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Context 

Migrația a devenit un subiect controversat, politizat și ideologizat în spațiul public european. În 

același timp este un subiect productiv pentru proiecte academice, pe fondul schimbărilor 

demografice, sociale și politice rapide care au loc în Europa în ansamblu și, în particular, în 

România. Imigrația străinilor non-etnici români, non-UE este un fenomen relativ nou în România, 

dar care va afecta din ce în ce mai mult arhitectura instituțională a țării și caracterul societății în 

ansamblul său. În ultimii ani, numărul străinilor care trăiesc pe termen lung în țară a crescut într-

un ritm fără precedent, chiar dacă rămâne relativ mic în raport cu alte țări europene. Cu toate 

acestea, România este acum în punctul în care se așteaptă o accelerare a schimbărilor sociale, 

economice și politice generate de schimbările demografice. Pe fondul unui declin natural rapid al 

populației, rolul migrației externe în asigurarea unei stabilități demografice devine din ce în ce mai 

important. Aceste schimbări și mai ales impactul lor nu sunt neapărat imprevizibile, întrucât 

România va beneficia de experiența multor alte țări europene care au trecut deja prin același proces 

de diversificare demografică. Un corpus extins de literatură poate contribui la ghidarea atât a 

politicilor, cât și a cercetării, pe măsură ce România ajunge la etape cheie în transformarea sa dintr-

o țară de emigrație în una de imigrație. 

În context regional, migrația este un subiect de cercetare destul de nou, datorat parțial dimensiunii 

mici a fenomenului în deceniile anterioare. În mare parte din Europa Centrală și de Est, migrația - 

ca subiect academic - a fost dominată de problema emigrației, nu a imigrației. Cu toate acestea, 

după sfârșitul crizei financiare din 2008, țările central-estice din UE și-au accelerat convergența 

economică cu statele occidentale. Economii mai avansate precum Cehia, Slovenia, Lituania și 

Estonia converg acum sau chiar depășesc țările din sudul Europei în ceea ce privește dezvoltarea 

economică generală. Și în timp ce sute de mii de polonezi, români, bulgari, croați, lituanieni și alții 

au părăsit țările din regiune pentru a se stabili în economiile dezvoltate din Occident, există semne 

în creștere că tendințele se inversează. Țări precum Lituania au deja un sold migrator pozitiv. 
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Chiar și România a înregistrat o creștere accentuată a numărului de rezidenți născuți în străinătate 

în ultimii ani, atât din cauza afluxului de străini, cât și din cauza revenirii în țară a familiilor din 

diaspora românească care, de asemenea, își repatriază copiii născuți în afara granițelor. 

 

Stat 2013 2018 Stat 2013 2018 

Romania 19,862,852 19,013,651 Rusia 4,952 7,189 

Moldova 59,670 199,703 Grecia 4,085 6,864 

Italia 22,486 62,914 China 2,978 5,473 

Spania 18,827 47,311 SUA 2,360 4,888 

Ucraina 8,743 24,570 Israel 1,665 3,660 

Regatul Unit 2,604 21,050 Siria 2,295 3,358 

Germania 3,759 20,168 Belgia 54 3,269 

Franța 3,780 15,867 Irlanda 3,780 2,632 

Bulgaria 11,163 10,543 Serbia 1,529 2,465 

Ungaria 5,795 8,648 Austria 121 2,084 

Turcia 5,057 7,901 Irak 1,136 2,045 

 

Chiar și așa, numărul rezidenților străini de origine non-română crește rapid. Această populație 

este eterogenă și are origini diverse, fără a exista încă macro-comunități naționale cu rădăcini într-

o singură țară. Acest lucru reflectă natura ad hoc a migrației externe, România neavând acorduri 

de migrație bilaterale sau un sistem de recrutare preferențial orientat spre un singur stat sau grup 

de state. Excepția majoră o reprezintă Republica Moldova, unde accesul facil la cetățenia română 

contribuie la eliminarea barierelor de mobilitate. 

