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„A doua componentă a dinamicii demografice este migraŃia internaŃională [...] Imigrările au 

aceeaşi semnificaŃie cu naşterile, emigrările reprezintă pierderi...” Vladimir Trebici, 1991.  

MigraŃia internaŃională este unul dintre cele mai ample procese sociale, care influenŃează viaŃa 
a miliarde de oameni pe glob şi produce influenŃe puternice asupra identităŃii lor sociale şi culturale. 

Obiectivul central al lucrării este acela de a cunoaşte procesul de conservare a identităŃii 
culturale în mediile de imigranŃi români, care, în ultimele două decenii, şi-au părăsit propria Ńară şi au 
ajuns pe teritoriul altor state europene, în special occidentale. Punctul de plecare al demersului 
ştiinŃific l-a reprezentat individul, în calitatea lui de membru al grupurilor de imigranŃi şi, implicit, 
prin asociere, investigarea grupurilor de oameni care au ca element comun existenŃa domiciliului în 
străinătate.  

Au fost parcurse, de asemenea, o serie de obiective specifice, precum: elaborarea unui model 
de analiză a identităŃii individuale, a identităŃii naŃionale şi a identităŃii culturale; evidenŃierea 
trăsăturilor definitorii ale „portretului” cultural al imigranŃilor români; descifrarea transformărilor 
socioculturale generate de schimbarea rezidenŃei dintr-o Ńară în alta şi caracterizarea tipurilor 
descoperite; gradul de respectare a tradiŃiilor populare româneşti în contextul multicultural al unor 
comunităŃi urbane cosmopolite; nivelul de cunoaştere şi asimilare a unor elemente specifice din 
cultura societăŃii de adopŃie; formarea identităŃilor culturale mixte în grupurile de imigranŃi etc. 

Perspectiva generală de analiză se subsumează orizontului structuralist de gândire, fiind îmbinată, 
pe ansamblul lucrării, abordarea antropologică şi cea sociologică, într-o manieră interdisciplinară. 
Conceptele fundamentale ale lucrării sunt cele de comunitate de imigranŃi, identitate culturală şi 
identitate românească, iar scopul efectuării cercetării a fost dublu: teoretic şi aplicativ. 

Ipoteza centrală de la care s-a pornit în realizarea demersului ştiinŃific este aceea că, pe ansamblul 
românilor imigranŃi, în ultimele două decenii, în diverse Ńări europene, se păstrează elementele 
fundamentale ale identităŃii lor naŃionale: limba, tradiŃiile, conştiinŃa istoriei, anumite valori 
reprezentative ale culturii noastre.  

Cercetarea de teren a fost realizată prin investigarea a două grupuri de persoane: unul din 
rândul cetăŃenilor români aflaŃi pe teritoriul Italiei (145 persoane) şi altul, din rândul celor aflaŃi pe 
teritoriul Angliei (180 persoane). Au fost examinate persoane adulte, plecate în Ńări străine din motive 
precum: nevoia de a munci, de a-şi întregi familia, de a studia sau de a performa profesional în 
diferite domenii de activitate. 

Pentru realizarea studiului s-a apelat atât la metode cantitative, cât şi la metode calitative. 
Principalele metode de analiză folosite au fost metoda statistică, metoda anchetei de opinie pe bază de 
chestionar, studiul de caz şi metoda biografică, precum şi metoda comparativă, metoda tipologică, 
metoda observaŃiei directe. 

Lucrarea este structurată în două părŃi: una, teoretică, necesară clarificărilor conceptuale şi 
cunoaşterii diferitelor concepŃii despre migraŃie, identitate socială, identitate culturală şi, alta, 
aplicativă, care a permis descifrarea unor date concrete, acumularea de informaŃii necesare pentru 
elaborarea unor politici publice de susŃinere a identităŃii comunităŃilor de români din străinătate.  

Primul capitol al lucrării evidenŃiază ponderea şi distribuŃia geografică a emigranŃilor români 
în lume. Sunt stabilite tipurile de comunităŃi româneşti din diaspora, precum şi tipurile de emigraŃie 
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ale românilor. De asemenea, sunt precizate conceptele indispensabile cercetării ştiinŃifice a migraŃiei 
externe şi a problematicii identităŃii culturale. 

