive sau mai degrabă negative? 
(%) dintre cei care au fiu/fiică 

 NC 51 
 Mult mai bună 46 

 Mai bună 27 
Dacă aţi compara perioada actuală cu primele 
3 luni petrecute de dumneavoastră în Spania 
aţi spune că, în ceea ce vă priveşte, perioada  La fel 7 
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ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
 Mai proastă 13 de acum este ... 

(%) dintre cei care sunt de mai mult de 6 luni 
în Spania 

 Mult mai proastă 4 

 Foarte bune 19 
 Bune 59 
 Proaste 13 
 Foarte proaste 3 

Cum vă aşteptaţi să fie pentru dvs, 
următoarele 6 luni în Spania? 

 NC, am de gând să plec din Spania 3 
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ATITUDINI FAŢĂ DE MUNCĂ 
 
ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 

Întotdeauna 28 
Adeseori  16 
Câteodată 24 
Rareori 11 

Vă întoarceţi de la muncă foarte obosit? 

Niciodată 11 
Întotdeauna 15 
Adeseori  10 
Câteodată 16 
Rareori 14 

Aveţi de făcut munci fizice grele? 

Niciodată 35 
Întotdeauna 13 
Adeseori  8 
Câteodată 16 
Rareori 14 

Munca vi se pare stresantă? 

Niciodată 39 
Întotdeauna 9 
Adeseori  4 
Câteodată 7 
Rareori 10 

Cât de des… 
(%) dintre cei care au în prezent loc de 

muncă 

Munciţi în condiţii periculoase? 

Niciodată 60 
Niciodată 59 
Mai rar decât o dată pe lună 5 
O dată pe lună 1 
De câteva ori pe lună 8 

Gândindu-vă la munca/slujba dvs., cât 
de des presupune... 

Să lucraţi serile sau nopţile 

În fiecare săptămână 15 
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ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
Niciodată 59 
Mai rar decât o dată pe lună 7 
O dată pe lună 3 
De câteva ori pe lună 6 
În fiecare săptămână 10 

Să trebuiască să lucraţi peste program fără să fiţi 
anunţat/ă înainte? 

NC 5 
Niciodată 31 
Mai rar decât o dată pe lună 6 
O dată pe lună 7 
De câteva ori pe lună 16 

Să lucraţi în week-end-uri (la sfârşit de săptămână) 

În fiecare săptămână 30 
 Foarte puţin 45 
 Destul de puţin 8 
 Destul de mult 14 

Cât din experienţa anterioară şi 
abilităţile (lucrurile pe care ştiţi să le 
faceţi) dvs. dobândite în România le 
folosiţi/ le-aţi folosit la primul loc de 

muncă în Spania? 
 Foarte mult 23 

 Foarte îngrijorat 6 
 Destul de îngrijorat 6 
 Puţin îngrijorat 19 
 Deloc îngrijorat 54 

Cât de îngrijorat sunteţi că v-aţi putea 
pierde actualul loc de muncă? 

 NC 5 
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LOCUIRE 
 
ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 

 Cu chirie 86 
 Într-un apartament 

proprietate personală 
13 

 Locuinţă din necesitate 
(magazie etc.) 

0 

 Ca intern(ă) la patronii 
spanioli 

0 

Dvs. locuiţi în acest moment: 

 Altă situaţie 0 
 Da 88 
 Nu 12 

Locuinţa este închiriată în baza unui 
contract (scris) cu proprietarul? 

Doar pentru cei care locuiesc cu chirie  Nu ştiu 0 
 Dvs/cineva din gospodăria 

dvs. 
54 

 O altă persoană care 
locuieşte în apartament 

43 
Cine este titularul contractului de 

închiriere? 
Doar pentru cei care au contract de 

închiriere  O altă persoană care 
locuieşte în altă parte 

3 

 Achitat integral 6 
 Cumpărat cu credit de la o  

bancă, credit neachitat 
integral 

92 
Cum este plătit apartamentul? 

Doar pentru cei care locuiesc într-un 
apartament proprietate personală  Cumpărat cu/şi cu bani 

împrumutaţi din alte surse, 
datorie neachitată 

1 

Apartamentul în care locuiţi are: Camere folosite numai pentru dormit 1  2 
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ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
2  12 
3  68 
4 17 
5  1 
0 12 
1 86 Camere de zi (camere în care nu doarme nimeni) 
2 2 
0 1 
1 98 Spaţii (camere) folosite doar pentru gătit 

(bucătărie) 2 1 
0 90 Camere multifuncţionale (dormit, gatit, zi etc.) 1 10 
0 98 
1 1 Băi fără toalete 
2 1 
0 1 
1 69 
2 28 Băi cu toalete 