Întrebarea de cercetare 

Teza, care are caracter exploratoriu și urmează un model de taught thesis, are o întrebare principală 

de cercetare, care este susținută de mai multe sub-întrebări care sunt discutate în capitole distincte. 

Aceste capitole au în comun o singură secțiune de literatură și analiză de context. 
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Întrebarea principală de cercetare este: Care sunt principalele căi de integrare pentru imigranții 

non-UE în România? 

Sub-întrebările, care sunt explorate de părți distincte ale interviului utilizat pentru colecția de date, 

includ: 

• Care sunt motivele pentru care cetățenii non-UE non-etnici români decid să imigreze în 

România? 

• Cum percep ei procesul administrativ de mutare în România? 

• Cum se formează familiile mixte și ce impact are migrația asupra instituției căsătoriei? 

• Ce mecanisme facilitează accesul imigranților la rețele sociale eterogene în România ?. 

• Cum se integrează imigranții non- UE din România pe piața muncii? 

Statu quo - literatura și datele existente 

Literatura referitoare la imigrație ca fenomen social, economic și politic este extinsă și își are 

originile în secolul al XIX-lea. Inițial, literatura se concentra asupra migrației rurale spre mediul 

urban pe fondul revoluției industriale, dar cercetarea mai recentă a acoperit și migrația 

transnațională. Timp de multe decenii, studiul de caz clasic au fost Statele Unite și cultura lor de 

melting pot, dar cercetarea s-a extins treptat pentru a acoperi și Europa.  

Un exemplu modern de cadru teoretic utilizat pentru analiza migrației, cu un accent mai puternic 

asupra individului, este teoria push-pull dezvoltată de Everett Lee în 1966. Nucleul teoriei este 

modelarea deciziei de migrare prin analiza țării de origine  - unde vorbim de factori push respectiv 

a țării de destinație – factori pull - precum și a unor aspecte auxiliare precum obstacolele probabile 

și motivele personale ale individului care migrează. În timp ce teoria este destul de simplă, ea 

aprofundează unele aspecte productive, inclusiv rolul nostalgiei pentru țara de origine (unde se 

petrec anii de formare, adesea cu responsabilități personale minime) în complicarea integrării într-

o nouă societate. Lee subliniază, de asemenea, că rolul cunoașterii subiective înseamnă că decizia 

de a migra nu este în întregime rațională și nu ar trebui tratată ca atare în eforturile de cercetare. 
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Când vine vorba de integrare, aceasta poate avea un caracter cultural și social sau economic. 

Acestea nu se suprapun neapărat. Un model cuprinzător privind integrarea a fost propus de Gordon 

(1964). El a identificat mai multe etape de integrare, inclusiv: 

1) Modificări ale modelelor culturale (inclusiv credința religioasă și respectarea) pentru a se potrivi 

cu cele ale societății gazdă - asimilare culturală sau comportamentală 

2) Asumarea rețelelor de grupuri sociale și instituții a țării gazdă - asimilarea structurală 

3) Căsătoria exogamă - asimilarea conjugală 

4) Dezvoltarea unui simț localizat al identității sau al etniei - asimilarea identificării 

5) Dispariția comportamentului discriminatoriu [față de grupul de origine al migranților] - 

asimilarea recepțională la nivelul comportamentului 

6) Dispariția atitudinilor discriminatorii - asimilarea recepțională la nivelul atitudinii 

7) Dispariția cererilor de natură identitară și a contestării valorilor tradiționale ale societății locale 

- asimilarea civică 

Alți cercetători au abordat probleme precum formarea familiei, Lucassen și Laarman (2009) 

concentrându-se pe endogamia multi-generațională din comunitățile de origine non-europeană din 

Europa de Vest, analizând în special rolul religiei ca posibil factor în integrarea defectuoasă și în 

perpetuarea izolării comunitare. 

În ceea ce privește integrarea economică, pe lângă literatură, există baza de date extinse armonizate 

de către Eurostat și alte organisme similare, care permit inclusiv o comparație între state cu privire 

la nivelul de integrare. Totodată, se observă o asociere parțială între nivelul mediu de educație în 

rândul imigranților din afara UE și ratele globale de ocupare a forței de muncă în Europa de Nord-

Vest, deși această asociere e mai puțin clară în țările sud-estice.  