În cel de-al doilea capitol este examinată, cu ajutorul metodei statistice, evoluŃia populaŃiei, în 
general, şi a populaŃiei de imigranŃi, în special, pe continentul european, punându-se în evidenŃă 
tendinŃa de creştere a migraŃiei internaŃionale, în condiŃiile prelungirii crizei economice mondiale. 

În capitolul al treilea sunt definite conceptele de identitate etnică, identitate naŃională, 
identitate românească şi identitate europeană, în paralel cu stabilirea indicatorilor pe baza cărora vor 
fi operaŃionalizate conceptele de identitate naŃională şi identitate românească. 

În capitolul al patrulea sunt definite conceptele de identitate culturală şi identitate socială. De 
asemenea, sunt trecute în revistă principalele orientări teoretice existente în literatura de specialitate în 
legătură cu acest subiect de studiu. 

Capitolele cinci şi şase sunt consacrate examinării procesului de conservare a identităŃii 
culturale a românilor din Italia şi Anglia, cu accent pe datele recoltate prin intermediul chestionarului, 
al studiilor de caz şi al biografiilor individuale. 

În capitolul al şaptelea se evidenŃiază contribuŃiile importante ale unor instituŃii oficiale ale 
statului român şi ale unor organizaŃii nonguvernamentale la promovarea identităŃii culturale româneşti 
în străinătate. 

Ultimul capitol ne dezvăluie, prin mijlocirea biografiilor individuale şi a exprimării directe, 
procesul de interiorizare a schimbărilor culturale înregistrate de unii imigranŃi români, precum şi 
gândurile lor personale legate de experienŃa migraŃiei în alte Ńări, diferite de cele supuse investigaŃiei. 

ProporŃiile emigraŃiei româneşti în lume şi problemele pe care le întâmpină comunităŃile de 
români din diferite Ńări atrag atenŃia asupra felului în care sunt îndeplinite responsabilităŃile de către 
instituŃiile oficiale care se ocupă de promovarea intereselor naŃionale în politica externă. 

Cu o bibliografie diversă şi consistentă, lucrarea valorifică în interesul specialiştilor în domenii 
precum sociologia, antropologia, istoria, arheologia, psihologia, filosofia, etnografia etc. sinteze 
ample aflate în circulaŃie în spaŃiul academic şi aparŃinând atât unor personalităŃi ale spaŃiului 
românesc (I. Bădescu, D. Gusti, T. Herseni, D. Otovescu, L. Vlăsceanu, C. Zamfir şi alŃii), cât şi unor 
nume bine cunoscute ale cercetării internaŃionale (E. Durkheim, R. Linton, M. Weber şi alŃii). În 
egală măsură, lucrarea reprezintă o reală investiŃie şi pentru cititorul de rând, interesat de fenomenul 
migraŃiei internaŃionale. 

Consider că un asemenea studiu este necesar şi deosebit de util, întrucât românii din Italia şi 
Anglia, şi în general românii din diaspora, reprezintă cartea de vizită a Ńării de origine în relaŃiile 
interculturale, cu implicaŃii directe în turism, cultură, mediul economic şi pe scena politică internaŃională, 
iar această lucrare ar putea servi celor care doresc să cunoască cu adevărat românii, care deşi şi-au părăsit 
propria Ńară şi au ajuns pe teritoriul altor state europene, păstrează elementele fundamentale ale identităŃii 
lor naŃionale: limba, tradiŃiile, conştiinŃa istoriei, anumite valori reprezentative ale culturii noastre.  

 
Roxana Pleşa 

Mariea IONESCU, Simona Maria STĂNESCU, Politici publice 
pentru romi. Raport de evaluare a programelor naŃionale 

finanŃate de Uniunea Europeană pentru incluziunea romilor, 
Bucureşti, Editura Pro-Universitaria, 2014, 118 p. 

