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adaptarea şi asimilarea acestora. 
III.3. Abordări complementare asupra cauzelor/ 

motivelor fenomenului migraŃionist 

III.1. Securitatea socială a românilor din 
Europa 

Privind securitatea migranŃilor, Uniunea Europeană a damarat 
mai nou un proiect al Politicii europene de vecinătate ce are ca 
obiectiv principal partajarea cu Ńările din vecinătatea imediată, cu 
beneficiarii procesului de extindere a sa. Urmărind astfel, 
consolidarea stabilităŃii, securităŃii şi bunăstării acestor Ńări prin 
coordonarea programelor PHARE, TACIS şi MEDA iar din 2007 
toate acestea fiind asigurate printr-un nou Instrument european de 
vecinătate, realizându-se proiecte de cooperare transfrontalieră. Este 
cunoscută în ultimul deceniu schimbarea importantă ce a avut loc la 
nivel internaŃional  privind coordonatele problematicii de securitate.  

Libera circulaŃie nu poate fi valorificată fără a include şi 
dimensiunea socială a acestei libertăŃi ca problemă internaŃională. 
Astfel, evoluŃia sistemelor de protecŃie socială din Ńările Europei 
Centrale şi de Est, precum şi creşterea mobilizării economiei şi 
societăŃii internaŃionale conturează internaŃionalizarea problemelor 
legate de securitate socială. 

Deşi libera circulaŃie a persoanelor reprezintă un drept 
fundamental, noua extindere cu Bulgaria şi România a generat şi 
generează încă o serie de temeri legate de migraŃia forŃei de muncă 
(temeri susŃinute mai mult prin perspectiva interesului naŃional). 
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Este vorba de teama migraŃiei masive de lucrători români în Ńările cu 
potenŃial economic mai ridicat din UE. Libera circulaŃie a 
persoanelor este un mijloc de a crea o piaŃă a forŃei de muncă 
europeană, mult mai eficientă şi mai flexibilă în folosul lucrătorilor, 
angajaŃilor şi Statelor Membre. Partea română s-a angajat, în 
perspectivă, să instituie cu asistenŃa tehnică a ComunităŃii Europene, 
un sistem de securitate socială conform standardelor europene62. 

Prin schimbările demografice (precum îmbătrânirea 
populaŃiei), acceptarea lucrătorilor sosiŃi din noile State Membre, ca 
mijloc de susŃinere a creşterii economice, dar şi a sistemelor de 
securitate socială şi regimurilor de pensii, va reprezenta o propunere 
destul de importantă în următorii ani. Asigurarea liberei circulaŃie a 
lucrătorilor în afara graniŃelor statului necesită măsuri active, iar cea 
mai importantă parte a acestor măsuri sunt din sfera securităŃii 
sociale.  

Securitatea socială este un aspect esenŃial pentru persoanele 
care îşi exercită dreptul la libera circulaŃie. Libertatea de circulaŃie 
este o valoare reală cu atât mai mult dacă este garantat principiul 
egalităŃii de tratament,  principiul nediscriminării, iar persoanele care 
circulă în interiorul comunităŃii nu sunt dezavantajate din punct de 
vedere al drepturilor de securitate socială. Ori, lucrătorii nu pot să îşi 
desfăşoare activităŃile în străinătate atâta vreme cât deplasarea dintr-
un stat în altul poate avea efecte negative asupra drepturilor lor. 

Atunci când cetăŃenii îşi exercită dreptul la libera circulaŃie 
este foarte posibil să apară unul din riscurile sociale reglementate de 
legislaŃie privind securitatea socială. Sistemele naŃionale de 
securitate socială conŃin uneori prevederi care pot crea probleme 
cetăŃenilor străini, mai ales lucrătorilor migranŃi. Aceste probleme 
pot fi rezolvate prin coordonarea sistemelor de securitate socială, 
astfel încât persoanelor care îşi desfăşoară activitatea într-un alt stat 
să le fie asigurat acelaşi statut, din punct de vedere al securităŃii 
sociale, ca şi când ar fi rămas în Ńara lor. Libera circulaŃie a 
                                                   

62 Nicolae Voiculescu, “Drept şi instituŃii sociale internaŃionale”, Editura 
Pan-Publishing House, Bucureşti, 1997. 
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persoanelor nu ar fi posibilă fără protejarea drepturilor de securitate 
socială ale lucrătorilor şi familiilor acestora. 

Pentru ca indivizii să-şi exercite dreptul la libera circulaŃie 
trebuie să li se asigure menŃinerea drepturilor de securitate socială 
atunci când migrează dintr-un Stat Membru în altul. Ca un paradox 
în România deşi circulaŃia forŃei de muncă în afara graniŃelor s-a 
intensificat românii cunosc destul de puŃine lucruri despre securitate 
socială şi despre riscurile la care se expun lucrătorii migranŃi.  

Cu toate acestea, fenomenul migraŃiei forŃei de muncă spre 
Uniunea Europeană comportă un interes major pentru cetăŃenii 
români şi pentru România. ObligaŃia fiecărui stat este de a-şi proteja 
cetăŃenii săi. Interesul pentru migraŃia forŃei de muncă a generat o 
creştere a interesului statului pentru protecŃia socială a lucrătorilor 
români care lucrează în Europa. Astfel a fost creat şi dezvoltat 
cadrul legal şi instituŃional pentru protecŃia acordată de statul român 
acestor cetăŃeni. Cu toate acestea este necesară o perfecŃionare a 
cadrului legislativ şi administrativ şi din punct de vedere al 
abordărilor la nivel comunitar a fenomenului migraŃiei forŃei de 
muncă, având în vedere şi interesul naŃional.  

