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IV. ROMÂNII DIN ITALIA. STUDIU DE CAZ  

1. Românii din Torino între integrare,  
dezintegrare şi reintegrare 

Studiul “Românii din Torino între integrare, 

dezintegrare şi reintegrare” a fost publicat ulterior sub forma 

unui volum cu acelaşi titlu însă, pentru o clară şi completă 

prezentare a cercetării, este prezentat încă o dată în cadrul 

acestui volum180.  

Aşadar, studiul “Românii din Torino între integrare, 

dezintegrare şi reintegrare” îşi propune să scoată în evidenţă, 

o dată în plus, aspecte legate de etapele procesului de migraţie 

care ţin de ambele ţări implicate în actul migraţiei, ţara de 

origine şi ţara de destinaţie. Analiza cuprinde o dublă 

abordare, într-o primă fază accentul este pus pe etapele 

procesului de migraţie şi mai apoi pe cele trei nivele de 

integrare în etapele procesului de migraţie şi anume, adaptare, 

asimilare şi participare. Operaţionalizarea conceptelor în 

analiza calitativă a datelor cuprinde conform tabelului 6, 

cadrul general teoretic cu etapele migraţiei, dimensiuni, 

subdimensiuni, itemii şi indicatorii cercetării. (Vezi tabelul 6 şi 

figura 11) 

Obiectivul general este legat de dimensiunea religioasă 

şi anume, stabilirea dominantei fenomenului religios, a condiţiilor 

favorizante ale fenomenului şi influenţa pe care Biserica o are asupra 

integrării românilor în Italia.  Ipotezele de lucru sunt: (1) factorul 

religios este folosit ca element de stabilizare pentru acţiunile efectuate de 

migranţii români din Italia; (2) Orice comunitate transnaţională 

                                                           
180 Petronela Daniela Feraru, Românii din Torino între integrare, dezintegrare şi 
reintegrare, Editura Lumen, Iaşi, 2011.  
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favorizează în primul rând circulaţia unor elemente de capital social 

(idei, comportamente, identităţi); (3) Migraţia transnaţionalistă ajută la 

dezvoltarea unei „duble identităţi” decât la apariţia conflictelor de 

identitate. 

Cercetarea este efectuată în Italia la Torino (regiunea 

Piemonte) în perioada iulie-august 2010 pe un eşantion de 30 

de persoane lucrători migranţi. Eşantionarea în abordarea 

calitativă este una de tip nonprobabilistă (noninferenţială) 

având la bază metoda reţelelor sociale cu ajutorul „observatorului 

participativ” avut la dispoziţie pe teren, şi tehnica observaţia 

participativă cu muncitori români din Italia ce relatează 

experienţele lor ca imigranţi. Structura eşantionului este 

prezentată pe larg într-un tabel ataşat la anexa lucrării de faţă. 

(Vezi tabelul 1 de la ANEXA ) 

Metoda de eşantionare este cea a “bulgărelui de 

zăpadă” existând totodată o selecţie a subiecţilor în funcţie de 

scopul şi obiectivele cercetării. Tehnica folosită a fost cea a 

interviului semistructurat iar instrumentul de lucru al interviului 

de pe teren a fost ghidul de interviu cu un set de întrebări 

prestabilite (Vezi caseta 1). Ghidul de interviu a fost în 

permanenţă adaptat în funcţie de datele acumulate până la acel 

moment. Deşi numărul de interviuri a fost mai mare motivul 

pentru care ne-am oprit la un număr de 30 de interviuri cu 

imigranţii români din Torino a fost cel de saturaţie a datelor, 

datele recoltate ulterior celor 30 de interviuri nu aduc şi nu 

modifică rezultatul cercetării în punctul la în care s-a ajuns. În 

privinţa întrevederilor şi discuţiilor purtate cu preoţii, ne-am 

oprit la un număr de trei biserici deoarece numărul de biserici 

ortodoxe româneşti în Torino sunt tot atâtea.   