Analiza literaturii de specialitate acoperă, de asemenea, articole și lucrări teoretice referitoare la 

alte dimensiuni ale migrației și integrării, inclusiv multiculturalismul, formarea identității, reacțiile 

politice la imigrație și altele. Nu în ultimul rând, literatura discută tendințe actuale în procesul de 

elaborare a politicilor în domeniul imigrației, inclusiv eforturile de a face imigrația către Europa 

mai selectivă și de reformare a sistemelor de asistență socială și a altor mecanisme de integrare. 

Indiferent dacă politicile formale de imigrație au un impact mai puternic sau mai slab asupra 
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dimensiunii reale a fluxurilor migratorii, ele joacă un rol în modelarea naturii acestora  - în special 

migrația efectuată pe căi legale - comparativ cu o „stare naturală” teoretică în care nu există limitări 

legale. Europa nu are un model dominant de politici de imigrație în acest moment, unele state 

abordând politici foarte restrictive (de exemplu, Danemarca) iar altele având politici mai degrabă  

laissez-faire (de exemplu, Spania). În comparație cu alte state europene, România afișează un 

model mai degrabă laissez-faire atunci când vine vorba de asigurarea accesului efectiv. Deși 

operează un sistem de cote, în condițiile în care nivelul salarial minim necesar pentru angajarea 

unui imigrant non-comunitar a fost recent scăzut și în lipsa existenței unor restricții notabile 

privind reunificarea familială, barierele formale puse de România în calea migrației sunt relativ 

reduse.  

Metodologie 

Teza utilizează două instrumente principale, care sunt complementare și ajută la susținerea unui 

singur set de concluzii. Prima este o analiză a literaturii și a datelor, care au contribuit atât la 

dezvoltarea instrumentului de interviu, cât și la analiza ulterioară a răspunsurilor. Literatura 

utilizată provine din mai multe studii, cărți și articole precum și din compilații de date statistice 

primare sau rapoarte de politică publică. Analiza literaturii permite atât cartografierea tiparelor de 

integrare existente în comunitățile de imigranți cât și încadrarea tezei într-un corpus extins. Pe 

baza constatărilor preliminare din literatură, a fost dezvoltat și administrat un instrument de 

interviu, care a permis o a doua componentă de cercetare: analiza calitativă complementară a mai 

multor interviuri cu imigranți din prima generație din afara UE. Acestea sunt contribuția originală 

a tezei la cunoștințele pe tema integrării imigranților în România. Interviurile au fost oferite într-o 

versiune în limba engleză dar și în română, au fost administrate față în față, prin telefon sau alte 

platforme de apeluri video sau audio. O abordare narativă a fost utilizată ulterior pentru analiza 

interviurilor și identificarea căilor principale de integrare. 

Persoanele intervievate au trebuit să îndeplinească o serie de criterii, inclusiv: 

a. A fi imigrant de primă generație. 

b. Sosire în România după vârsta de aproximativ 7 ani (școala obligatorie a început în străinătate). 

c. Naționalitate non-UE / SEE / CH la naștere și la momentul sosirii în România. 

d. Limba maternă alta decât limba română. 
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e. Rezident în România de cel puțin doi ani. 

f. A fi studenți permanenți (de exemplu, cei cu mobilitate pe termen scurt au fost excluși). 

20 de interviuri au fost selectate pentru teză, și alte câteva au fost eliminate ca urmare a unor 

probleme de consecvență. Au fost luate măsuri speciale pentru a asigura anonimatul deplin pentru 

toți respondenții, iar acest lucru le-a fost comunicat în prealabil. 

Este important să notez că teza are o serie de limitări. Există un bias implicit în identificarea 

persoanelor intervievate spre cei mai bine integrați. Eforturile de identificare a acestora au pornit 

de la contacte inițiale din populația majoritară și în timpul pandemiei de Covid-19, ceea ce a dus 

la o probabilitate crescută de a identifica persoane cu experiențe de integrare pozitive. De regulă, 

imigranții izolați social tind să fie mai greu de contactat. Există, de asemenea, problema 

subiectivității narațiunilor individuale, respondenții fiind influențați de experiența de viață trecută, 

de societatea de origine, de standardele personale în ceea ce privește furnizarea de servicii etc. 