Lucrarea celor două autoare vine în contextul revizuirii Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăŃenilor români aparŃinând minorităŃii rome pentru perioada 2014–2020 (AgenŃia NaŃională 
pentru Romi, 2014). Nu este primul efort de sistematizare a politicilor publice/sociale adresate minorităŃii 
rome. OrganizaŃii interguvernamentale, cercetători, ONG-uri rome şi nerome, fundaŃii precum şi platforme 
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de cooperare între actorii societăŃii civile la nivel european şi naŃional au menŃinut constant interesul 
pentru politicile de incluziune adresate minorităŃii rome, în ultimele două decade (vezi Cace şi alŃii, 
2014; Cace şi alŃii, 2010; Ionescu, 2010; Ionescu şi Cace, 2006; Moisă, 2008; Open Society Institute, 
2011; Preoteasa şi alŃii, 2009; Ringold, Orenstein şi Wilkens, 2005; Rostas, 2012; Tarnovschi şi alŃii, 
2012; World Bank, 2010, 2014; Zamfir, 2014). Volumul este rezultatul unui program de cooperare 
transnaŃională privind integrarea/incluziunea activă a romilor în Europa de Sud-Est – PAIRS şi vine în 
contextul transformărilor recente la nivelul politicilor adresate minorităŃii rome.  

Pe de o parte, după cele două valuri de aderări din 2004 şi 2007, mai multe rapoarte ale 
instituŃiilor europene au cerut găsirea unor soluŃii comune în politicile de incluziune a romilor, 
propunând o europenizare a politicilor pentru romi. De exemplu, Parlamentul European, printr-un 
număr de rezoluŃii (2005; 2008; 2010), a cerut Comisiei Europene să propună un cadru european 
pentru Strategiile NaŃionale de Incluziune a Romilor (European Commission, 2011), iar Comisia 
Europeană va elabora rapoarte privind situaŃia romilor din Sud-Estul Europei şi impactul 
instrumentelor de politică asupra incluziunii acestora (European Commission 2004; 2010). Începând 
cu anul 2008 s-a intensificat numărul întâlnirilor de lucru la nivel înalt pe tema promovării incluziunii 
romilor, sprijinite de către Comisia Europeană. Primul summit a avut loc la Bruxelles în 2008, cel de-
al doilea la Cordoba în 2010 şi cel de-al treilea, în 2014, tot la Bruxelles. Au participat reprezentanŃii 
guvernelor statelor UE, instituŃiilor europene, autorităŃilor publice locale şi regionale şi organizaŃiilor 
societăŃii civile. Pe de altă parte, după 2007, mai multe guverne naŃionale din Occident au declarat 
migraŃia acestora o problemă de securitate naŃională. Expulzări ale romilor români şi bulgari au fost 
înregistrate în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Finlanda, Italia, FranŃa, Irlanda, 
excluzând cetăŃeni europeni de la legile europene care asigură libera circulaŃie a cetăŃenilor pe 
teritoriul UE. Nevoia identificării unor politici comune care să sprijine incluziunea romilor pare să fie, 
în acest sens, un demers firesc.  

Raportul de faŃă îşi propune acelaşi lucru, încercând să „identifice şi să analizeze succesele 
şi eşecurile politicilor publice din Ńările partenere, în vederea identificării punctelor tari şi slabe [...] 
precum şi de a formula recomandări actorilor sociali interesaŃi de la nivel european şi naŃional în 
vederea îmbunătăŃirii programărilor financiare şi a strategiilor naŃionale” (Ionescu şi Stănescu, 
2014: 19). 

Metodologia de lucru utilizată a constat în relevarea indicatorilor sociali care caracterizează 
situaŃia socioeconomică a romilor, precum şi analiza trendurilor şi traiectoriilor politicilor publice 
pentru romi implementate de administraŃia publică la nivel central sau în parteneriat/de către 
organizaŃiile nonguvernamentale, în perioada postsocialistă. Deşi situaŃia minorităŃii rome a intrat în 
atenŃia autorităŃilor publice naŃionale şi organizaŃiilor interguvernamentale încă de la începutul anilor 
’90 – când s-a pus bazele unui cadru legislativ şi instituŃional, în contextul mai larg al protecŃiei 
drepturilor minorităŃilor naŃionale – politici coerente care să se adreseze situaŃiei delicate ale acestora 
s-au cristalizat abia cu începutul noului mileniu. Datorită negocierilor de aderare a statelor din Sud-
Estul Europei la UE, instituŃiile europene au abordat problematica romă în cadrul mai larg al integrării 
europene. UE a încurajat guvernele din fostele Ńări socialiste să dezvolte strategii la nivel naŃional şi 
local ca parte a cerinŃelor de aderare la UE.  