O concepŃie între politica privind securitatea socială în 
Uniunea Europeană şi cea din România este necesară pentru a stabili 
de ce are nevoie  România în acest domeniu şi a evidenŃia stadiul la 
care s-a ajuns în practică. 

Pentru România o coordonare eficientă a sistemelor de 
securitate socială după „modelul european” este cu atît mai 
importantă dacă ne gândim la numărul mare de lucrători români care 
îşi desfăşoară temporar activitatea în Ńări din Uniunea Europeană. Cu 
alte cuvinte este necesară o armonizare a sistemului românesc la 
securitatea socială cu standarele comunitare. 

Importantă este aici o analiză a modului în care se realizează 
protecŃia socială a lucrătorilor migranŃi în cadrul Uniunii Europene, 
dar şi ca o consecinŃă a importanŃei deosebite pe care a căpătat-o 
fenomenul migraŃiei forŃei de muncă în Europa.  

În acest sens este necesară cunoaşterea regulilor şi principiilor 
care stau la baza funcŃionării acesteia, a situaŃiei României la ora 
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actuală privind mai ales adoptarea celor mai bune decizii şi stabilirea 
măsurilor necesare în vederea realizării acesteia. Foarte important  
este investigarea necesităŃii stabilirii unor măsuri de protecŃie socială 
pentru migranŃi (lucrători migranŃi). 

În România există Departamentul pentru Muncă în 
Străinătate (DMS) înfiinŃat în august 2004 în cadrul Ministerului 
Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei, care se ocupă de 
asigurarea, protejarea şi promovarea drepturilor şi libertăŃilor 
cetăŃenilor români care lucrează în străinătate63. Acest departament 
este o structură înfiinŃată la decizia Guvernului României tocmai 
datorită numărului mare de cetăŃeni români aflaŃi la muncă în 
străinătate şi care sunt îndreptăŃiŃi la o formă de protecŃie din partea 
statului român pe probleme de muncă şi sociale.  

La ora actuală sunt peste 2 milioane de români care lucrează 
în străinătate şi care au poate nevoie de consultanŃă în probleme de 
litigii şi conflicte de muncă în relaŃia cu angajatorii şi  autorităŃile 
statului respectiv. 

Importante sunt şi acordurile de securitate socială încheiate cu 
statele membre, mai ales cu acele state preferate de români ca 
migraŃie pentru protecŃia lor, din punct de vedere al îmbolnăvirii, al 
accidentelor de muncă, al recunoşterii vechimii pentru pensie. Un 
proiect important realizat de România este Ghidul lucrătorului 
român din străinătate, deocamdată pentru Italia şi Spania, urmează şi 
cel pentru Germania. Guvernul României este cel care ar trebui să 
fie cel mai interesat să-şi protejeze cetăŃenii care au obŃinut această 
libertate de a lucra în străinătate prin acordurile de circulaŃie a forŃei 
de muncă pe care România le-a încheiat cu alte state membre mai 
vechi din cadrul Uniunii Europene. Guvernul României trebuie să se 
preocupe de problemele de muncă din străinătate care sunt diverse şi 
să acŃioneze astfel încât cetăŃeanul român care lucrează în străinătate 

                                                   
63 http://www.repereromanesti.ro/nr20050329/actual06.htm, interviu 

cu Doru Frunzulică, coordonatorul  DMS- “Vrem ca ceăŃeanul român care lucrează 
în străinătate să nu mai fie discriminat”, de Alexandru Schäfer-Girleanu, Roma, 20 
Noiembrie 2004.  
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să nu mai fie discriminat sau să nu se simtă discriminat în raport cu 
cetăŃenii altor state europene sau din lume. 

Spre exemplu, în ceea ce priveşte prestaŃiile sociale de boală şi 
maternitate, accidente de muncă, boli profesionale, prestaŃii de 
invaliditate, pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaş, ajutoare 
de deces, prestaŃii de şomaj, prestaŃii familiale, începând cu 1 
ianuarie 2007, se aplică şi pentru cetăŃenii români prevederile 
Regulamentului64 cu privire la coordonarea sistemelor de securitate 
socială pentru persoanele angajate, lucrătorii independenŃi şi 
membrii familiilor acestora care se deplasează în Europa. 

Regulile comunitare privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială stabilesc următoarele principii fundamentale65:  

• Egalitatea de tratament între cetăŃenii statelor membre, 
prin acordarea aceloraşi drepturi şi impunerea aceloraşi obligaŃii de 
securitate socială între cetăŃenii proprii şi cei ai altor state membre, 
care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, în vederea 
desfăşurării unei activităŃi profesionale sau a stabilirii domiciliului; 

• Determinarea legislaŃiei aplicabile, constă în rezolvarea 
conflictului de legi prin determinarea legislaŃiei statului competent, 
astfel încât lucrătorii migranŃi în exercitarea activităŃii profesionale, 
să fie supuşi prevederilor legislaŃiei unui singur stat; 

• Totalizarea perioadelor de asigurare în vederea 
stabilirii şi acordării drepturilor, ceea ce presupune ca instituŃia 
competentă, la calcularea drepturilor ce îi revin unui lucrător migrant 
să ia în considerare atât perioadele de asigurare realizate în propiul 
stat, cât şi perioadele realizate în celelalte state membre, astfel fiecare 
dintre instituŃiile competente plătesc drepturi de pensie pentru 
perioada de contribuŃie la sistemul propriu; 

• Exportul prestaŃiilor, care presupune dreptul unui lucrător 
migrant de a beneficia de prestaŃiile dobândite în statele în care şi-a 
desfăşurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu. 

                                                   
64 Regulamentul 1408/71/CEE.  
65 InformaŃiile disponibile pe site-urile europa. 
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