De ce Italia? Italia întrucât este o ţară de destinaţie 

pentru cei mai mulţi români după 1990 alături de ţări ca 

Spania, Marea Britanie ori Germania. În Italia, erau în anul 

2007, aproximativ 625.278 de români în cele 20 de regiuni 
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împărţite la rândul lor în provincii. Primele trei regiuni cu cei 

mai mulţi români sunt regiunea Lazio cu 120.030 de români, 

urmată de regiunea Piemonte cu 102.569 de români şi 

regiunea Lombardia cu 95.698 de români. Am optat pentru 

provincia Torino din regiunea Piemonte deoarece regiunea 

Piemonte se află pe locul doi în topul numărului total de 

imigranţi români, în timp ce Torino este provincia cu 

importanţă pentru ceea ce reprezintă migraţia românească. La 

1 ianuarie 2008, conform Institutului Naţional Italian de 

Statistică (ISTAT)181, Torino era pe primul loc în regiunea 

Piemonte în privinţa populaţiei străine rezidente cu 102.921 

(62,5% din totalul de rezidenţi străini) de străini din care 

102.569 sunt români. Din 102.921 populaţie rezidentă în 

Torino, 51.336 sunt bărbaţi şi 51.585 femei. România este ţara 

cu cei mai mulţi români în Italia dintre cele 50 de ţări care au 

cetăţenii la muncă în această ţară. Din totalul de 625.278 

români din Italia, în număr de 294.212 sunt bărbaţi şi 331.066 

sunt femei. Pe următoarele locuri după România privind 

numărul mare de imigranţi în Italia se află Abania, Maroc şi 

China. 

O altă estimare de dată mai recentă este cea susţinută 

de echipa de la Dossier Caritas/Migrantes, în care prezenţa 

românilor în Italia depăşeşte un million de persoane. La 

începutul anului 2010 românii înregistraţi cu reşedinţa în Italia 

sunt 953.000 (Institutul Naţional Italian de Statistică) (Vezi 

figura 10). De asemenea, conform oficiului (şi registrului) de 

stare civilă din Italia, numărul persoanelor în aşteptare de a fi 

întregistrate în registrele de stare civilă din primării, a fost 

apreciat de Dossier Caritas/Migrantes la paroximativ 6% 

(55.000) dar pentru români, luând în considerare valorile mari 

                                                           
181 http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110228 
_00/ 
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ale fluxurilor, ar trebui dublată cifra în jurul procentului de 

12% (110.000)182. 
 

 
 

Figura  10 Evoluţia istorică a românilor din Italia, perioada 1991-2009 
 

Operaţionalizarea conceptelor în analiza calitativă a datelor  
(Cadru general teoretic, dimensiuni, subdimensiuni, itemi şi indicatori ai 
cercetării) 
 

Tabelul  6 Operaţionalizarea conceptelor 
 

Cadru 
general 
teoretic 

Dimensiuni Sub-dimensiuni 

Decizia de a 
migra 

Mediu de 
plecare 

Rural/Urban 

 

Inductorii 
migraţiei 

Cauze, determinanţi, motivaţii 

Satisfacţia cu 
viaţa şi cu 
munca 

Condiţii de trai 
Situaţia familială 
Condiţii de muncă/şomaj 

                                                           
182 Franco Pittau, Antonio Ricci, Laura Ildiko Timşa (coord.), Românii din 
Italia între respingere şi acceptare, Confederaţia Carista România şi Caritas 
Italiana, Roma, Italia, Editura Idos, martie 2010, p.20.  
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Capital uman 
Educaţie formală (diplome) 
Experienţă lucrativă 
Stare de sănătate 

Capital social Reţele sociale  

Capital 
cultural 

Valori,  riscului 

Capital 
economic 

Valori, venituri 

Plecarea 
(Emigraţia 
efectivă) 

Condiţiile 
emigrării 
 

Generaţia de imigranţi 
Reţele de sprijin la sosire 

Sosirea la 
destinaţie 
(Imigraţia 
efectivă) 

Capital social Reţele de sprijin la sosire 

Spaţiul 
socioeconomic 

Rural-rural 
Rural-urban (de exemplu, 
urbanizarea este cea  mai 
cunoscută formă de migraţie din 
istoria Europei) 
Urban-urban 
Colonială (colonişti, comercianţi, 
soldaţi, poliţişti) 

Sectorul 
economic 

Ocupaţia (agrară, în industrie, 
servicii) 
Migraţia elitelor (oameni de 
afaceri, personal administrativ, 
profesii liberale) 
Migraţia de inteligenţă (studenţi) 

Integrarea la 
destinaţie 

Adaptare  

Învăţarea limbii 
Rolul Bisericii în localitatea de 
imigranţi 
Dezvolatrea unor legături 
religioase transnaţionale 
Acceptarea unei noi profesii 
Discriminare/xenofobie/rasism 

Asimilare  

Grade de asimilare 
Schimbări de mentalitate 
Formarea unei noi 
identităţi/identităţi multiple 
Transferul de valori şi tradiţii 
Tradiţionalismul 
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Transferul cultural 