Ulterior, s-au demarcat două tipuri de politici cu impact direct asupra romilor, cele targetate, 
cărora li se adresează în mod direct – Strategiile NaŃionale de îmbunătăŃire/incluziune a romilor 
(SNIR) (variantele 2001, 2006, 2011 şi mai nou, 2014), Deceniul de Incluziune al Romilor, o 
iniŃiativă a Open Society Institute şi a Băncii Mondiale, iniŃiată pentru perioada 2005–2015, precum şi 
politici integratoare (mainstream), ca Planul naŃional anti-sărăcie şi promovarea incluziunii sociale, 
Memorandumul de incluziune socială şi programele naŃionale de dezvoltare.  

Implicarea organizaŃiilor inter-guvernamentale devine vizibilă dacă analizăm sursele de 
finanŃare ale principalelor strategii şi programe de îmbunătăŃire a situaŃiei romilor. Luând în 
considerare cele patru mari direcŃii de politică publică: SNISR, Deceniul de Incluziune a Romilor 
(abordări targetate) şi PNAInc şi PNDR (abordări mainstream), cele două autoare indică, pentru 
perioada 1997–2011, suma de 313,465, 635 euro, din care 73% (241 151 496) contribuŃia EU, 14% 
contribuŃia BIRD (47 200 000) şi 13% contribuŃia guvernului României (43 469 581) (: 45). 
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FinanŃarea externă pare să fi avut un impact asupra tipurilor de proiecte finanŃate. Dacă majoritatea 
cercetărilor arată lipsa unui loc de muncă şi un nivel scăzut de educaŃie drept principale probleme ale 
minorităŃii rome, cele mai multe proiecte finanŃate au vizat lucrări de infrastructură şi/sau servicii 
sociale (Ionescu şi Stănescu, 2014: 44).  

Pe lângă dezvoltarea politicilor, programelor, măsurilor care au ca Ńintă directă şi indirectă 
minoritatea romă, o altă transformare importantă în perioada postsocialistă se referă la implicarea 
minorităŃii rome în politicile care îi vizează direct. Implicarea activă a organizaŃiilor de reprezentare a 
romilor în politicile destinate pentru aceştia face parte din efortul european comun de a-i face co-autori 
la noile naraŃiuni despre incluziune, integrare şi coeziune comunitară. De altfel, capitolul doi al 
lucrării vizează mecanismele de implementare, cooperare, monitorizare şi evaluare a politicilor de 
incluziune a romilor din România, organizarea structurilor mixte atât pe verticală cât şi pe orizontală. 
Deşi sunt specificate structurile mixte formale (grup de lucru interministerial, comisii ministeriale 
pentru romi, grupul de lucru mixt la nivel local format din reprezentanŃi ai instituŃiilor descentralizate, 
serviciilor deconcentrate şi organizaŃiilor rome) cu rol în implementarea şi monitorizarea politicilor 
pentru romi (Ionescu şi Stănescu, 2014: 54), cele două autoare nu iau în considerare impactul 
transformărilor structurii instituŃionale de implementare a politicilor adresate minorităŃii rome. Prin 
dispersarea responsabilităŃilor între autorităŃi publice centrale, locale (servicii deconcentrate, 
primării), organizaŃii nonguvernamentale şi comunităŃile de romi însele, problemele politice şi sociale 
delicate sunt depolitizate, prin scoaterea lor din domeniul politicului şi reformularea acestora în 
limbajul neutru şi obiectiv al expertizei şi politicilor publice, pe care birocraŃii din administraŃie, 
activiştii romi şi experŃii trebuie să le rezolve. Divizarea Strategiilor naŃionale de incluziune a 
cetăŃenilor români aparŃinând minorităŃii rome, a Deceniului de Incluziune a Romilor în domenii de 
intervenŃie, planuri de acŃiune, măsuri cu indicatori şi bugete reprezintă o transformare a politicilor de 
intervenŃie într-un proces tehnic, birocratic-administrativ care, aşa cum arată şi analiza din raportul de 
faŃă, eşuează, de cele mai multe ori, în a-şi atinge obiectivele. 