3 2 
0 96 Toalete (fără baie) 1 4 
1 1 
2 5 
3 12 
4 21 
5 23 

Nr persoanelor care locuiesc în 
apartament în acest moment este: 

Numărul persoanelor care locuiesc în apartament 
în acest moment 

6 20 
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ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
7 11 
8 6 
9 1 
10 1 
0 8 
1 45 
2 33 
3 11 

Numărul cuplurilor (indiferent sunt împreună 
legal sau nu) care locuiesc în acest apartament 

este 
4 2 
1 61 
2 27 
3 6 
4 3 
5 1 

În câte localităţi aţi stat în Spania? Nr localităţi 

6 1 
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VENITURI ŞI REMITENŢE  

 
ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 

 De câteva ori pe lună 5 
 O dată pe lună 30 
 O dată la (1-6) luni 20 
 Ocazional 21 

În ultimele 12 luni, cât de des aţi trimis 
bani în România (cu excepţia banilor pe 

care îi duceţi personal) 
 Niciodată 20 
 Servicii de transfer rapid (Money Gram, 

Western Union) 
55 

 Prin curse regulate (autobuze, microbuze) 7 
 Transfer bancar 7 
 Prin prieteni/cunoştinţe care merg acasă 5 

Cum trimiteţi bani acasă (prima alegere) 

 Altfel 0 
 Servicii de transfer rapid (Money Gram, 

Western Union) 
58 

 Prin curse regulate (autobuze, microbuze) 4 
 Transfer bancar 15 
 Prin prieteni/cunoştinţe care merg acasă 17 

Care este mijlocul folosit pentru a 
transmite sume mari? 

 Altfel 5 
0 - 1000 euro 45 
1100 -5000 33 

Cu aproximaţie, care a fost suma totală 
de bani pe care aţi trimis-o în România 
în ultimele 12 luni (inclusiv ce aţi dus 

dvs.)? 

Sume 
Peste 5000 22 

 
Ce aţi făcut dvs. sau familia dvs. cu 

banii pe care i-aţi trimis sau cu care v-aţi 
 În ultimele 12 luni Dar în anii dinainte? (dacă 

este venit mai mult de un an) 
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ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
Cheltuieli curente (întreţinere, 
alimente, munci agricole etc) 

56 62 

Plata unor datorii, rate la credit 
bancar, împrumuturi 

18 17 

Cumpărarea unor bunuri de 
folosinţă îndelungată în 
gospodărie (electrocasnice) 

25 26 

Cumpărarea unor bunuri 
personale (îmbrăcăminte, 
încălţăminte, ceas, bijuterii, 
mobil etc.) 

35 35 

Finantarea unor afaceri in 
constructii 

2 2 

Finanţarea unei afaceri in 
agricultură 

2 2 

Cumparare teren agricol 2 2 
Cumparare teren intravilan 5 6 
Finantarea unor afaceri in alte 
domenii 

2 2 

Cumpărare de locuinţă 6 8 
Construcţie de locuinţă 10 8 
Lucrări de îmbunătăţire a 
locuinţei 

34 21 

Cheltuieli cu educaţia copiilor 
(meditaţii, taxe şcolare) 

19 22 

întors în România...? 
 

Cheltuieli de îngrijire a 
sănătăţii (medicamente, 

40 38 
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ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
tratamente medicale, operaţii, 
lucrări stomatologice) 
Altceva 12 7 
 

0 – 500 euro 15 
500 – 1000 euro 17 
1010 – 2000 euro 45 

Care a fost venitul total net pe care l-aţi 
realizat Dvs. personal în luna iulie 

(înainte de concediu)? 
Sume 

Peste 2000 euro 23 
 Da 44 Dvs./gospodăria dvs. are în acest 

moment vreun credit/credite în Spania?  Nu 56 
 Nu există un asemenea salariu 8 
 0 – 950 euro 48 
 1000 – 2000 euro 42 

Care e salariul minim (în euro) pe lună 
pentru care v-aţi întoarce să lucraţi în 

România? 
 Peste 1000 euro 2 

Da 12 Autoturism 
Nu  88 
Da 28 Computer 
Nu  72 
Da 46 Casă 
Nu 54 
Da 35 Apartament 
Nu 65 
Da 30 Teren intravilan 
Nu  70 
Da 25 

În momentul de faţă deţineţi în România 

Teren extravilan 
Nu 75 
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ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
Da 4 Afacere 
Nu 96 
Da 48 Autoturism 
Nu  52 
Da 61 Computer 
Nu  39 
Da 2 Casă 
Nu 97 
Da 14 Apartament 
Nu 86 
Da 1 Teren intravilan 
Nu  98 
Da 1 Teren extravilan 
Nu 99 
Da 12 