Rezultate notabile 

Ca parte a constatărilor inițiale ale tezei, un rezultat interesant a fost lipsa de atracție generată de 

România ca destinație de emigrare. În timp ce motivația pentru imigrarea în România a fost diversă 

în cadrul grupului de intervievați, puțini respondenți au ales România ca destinație într-un mod 

premeditat, cu o planificare avansată. Oportunitatea „a apărut” sau soluția de mutare în România 

„a avut sens” într-un context personal specific, dar nu pare să fi fost căutată în mod activ de 

majoritatea respondenților. Unii dintre respondenți au folosit argumente ex-post pentru a-și 

justifica alegerea de a veni să trăiască sau să studieze în România, argumente bazate pe experiența 

lor după mutare. În unele narațiuni s-au simțit mai degrabă „scuze” decât motive coerente în 

discuția legată de rolul României (ca destinație în sine) în luarea deciziei de a emigra.  

Când vine vorba de interacțiunea cu statul, impresiile generale legate de procesul de solicitare a 

vizei inițiale au fost în general negative. Acest lucru a fost parțial influențat de ponderea ridicată a 

studenților în populația intervievată, aceștia având de regulă cele mai problematice experiențe 

(datorită calendarului strâns de solicitare a vizei după admiterea la studii). În schimb, procesul de 

reunificare a familiei, așa cum a fost descris de cei trei respondenți care au ajuns în România pe 

această cale, a fost perceput ca fiind mai degrabă simplu și expeditiv. Aceste diferențe sunt în 

contrast direct cu practicile din multe state europene, care au avut tendința de a facilita imigrația 
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studenților și de a restricționa reunificarea familială prin introducerea de criterii de venit și 

integrare. 

Spre deosebire de atitudinea lor față de instituțiile de stat, majoritatea respondenților au opinii 

pozitive în ceea ce privește rețelele sociale pe care le-au format în timp ce locuiau în România. 

Răspunsurile au indicat un nivel larg de integrare socială, chiar și pentru imigranții sosiți relativ 

recent. Rețelele sociale sunt căi importante de integrare și adesea au ajutat la creșterea expunerii 

la cultura locală, accesarea de resurse și oportunități, etc. Pentru o parte a respondenților, integrarea 

socială pare să fi fost mai degrabă superficială, existența respondenților care nu vorbeau fluent 

limba română indicând o posibilă preferință pentru indivizi mai educați sau cosmopoliți. Cercurile 

sociale, indiferent de mărimea sau natura lor, au fost în general lăudate de respondenți ca fiind 

importante în viața lor, destul de ușor de format, oferind persoanelor intervievate un spațiu sigur, 

fără discriminare. Prietenii au avut un rol important în schimbul de idei, în organizarea timpului 

liber și pentru întâlnirea cu un partener romantic. S-a observat o legătură între grupurile sociale de 

apartenență, activitatea profesională și educația. Mulți respondenți și-au întâlnit prietenii români 

la universitate sau la serviciu, și o parte au folosit informații din rețelele lor sociale pentru a accesa 

oportunități de educație suplimentară sau pentru a-și avansa cariera. 

Distinct de rețelele sociale, formarea familiei (atât căsătorii, cât și relații romantice de lungă durată) 

a reflectat, de asemenea, un nivel ridicat de integrare. Printre respondenți, s-au observat căsătorii 

deschise spre compromisuri culturale, cu caracter sui generis. Neînrădăcinate în întregime în 

tradițiile românești și nici în cele ale imigranților, căsătoriile mixte reprezintă un instrument de 

aculturație. Soții au încercat să facă compromisuri pe teme precum limba utilizată acasă, numele 

copiilor, religia și tradițiile familiei și s-au străduit să accepte religia și tradiția partenerului ca 

atare. Diferențele culturale nu au fost obstacole în calea formării familiei, micile conflicte existente 

fiind tratate drept anecdote mai degrabă decât crize majore ale cuplului. Aceste constatări ar trebui 

plasate într-un context de bias al populației de respondenți către indivizi cosmopoliți și educați și, 

de asemenea, al lipsei de comunități de imigranți suficient de mari pentru a facilita 

comportamentele endogame. 