Participare Integrare culturală sau aculturaţie 

Re-migrare 
ipotetică 

Familială  
Raporturile cu familia (nucleară 
/extinsă) şi gospodăria din 
România 

Economică  
Investiţii 
Practici de consum 

Imagologie 
socială 

Ce (mai) reprezintă România  
Evaluare anticipativă  

Dez-
integrare la 
locul de 
destinaţie 

Migraţia de 
revenire 

Experienţa de migraţie (eşecul 
migraţiei) 
Acumularea de remitenţe 
Dobândirea de noi cunoştinţe, 
abilităţi 
Ataşament faţă de casă şi 
gospodărie 

Re-
integrarea la 
locul de 
plecare 

Adaptare 

Schimbarea condiţiilor de viaţă 
Acceptarea de către ceilalţi non-
migranţi 
Locul pe piaţa muncii/sau şomaj 
Relaţia cu ceilalţi din proximitate, 
comunitate, familie 

 

Caseta  1 Ghidul de interviu 
 

Itemi/indicatori ai cercetării 

Din ce localitate proveniţi? Din mediul urban/rural?  

Care au fost principalele motive pentru care aţi parăsit România? Care erau 

condiţiile dvs. de trai în Romania înainte de plecare? Care era situaţia dvs. 

familială? Familia este cu dvs. aici, în Italia? Copiii unde învaţă/lucrează? 

Cum aţi lăsat familia, în ce condiţii? 

Care era situaţia dvs. pe piaţa muncii? 

Ce studii aveţi? Ce profesie aţi avut în Romania? Ce vechime/experienţă? 
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Consideraţi că aţi riscat plecând din ţară? Ce anume aţi riscat? 

Dumneavoastră  din ce an sunteţi venit în Italia? 

Cum aţi făcut să ajungeţi în Italia? 

Cand aţi ajuns în Italia aţi avut vreun prieten, rudă, cunoştinţă din 

comunitatea dumneavoastră de origine, care v-au ajutat?  

Ce aţi câştigat / pierdut  odată cu plecarea din România? 

Cum şi cât v-a ajutat în Italia cele ştiute şi învăţate în România? 

Ce lucraţi aici în Italia? 

Aţi urmat cursuri de recalificare în ţară sau aici pentru  ceea ce lucraţi 

acum? 

Când aţi ajuns în Italia cunoşteaţi limba italiană? 

Cum este viaţa românului  printre străini? Se sprijină românii din afară unii 

pe alţii? 

Sunt românii tradiţionali? Cum consideraţi că valorizează românii cultura 

şi tradiţia lor? Românii plecaţi vorbesc despre istoria, cultura şi tradiţia 

română? Are loc un transfer cultural spre şi dinspre românii plecaţi din 

ţară? Îşi respectă românii din Italia propria tradiţie? 

Comunităţile religioase transnaţionale 

Religie dvs.? Cum v-a ajutat Biserica aici în Italia în procesul de integrare 

în comunitatea de adopţie? Ce fac concret bisericile ortodoxe româneşti 

din Italia pentru un român nou venit? Ce aţi ştiut înainte de a pleca din 

România despre românii din Italia şi ce ştiţi acum? Ce îl determină pe un 

român credincios să emigreze din familie şi comunitate? Personal vă 

consideraţi o persoană integrată în societatea italiană? Personal ce 

consideraţi că determină populaţia de români din Italia să respingă 

integrarea totală (migraţia definitivă) în Italia? 
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Îşi cunosc românii care muncesc sau studiază în Italia drepturile ca 

cetăţeni ai Uniunii Europene? Sunt românii beneficiari ai serviciilor socio-

sanitare şi de asistenţă socială din Italia?  

Cine căstigă mai bine în Italia, femeile sau bărbaţii? 

Ce influenţă credeţi că au banii trimişi de dumneavoastră acasă pentru 

comunitatea din care veniţi? Cât câştigaţi dvs. acum şi ce faceţi cu aceşti 

bani? Ce sumă de bani trimiteţi lunar acasă? Ce  cheltuieli lunare faceţi aici 

în Italia? 

Există investiţii făcute de dumneavoastră şi familie în România  cu banii 

cîştigaţi în Italia? În ce constau aceste investiţii? 

Se simte o schimbare la oamenii de acasă? Şi-au schimbat intenţiile de vot? 

O parte vor să vină şi ei în Occident? 

Vă  este mai bine aici, sunteţi mulţumit(ă)? 