În momentul de faţă deţineţi în Spania 

Afacere 
Nu 88 
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PROIECTE DE VIAŢĂ 
 
ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 

 Da 71 Dvs. aveţi de gând să vă întoarceţi 
în România?  Nu 23 

 Foarte sigur 42 
 Sigur 13 
 Puţin sigur 14 

Cât de sigur sunteţi că veţi reveni 
în ţară 

 Complet nesigur 1 
1 -12 luni 33 
13 – 24 luni 17 
25  - 36 luni 13 
36 - 72 luni 20 

În cât timp aveţi de gând să 
reveniţi în ţară? Nr luni 

Peste 72 luni 17 
 Definitivă, rămân indiferent de 

condiţii 
55 

 Temporară, rămân o perioadă şi 
apoi decid 

38 

Întoarcerea pe care o luaţi în 
considerare este una definitivă 

(rămâneţi indiferent de condiţii) 
sau una temporară (rămâneţi o 
perioadă să vedeţi cum vă veţi 

descurca în România şi decideţi 
dacă vă întoarceţi sau nu în 

Spania) 

 Nu ştiu 7 

 Da  41 
 Nu  22 

Dar altcineva din gospodăria dvs. 
de aici are de gând să se întoarcă 

în ţară?  NC 32 
În următorul au aveţi de gând să 
vă mutaţi din Spania în altă ţară, 

diferă de România? 

 Da 12 
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ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
  Nu 85 

În următorul an aveţi de gând să 
vă mutaţi în altă localitate din 

Spania ? 

 Da 10 

  Nu 86 
 În România 21 
 În Spania 14 
 şi în Spania şi în România 11 

Unde vedeţi viitorul copiilor 
dvs… 

 În altă ţară 1 
 Da 12 În următoarele 12 luni, cineva din 

familie sau vreo altă  rudă din 
România urmează să vină să stea 
sau să lucreze  în Spania (exclus 

turism şi vizite)? 

 Nu 82 

Da 32 să deschideţi o afacere în România 
(inclusiv în agricultră) Nu 64 

Da 15 să deschideţi o afacere în Spania 
Nu 82 
Da 52 să vă construiţi/să cumpăraţi o casă 

în România Nu 47 
Da 8 să vă construiţi /să cumpăraţi o casă 

în Spania Nu 92 
Da 25 să vă mutaţi într-o casă mai bună în 

Spania Nu 74 
Da 33 să vă cumpăraţi un teren în România 
Nu 66 

Pentru următorii doi ani, Dvs. 
personal  aveţi în plan ...? 

să vă cumpăraţi un teren în Spania Da 3 
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ÎNTREBAREA  Variante de răspuns % 
Nu 97 
Da 47 să vă continuaţi studiile, sa urmaţi un 

curs de calificare Nu 51 
Da 63 să vă măriţi veniturile lucrând 

suplimentar Nu 35 
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DEMOGRAFICE 
 
ÎNTREBAREA Variante de răspuns % 

Da 99 Înţelegeţi spaniola? 
Nu 1 
Da 97 Vorbiţi spaniola? 
Nu 3 
Da 89 Citiţi în spaniolă? 
Nu 11 
Da 74 Scrieţi în spaniolă? 
Nu 26 
Foarte bine 28 
Bine 64 
Prost 4 

Dacă vă gândiţi la ce nevoi aveţi pentru a vorbi spaniola la locul de 
muncă sau în alte locuri publice din Spania, aţi spune că vorbiţi 

spaniola? 
Foarte prost 1 
Fără şcoală 0 
Primr (1-4) 0 
Gimnazial (5-8 clase) 9 
�coală profesională/ucenici sau 
complementar 

23 

Treapta  I de liceu (9-10 clase) 8 
Liceu  43 
Școală post-liceală sau tehnică de 
maiştri  

7 

universitar de scurtă durată / 
colegiu 

2 

universitar de lungă durată  7 

Care este ultima şcoală absolvită 

studii postuniversitare 1 
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ÎNTREBAREA Variante de răspuns % 
Căsătorit(ă) cu acte 42 
Căsătorit(ă) fără acte/concubinaj 17 
Necăsătorită  32 
Divorţat(ă) 5 
Căsătorit(ă) cu acte dar separat(ă) 2 

În prezent sunteţi 

Văduv 1 
Ortodoxă  79 
Romano-catolică 2 
Greco-catolică 1 
Protestantă 2 
Adventistă 9 
Penticostală 4 

Care este religia dvs.? 

Alta  3 
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