Când vine vorba de integrare economică, majoritatea persoanelor chestionate au indicat un rol 

limitat al factorilor strict economici ca element de atracție pentru imigranți. Chiar și în cazurile în 

care respondenții s-au stabilit în România pentru o oportunitate de muncă, cei intervievați nu au 
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evidențiat diferențele de venit sau accesul mai mare la oportunități de carieră ca factori importanți 

în determinarea acestora de a rămâne în țară. Mai degrabă, decizia a fost influențată de oportunități 

de avansare în carieră în compania de origine sau oportunitatea de a presta o activitate neaccesibilă 

în țara natală. Cu toate acestea, majoritatea respondenților au apreciat pozitiv atmosfera de la locul 

de muncă și relațiile pe care le-au format acolo. Deși au fost raportate unele cazuri de discriminare, 

în general se poate spune că hărțuirea sau marginalizarea la locul de muncă nu au reprezentat 

probleme semnificative pentru respondenți. Chiar și cei care au exprimat critici la adesea colegilor 

de muncă au reușit de regulă să depășească problemele întâmpinate. Acestea fiind spuse, doi 

respondenți care au luat decizia plecării într-o țară terță au raportat că veniturile și oportunitățile 

de dezvoltare personală limitate din România au fost factori importanți în luarea acestei decizii. 

Concluzii 

Când vine vorba de imigrație în România, țara nu a fost prima destinație în rândul celor mai mulți 

respondenți. Ei nu au premeditat să se mute aici, ci au profitat mai degrabă de o circumstanță 

specifică, cu câteva excepții. În multe cazuri, șansa de a se muta în România a fost o chestiune de 

hazard, sau pur și simplu locația geografică a unei ambiții preexistente: o poziție de voluntariat s-

a întâmplat să fie în România, o oportunitate de avansare în carieră implicată mutarea în România, 

un potențial soț avea rădăcini în țară. În toate aceste cazuri, România a fost o locație întâmplătoare, 

neconstituind elementul de atracție care a inițiat procesul migrator în sine. 

Odată ce respondenții au decis să se mute în România, barierele au fost limitate în comparație cu 

alte țări europene. Lipsa unui sistem național unificat de gestionare a imigrației a însemnat că 

respondenții nu au fost nevoiți să treacă printr-o evaluare complexă pentru a migra în România, ci 

doar au trebuit să îndeplinească criteriile formale pentru tipul lor de viză. Respondenții nu păreau 

să aibă sentimentul că au folosit un „flux” organizat de către autoritățile române, cu excepția a 

două persoane care au ajuns în România printr-o bursă/mobilitate și una care a ajuns printr-un 

program de relocare mediat de UE pentru refugiați . 

Instituțiile economice și sociale, cum ar fi căsătoria și familia, comunitățile de învățare și 

comunitățile de practică, firmele și altele au fost în general date ca exemple pozitive de facilitatori 

pentru integrare. Pentru populația intervievată, rețelele sociale exogene au fost, în general, mai 

importante pentru integrare decât programele instituțiilor publice. O apreciere pozitivă a fost 

rezervată de majoritatea persoanelor intervievate prietenilor și soților lor români, aceștia oferind 
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susținere și ajutor în procesul de integrare. Concret, rețelele sociale i-au ajutat pe imigranți să 

găsească locuințe, să învețe limba română, să găsească un loc de muncă sau să își organizeze 

studiile universitare. În această privință, imigranții cu rețele sociale preponderent exogene par să 

fi beneficiat de un impuls de integrare în societatea românească.  

Atitudinea respondenților față de relația cu instituțiile politice și administrative a fost diferită. 

