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România, o altfel de perspectivă pentru cetăţenii străini 
 

 
Cu puţin timp în urmă, abia se întrezărea pe străzi chipul vreunui străin, însă 

recentele schimbări au făcut din România o ţară mai accesibilă. Ei sunt oameni care 
împart acelaşi spaţiu geografic cu noi, dar care pot să vadă lucrurile într-un mod diferit, 
făcând parte din exterior. Ce i-a determinat pe aceşti oameni să vină în România şi mai 
ales cum văd ei U.E, ţara noastră şi încercările ei de alinierea economică şi socială cu 
celelalte state membre? 
 

Emigraţia şi imigraţia, fenomene reale ale zilelor noastre 
  Uniunea Europeană a ajuns un centru al lumii moderne. Cu scopuri bine stabilite în ceea 
ce priveşte organizarea, relaţiile dintre statele membre, cu obiective ce vizează progres 
economic, politic şi social, de asigurare a păcii şi a stabilităţii, UE a reuşit să unească până în 
prezent un număr de 27 de state.  

 Pentru ţara noastră, obosită şi îngrădită politic, Uniunea Europeană a însemnat mult mai 
mult. A fost o poartă de ieşire din monotonia creată, din piedicile postcomuniste existente la tot 
pasul. O privire obiectivă face vizibil parcursul şi progresul ţării: de la o libertate îngrădită la o 
liberă circulaţie, de la o gândire conservatoare la o viziune deschisă, de la perspective limitate la 
noi oportunităţi. 

Un alt aspect este că astfel barierele în ceea ce priveşte migrarea dintr-o ţară în alta au 
fost practic spulberate, luând amploare atât emigraţia cât şi imigraţia, fenomene tot mai des 
discutate. Multă vreme subiectele pe tema emigranţilor români, a căror număr a crescut 
considerabil, s-a menţinut de un interes major pentru presă. Ceea ce se ştie mai puţin este că 
aderarea la spaţiul european a dus la creşterea imigraţiei, România devenind încet o ţară în care 
se şi vine. 

 
Imigrant în România 

  Uniunea Europeană, devenită un reper social, a făcut România mai atractivă, capitala şi 
oraşele mari ale ţării fiind martore ale acestor schimbări. Conform studiului realizat de Institutul 
Naţional de Statistică (INS)1, în 2008 numărul celor care voiau să se stabilească în România a 
crescut cu 4,5 procente faţă de anul precedent. Ca sprijin, diverse fundaţii şi asociaţii s-au 
implicat în integrarea cetăţenilor străini2.  

Cine sunt cei care aleg să vină în România? De ce au ales această ţară? Ce le oferă în plus 
faţă de locul din care provin? Cum le sunt respectate drepturile? Am încercat să găsim răspunsul 
acestor întrebări de la câteva persoane care au ales România în detrimentul altor ţări. 

A. este din India şi primul contact cu România l-a avut în 2000, după ce a cunoscut-o pe 
viitoarea sa soţie, de origine română. El ne-a relatat primul său contact cu ţara, intrarea pe piaţa 
muncii, dar şi propria lui viziunea despre România şi integrarea ei în U.E: „În 2007 soţia mea s-a 
întors în Cluj iar eu am urmat-o. În acea perioadă aveam o mulţime de bani şi m-am gândit că de 
ce să nu încep o afacere aici? Aveam prieteni în India care erau interesaţi de lemnul din 
România. În cel mai înalt punct al afacerii am reuşit să aduc 6 muncitori din India cu forme 

                                                 
1 Sursa: Adevărul, joi 20 august 2009,  ”Migraţia externă s-a dublat în 2008” 
2  Cf http://www.migrant.ro, http://www.ori.mai.gov.ro, http://cetatenie.just.ro, 
http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm, http://ec.europa.eu/immigration, http://www.soros.ro/ro/index.php. 
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legale. Producţia a crescut şi am fost într-adevăr fericit cu ceea ce făceam. Apoi a urmat o 
perioadă de 6 luni în care pur şi simplu nu am mai tranzacţionat lemn. Preţul a crescut atât de 
mult încât nu mai avea nici un rost să 
cumpăr aşa că am trimis muncitorii 
înapoi în India,  iar încet am închis 
afacerea.” 

Momentan el a investit într-o 
afacere mult mai mică, o bijuterie cu 
produse indiene (imag.1): ”Ceea ce fac 
acum a fost ideea soţiei mele, ea fiind 
fascinată de cultura indiană. Ea a vrut să 
deschidem această mică afacere şi nu pot 
să spun că facem mulţi bani, dar 
suficienţi. Însă România nu este cu 
siguranţă aşa cum m-am aşteptat să fie. 
Am crezut că într-o ţară ieşită din 
comunism, îmbrăţişând democraţia, ar 
trebui să fie mai multă transparenţă. 
Legile sunt o problemă, azi este o lege care mâine se schimbă. Cred că România este considerată 
un punct de tranzit, o oportunitate sau opţiune acceptată  la un moment dat.” 

În ciuda lucrurilor mai puţin bune, A. ne-a redat şi reversul monedei, partea pozitivă: 
„Totuşi sunt o mulţime de lucruri bune, aş spune chiar, mai multe bune decât rele. Există progres 

de când am venit eu prima dată în ţară. Oamenii 
au început să privească România, mai mult decât 
înainte, ca pe o opţiune. Înainte nu prea erau 
străini, dar acum în schimb văd o mulţime de  
imigranţi. Standardele de viaţă au crescut – 
aparte modul în care funcţionează economia 
ţării, restul este minunat; oamenii sunt  
extraordinari. Am călătorit mult şi comparând 
alte ţări cu România, aici s-ar putea face minuni 
dacă s-ar vrea.”  

Ca un alt exemplu, am stat de vorba cu 
Vittorio Rossi (imag.2), de origine italiană. El se 
află în România din 1998 şi a avut o activitate 
lungă în Satu Mare, cu multe suişuri şi 
coborâşuri. „România este o ţară frumoasă, unde 
te  simţi bine, iar eu aş spune că lucrurile s-au 
schimbat mult. Oamenii s-au schimbat, 
mentalitatea este tot mai mult una europeană. 
Am observat o iniţiativă pe care nu am mai 
văzut-o în altă parte.  Înainte era mult mai dificil 

să vii în ţară, aşteptam 4-5 ore la frontieră. ” - ne-a povestit el.  
Integrarea în Uniunea Europeană a făcut aşadar ca România să crească în ochii 

cetăţenilor străini. Precum celelalte state europene membre UE, România nu face excepţie. 
Aceşti oameni există, iar modul în care privesc ţara şi locuitorii ei, este în continuă schimbare. 

imag. 1 

Imag. 2 