Implicarea organizaŃiile nonguvernamentale, deşi a crescut vizibilitatea proiectelor pentru 
romi, nu a avut întotdeauna impactul scontat. IntervenŃiile acestora au loc pe termen scurt, nu par a fi 
sustenabile, „problema globală rămânând în cea mai mare parte nerezolvată” (Ionescu şi Stănescu, 
2014: 55). În lipsa unui fond naŃional destinat acestora, cele mai multe s-au îndreptat spre proiectele 
finanŃate extern. Astfel, „preocupate să răspundă birocraŃiei managementului acestor fonduri, atenŃia 
lor nu s-a mai concentrat pe modul de cheltuire a sumelor de către cei dezavantajaŃi, sau a impactului 
fondurilor alocate minorităŃii romilor ca grup Ńintă din proiectele acestora, ci pe implementarea 
proiectelor contractate conform procedurilor administrative” (idem: 55). OrganizaŃiile nonguvernamentale 
au fost consultate atât în perioada elaborării primei Strategii (2001–2010), cât şi a actualei strategii 
(2011–2020), invitate în Comitetul Consultativ al ANR, oferind recomandări în comisiile de specialitate 
specifice domeniilor de acŃiune ale strategiei.  

Concluziile raportului sunt mai degrabă pesimiste. Dincolo de discursul retoric al eficientizării 
politicilor publice şi participării active a romilor în politicile adresate acestora, lipsa predictibilităŃii 
surselor de finanŃare, a impactului economic al acestor politici a determinat apelarea la surse externe, 
pentru programe de intervenŃie pe termen scurt, „problema globală rămâne în cea mai mare parte 
nerezolvată” (Ionescu şi Stănescu, 2014: 59). Deşi în perioada de pre-aderare au fost implementate 
multe proiecte de tipul activităŃilor generatoare de venit, acestea nu pot fi sustenbile (ca în cazul 
tuturor proiectelor finanŃate extern) fără implicarea autorităŃilor publice locale 

Ultima parte a raportului prezintă principalele reglementări internaŃionale şi naŃionale în 
domeniul incluziunii romilor, designul instituŃional care pune în aplicare politicile pentru romi precum şi 
principalele puncte tari şi slabe ale strategiilor din cele şase Ńări incluse în raport: Bulgaria, Ungaria, 
România, Albania, Italia, Republica Serbia. Demersul este unul comparativ şi are în vedere principalele 
acŃiuni şi măsuri pe care strategiile de incluziune în cele şase Ńări le au în vedere prin intermediul 
planurilor de acŃiune, în vederea reducerii decalajelor faŃă de populaŃia majoritară în domeniile prioritare 
de intervenŃie. Recomandările raportului pentru îmbunătăŃirea incluziunii romilor în Ńările PAIRS din 
Sud-Estul Europei includ o mai bună coordonare eficientă între abordările de timp targeting şi 
mainstream; îmbunătăŃirea coordonării instituŃionale între structurile centrale şi cele locale cu rol în 
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implementarea de politici pentru romi; îmbunătăŃirea mecanismelor de evaluare, monitorizare şi 
raportare, precum şi împuternicirea comunităŃilor rome prin politici incluzive care privesc îmbunătăŃirea 
situaŃiei socioeconomice şi creşterea calităŃii vieŃii (Ionescu şi Stănescu, 2014: 113).  

Deşi lucrarea reprezintă o sinteză a politicilor publice pentru romi din perioada post-
decembristă, a principalelor programe de intervenŃie şi de finanŃare a politicilor în cei 13 ani de 
politică publică, nu analizează şi impactul la nivelul comunităŃilor a acestor politici, excluziunea 
simbolică şi socioeconomică a romilor, ce pot fi studiate prin intermediul unor cercetări de teren 
etnografice, ce trec dincolo de dihotomiile plan – implementare, intenŃie – realizare, succes – eşec. 
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