Acestea au fost fie criticate, fie au primit o evaluare mixtă din partea respondenților. Majoritatea 

au considerat că aceste instituții nu răspund în mod adecvat nevoilor imigranților. De exemplu, un 

refugiat a descoperit că informarea inițială cu privire la asistența oferită de stat s-a dovedit inexactă. 

Mai mulți respondenți au criticat programele de imersiune lingvistică furnizate de către stat sau 

universități și au apreciat că acestea au avut un rol redus în dobândirea abilităților lingvistice 

avansate, mai ales în contrast cu imersiunea prin socializare. Mai mult, au fost criticare 

instabilitatea normativă, conținutul legislației în sine sau sprijinul limitat oferit de angajați cu 

ocazia diverselor interpelări sau relaționări formale. Universitățile și programele acestora au fost 

percepute mai degrabă pozitiv, deși unii respondenți au menționat o lipsă de pregătire a angajaților 

în a relaționa cu studenți alogeni.  

O concluzie centrală a interviurilor a fost că, din punct de vedere al căilor de integrare folosite de 

către indivizii care s-au integrat cu succes, cele informale și sociale au avut tendința de a predomina 

în raport cu mecanismele de integrare organizate de stat. Așteptările respondenților, cele care au 

influențat percepțiile acestora asupra societății românești, au depins de factori exogeni procesului 

de integrare propriu-zis. Acești factori au inclus mediul social din țara de origine, interacțiunile 

anterioare cu autoritățile publice (uneori chiar autorități responsabile cu migrația din alte state), 

etc. Chiar și așa, instituțiile românești cu atribuții în zona migrației au fost descrise în interviuri 

într-un mod care indică destul de clar lipsa de coerență în standardele de comunicare. Într-o 

oarecare măsură, aceste experiențe subiective sunt inevitabile în condițiile în care instituțiile nu 

pot norma comportamentul individual al propriilor angajați. Interacțiunile informale subsumate 

unui cadru instituțional și variațiile comportamentelor personale asociate, de la atitudini până la 

interpretarea individuală a reglementărilor interne, sunt normale. Problema apare atunci când rolul 

interacțiunilor interpersonale devine predominant în modelarea percepției beneficiarilor asupra 

instituțiilor statului. Incapacitatea instituțiilor de a asigura un nivel minim previzibil de calitate al 

serviciilor furnizate le afectează capacitatea de a funcționa ca structuri eficiente de integrare. Pe 
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măsură ce amploarea fenomenului de imigrație crește, riscul integrării defectuoase este mare într-

un stat care abdică de la îndatoririle pe care le are în procesul de integrare. 

Având în vedere cele de mai sus, teza oferă o serie de recomandări de politică publică, care se 

concentrează în principal pe acoperirea diferențelor dintre practicile din zona imigrării și integrării 

specifice României și instrumentele de politică publică menționate în literatura de specialitate. 

Notă legată de complementaritate 

Prezenta teză este parte a unui proiect de cercetare personală pe termen lung care vizează evaluarea 

politicilor demografice din România în sens larg. Activitățile de cercetare și de colectare de date 

folosite pentru această teză au contribuit la pregătirea unor articole sau au fost utilizate în studii 

pentru care am fost autor sau co-autor. Unele dintre concluziile preliminare ale tezei au fost 

prezentate unui public extern. De exemplu, analiza literaturii și ipotezele cu privire la căsătorie și 

formarea familiei în contextul migrației au fost discutate în cadrul atelierului doctoral ”Migrație și 

integrare”, găzduit de Școala de guvernanță Hertie din Berlin în iulie 2018. Un articol bazat pe o 

parte a ipotezelor și a cercetării efectuate pentru secțiunea privind dimensiunea instituțională a 

migrației a fost publicat în 2020 sub numele „Rolul politicilor demografice în internaționalizarea 

învățământului superior românesc”, co-autor fiind Cezar M. Haj. Alte articole și publicații scrise 

pe durata doctoratului nu s-au bazat direct pe prezenta teză, ci mai degrabă pe problema mai largă 

a declinului demografic și a îmbătrânirii populației din România și Europa. 

 

 

Interviu 

Tema 1 – Relația cu statul 

Q1 De ce ai luat decizia de a te stabili în România?  