Discriminare şi xenofobie 

Care sunt părţile negative ale vieţii de aici? Care sunt prejudecăţile 

localnicilor faţă de români în Italia? Sunt românii discriminaţi în Italia? De 

ce credeţi acest lucru?  Localnicii au faţă de români un comportament 

rasist? Personal aţi fost victima unei discriminări? Copiii imigranţilor 

români care învaţă în şcolile italiene sunt victime ale discriminării entice? 

Ce părere aveţi despre ştirile defăimătoare şi sumbre despre românii care 

fac diverse infracţiuni şi mai ales despre cei de etnie rromă din Italia? Este 

realitatea despre românii din Italia una reală sau acoperită de imaginar şi 

xenofobie? 

 Ce credeţi că vor şi  că  îşi doresc românii care sunt acum in Italia? 

Personal doriţi să vă întoarceţi în România? 

Re-migrare ipotetică (Imagologie socială) 

Planuri de viitor. Cum vedeţi viaţa în viitor? 
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Cum vă sprijiniţi copiii? Cine se ocupă în lipsa vs. de educaţia acestora? 

Cum aţi investit în educarea copiilor de când aţi plecat din ţară? 

Cum simt cei de acasă ajutorul din partea dumneavoastră? 

Cei de acasă vă vizitează în Italia? 

Cum vedeţi întoarcerea la familie? 

Cât de des mergeţi acasă, în ţară? 

Vă place aici sau vreţi să vă întoarceţi în ţară? 

Cum vi se pare situaţia României la ora actuală de aici din Italia? Dar 

atunci când mergeţi acasă? 

Ce planuri au românii plecaţi din ţară, vor să se întoarcă, în ce condiţii? 

Pregătesc terenul în vreun fel? Personal în ce condiţii v-aţi întoarce în 

România definitiv?  Credeţi că v-ar fi uşor să vă despărţiţi de actualul stil 

de viaţă şi să reveniţi în România?  

Se informează românii şi sunt interesaţi de  schimbările majore ce au loc în 

România? 

Re-integrare 

Dacă astăzi v-aţi întoarce în România ce aţi face concret? Care ar fi situaţia 

dvs. pe piaţa muncii din România? V-aţi simţi o persoană integrată şi 

adaptată noii situaţii socio-economice din România? Aţi regreta revenirea 

„acasă”? Aţi pune problema să plecaţi iar din România? 
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Legendă: Culoarea alb =  Ţara de origine (România),  
Culoarea gri = Ţara de destinaţie (Italia) 

Figura  11 Schema de analiză a datelor calitative 
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Decizia de a migra 

Decizia de a migra este determinată de factori 

obiectivi, materiali, însă transformarea deciziei în actul 

migraţiei este susţinut de o serie de alţi factori şi în primul 

rând de factorii motivaţionali. Factorii migraţiei se împart în 

factori obiectivi şi factori subiectivi care acţionează pe trei planuri: la 

locul de origine (aici predomină factorii de respingere, adică 

migrantul nu renunţă la ceea ce are ci la ceea ce nu-l satisface 

în ţara de origine), la locul de destinaţie (predomină factorii de 

atracţie) şi în interacţiunea dintre cele două planuri origine-

destinaţie. Mai trebuie amintit aici că între luarea decizie şi 

actul migraţiei (sau emigrarea efectivă) există o relaţie de 

interdependenţă. Unii autori consideră că la baza deciziei de a 

migra stă calculul economic în sensul că migranţii cunosc 

foarte bine care sunt riscurile, costurile, avantajele şi 

dezavantajele actelor lor şi îşi fac calcule iar în momentul în 

care acest calcul este unul pozitiv, spunem că are loc efectiv 

migraţia.  

Decizia de a migra este determinată de o serie de 

factori, ce pot merge de la aspecte economice, până la aspecte 

personale şi politice. Ea este determinată strict de diferenţa ce 

rezultă din câştigurile şi costurile pe care le presupune 

migraţia. În timp ce câştigurile sunt în general mai simplu de 

calculat, costurile conţin elemente greu de cuantificat, având 

un element de subiectivitate ridicat. Dimensiunea familiei 

poate fi foarte importantă în decizia de migrare, întrucât 

costurile “mutării” întregii familii sunt considerabil mai mari 

decât cele legate de mobilitatea unui singur individ183. Un 

aspect destul de important este constituit însă de costurile 

psihologice, a căror cuantificare este destul de greu de 

                                                           
183 C.R. McConnell, S.L. Brue,”Mobility, Migration and Efficiency”, în 
Contemporary Labour Economics, 4th ed. New York, McGraw-Hill, 1995.  
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