CONFERINłĂ DE PRESĂ

Joi, 28 noiembrie 2013

MIGRAłIA ÎN ROMÂNIA – DATE, PROCESE ŞI POLITICI

Locul: Sala de şedinŃă a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe
(Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2)
Ora: 9.30

DESPRE TEMATICA CONFERINłEI
După schimbarea regimului politic în 1989, rata migraŃiei internaŃionale care a afectat
România, în special emigrarea din Ńară, a cunoscut o explozie fără precedent. Deşi evoluŃia
legislaŃiei naŃionale oglindeşte măsuri luate cu scopul armonizării cadrului instituŃional
românesc cu normele internaŃionale, precum şi o constantă preocupare cu organizarea şi
reorganizarea internă a instituŃiilor implicate în gestionarea migraŃiei, se poate afirma că
autorităŃile româneşti nu au reuşit nici să administreze, nici să înregistreze în mod
corespunzător procesele migraŃiei internaŃionale. Din cauza unor abordări inconsistente din
punct de vedere metodologic, respectiv mecanisme instituŃionale necorespunzătoare, sistemul
de gestionare a migraŃiei din România este plin de neconcordanŃe şi lipsuri care la rândul lor
duc la discrepanŃe între date sau chiar date eronate. Grăitoare este în această privinŃă situaŃia
din timpul alegerilor parlamentare din 2012, când registrele electorale bazate pe datele de la
EvidenŃa persoanelor au conŃinut 18,4 milioane de persoane cu drept de vot, iar datele oficiale
oferite de către INS au indicat numărul de 17,4 milioane de rezidenŃi adulŃi. Ori, după datele
Băncii Mondiale, în 2010, cca. 2,8 milioane de cetăŃeni români au trăit în afara Ńării, faŃă de
care România a reuşit să înregistreze numai 128 de mii de emigranŃi în perioada 2001–2011.
Iar dacă comparăm datele Ńărilor de destinaŃie cu statisticile de emigrare din România, aflăm
că suresele de date româneşti cuprind mai puŃin de 10% din fluxul de migraŃie internaŃională.
România nu este unică în regiunie în privinŃa proceselor migratorii. Europa de Sud-Est
reprezintă una dintre cele mai importante regiuni sursă pentru sistemele de migraŃie din
Europa de Vest şi America de Nord. După datele furnizate de către Banca Mondială, în 2010,
mai mult de 17 milioane de persoane sud-est europene au trăit în afara Ńării de origine. Astfel,
România nu este unică nici în ceea ce priveşte problemele în gestiunea migraŃiei şi a efectelor
sale.
SimilarităŃile, precum şi diferenŃele între Ńări afectate de aceste fenomene încep să se
contureze ferm pe baza cercetărilor derulate în cadrul proiectului transnaŃional SEEMIG.
Proiectul SEEMIG doreşte să abordeze şi să înŃeleagă mai bine procesele de migraŃie,
demografie şi capital uman pe termen lung în Europa de Sud-Est, precum şi efectele acestora
asupra pieŃei forŃei de muncă şi a economiei naŃionale şi regionale. Scopul principal este
întărirea capacităŃii administraŃiei publice în elaborarea şi implementarea politicilor şi
strategiilor, pornind de la seturi de date empirice calitativ superioare.
Proiectul este realizat în parteneriat de către institute de cercetare, universităŃi, institute de
statistică şi autorităŃi publice locale din opt state (Austria, Bulgaria, Italia, România, Serbia,
Slovacia, Slovenia, Ungaria), din România participând Institutul pentru Studierea Problemelor
MinorităŃilor NaŃionale, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul JudeŃean
Harghita.

2

În cadrul conferinŃei de presă vor fi prezentate studiul despre sistemele de producere a datelor
şi surse importante de date despre migraŃie din România, studiu realizat în cadrul proiectului
SEEMIG, precum şi portalul SepsiNet (www.sepsinet.ro).
Proiectul SepsiNet a fost iniŃiat de către Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe cu scopul de
a crea un spaŃiu virtual dedicat emigranŃilor originari din acest oraş. IniŃiativa este foarte
importantă şi pentru activităŃile proiectului SEEMIG, dat fiind faptul că prin acest for al
comunităŃilor de emigranŃi putem afla mai multe despre migraŃie.

La conferinŃă de presă vor lua cuvântul:
Antal Árpád, primarul Municipiului Sfântu Gheorghe
Kiss Tamás, cercetător demograf al Institutului pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor
NaŃionale, expert tematic în cadrul proiectului SEEMIG

Studiul şi alte informaŃii legate de tematica conferinŃei de presă puteŃi găsi pe
următoarele pagini web:
Kiss Tamás: Analysis of Existing Migratory Data Production Systems and Major Data
Sources in Romania. ISPMN, Studii de atelier. Cercetarea minorităŃilor naŃionale din
România, nr. 52, 2013. [http://ispmn.gov.ro/node/analysis-of-existing-migratory-dataproduction-systems-and-major-data-sources-in-romania-]
Rezultatele cercetărilor SEEMIG disponibile pe pagina web a proiectului:
[http://seemig.eu/index.php/downloads-project-outputs]

Portalul SepsiNet: [http://sepsinet.ro/]

SEEMIG [Managing Migration and its Effects in SEE – Transnational Actions Towards
Evidence Based Strategies/Gestionarea migraŃiei şi a efectelor sale în Europa de Sud-Est
– AcŃiuni transnaŃionale pentru strategii fundamentate] este un proiect strategic finanŃat
de către Programul de Cooperare TransnaŃională Europa de Sud-Est al Uniunii
Europene (SEE/C/0006/4.1/X).

www.seemig.eu
InformaŃiile publicate aici reprezintă punctul de vedere al autorilor,
Autoritatea de Gestionare nefiind răspunzătoare pentru nicio utilizare.
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