Q2 Te rog descrie ruta de migrațiune prin care ai ajuns în România (reunificare 

familială, studii, azil, migrațiune economică, etc.).  

Q3 Te rog descrie interacțiunea avută cu autoritățile române de-a lungul procesului de 

imigrare în România. Te rog vorbește despre vize, acces la informații, atitudinea 

angajaților, etc.  
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Prompt Pentru studenți: vorbește despre schimbarea categoriei de viză (dacă e cazul) și 

sprijinul instituțional 

Prompt Pentru refugiați: vorbește despre sprijinul din partea mediului ONG, privind 

relocarea (dacă e cazul), etc. 

Prompt Pentru migranți economici: vorbește despre identificarea oportunității de muncă 

și aplicarea pentru o viză 

Prompt Pentru persoane cu multiple categorii de viză: te rog descrie diferența dintre 

rutele diferite de obținere a vizei 

Q4 Te rog descrie interacțiunea cu statul român pe durata procesului de 

așezare/stabilire permanentă în România. 

Tema 2 – Căsătorie și familie 

Q1 Sunteți căsătorit/într-o relație de lungă durată cu o persoană de origine română/din 

țara de origine/din alt stat? 

Prompt În caz de partener de origine română: vorbește despre atitudini, valori, opinii 

legate de rolul partenerilor într-o relație la tine, partener(ă) sau familii extinse.  

Prompt În caz de partener de origine română: relația a început în România sau 

străinătate? 

Prompt În caz de partener de origine română: cum vă împăcați cu diferențele de limbă, 

religie, etc? 

Q2 Aveți copii? 

Prompt Dacă da, cum au fost decise numele, discuțiile despre religie, etc? 

Q3 Care sunt aranjamentele lingvistice acasă? 

Prompt Pentru copii, vă rog să menționați limba de comunicare. 

Tema 3 – Aspecte sociale 

Q1 Ai prieteni români? Reprezintă o parte mare a cercului tău social? 

Q2 Cât de dificil a fost să îți faci prieteni?  

Q3 Te-ai simțit vreodată discriminat din cauza originii? 

Prompt Dacă da, te rog descrie contextul. 

Q4 Care sunt trăsăturile comune societății românești care îți displac sau cărora ți-a 

fost dificil să te adaptezi? 
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Tema 4 – Aspecte economice 

Q1 Ai un loc de muncă  în România? A fost dificil de obținut? 

Prompt Pentru răspunsuri pozitive: te rog povestește despre angajare și activitate 

Prompt Pentru răspunsuri pozitive: te rog povestește despre cazuri de discriminare 

Prompt Pentru răspunsuri pozitive: te rog povestește despre relația cu părinții 

Prompt Pentru răspunsuri pozitive: te rog povestește despre etica de lucru 

General: În spiritul celor întrebate, ai mai avea ceva de completat? 

 

 

Listă de interviuri 

Cod Stat1 Vârstă Limbă interviu Gen 

I1 Siria 20+ Mixt M 

I2 Turcia 40+ Română M 

I3 India 30+ Română M 

I4 Brazilia 30+ Română M 

I5 Egipt 30+ Română M 

I6 Tunisia 20+ Română F 

I7 Africa de Vest 30+ Engleză M 

I8 Algeria 20+ Engleză M 

I9 Nigeria 30+ Engleză M 

I10 Israel 30+ Engleză M 

I11 Ucraina 20+ Mixt F 

I12 Vietnam 40+ Engleză F 

I13 Filipine 30+ Engleză M 

I14 Brazilia 30+ Română M 

I15 SUA 40+ Mixt M 

I16 America de Nord și Centrală 30+ Engleză F 

                                                           
1 Due to the need to maintain statistical secret, interviewees from countries with small populations in Romania are 
indicated by macro-region of origin. In one case, the region was used at the request of the respondent. 
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I17 Irak 20+ Română M 

I18 Asia de Est 40+ Mixt M 

I19 Orientul Apropiat (Mijlociu) 20+ Engleză F 

I20 Turcia 30+ Română M 
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