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Despre proiect 

 

 

Studiul ”Imigrația și refugiații în discursul public mass-media și social media din 

România” a fost realizat în cadrul proiectului EoM – Comunități solidare și 

incluzive pentru imigranți în România, RO2020/ACF_A5_MM-16. 

 

Promotor & Parteneri 

Promotor: Asociația Ecumenică a Bisericilor din România 

Partener 1: Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare 

Partener 2: Instituția Prefectului județului Caraș-Severin 

Partener 3: Instituția Prefectului județului Timiș 

 

Durata de implementare: 07 aprilie 2021 – 06 aprilie 2023 

 

Descrierea si Scopul proiectului 

Proiectul EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România are 

drept scop promovarea implicării active și a unei atitudini de acceptare, 

solidaridate și toleranță în protejarea drepturilor omului și a tratamentului egal al 

imigranților, în special solicitanți de azil și refugiați, prin conlucrarea atât la 

nivelul comunităților locale, cât și prin campanii de informare și constientizare 

privind imigrația în rândul copiilor și tinerilor. Prin proiect vom contribui la 

demitizarea unor prejudecăți despre imigrație și la ameliorarea procesului de integrare a 

imigranților în România. Totodată, în cadrul proiectului se vor promova mecanisme și 

modele de bună practică de cooperare inter-instituțională și cu sectorul ONG-urilor, 

precum și de comunicare publică cu cetățenii la nivel local în domeniul gestionării și 

promovării imigrației din perspectiva drepturilor omului, cu accent pe incluziunea 

imigranților și refugiaților în comunitățile locale pentru a fi preluate, adaptate și 

implementate în alte zone, regiuni și județe din România. 
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Beneficiarii direcți ai proiectului 

o minim 1000 de copii si tineri din unitățile de învățământ 

din București, Galați, Constanța, Giurgiu, Rădăuți și Craiova, care vor 

participa la activitățile proiectului și vor fi implicați direct în campania de 

informare și conștientizare derulată la nivelul acestor comunități; 

o minim 40 profesori care vor participa la sesiuni de informare și training privind 

drepturile omului și tratament egal pentru imigranți, și integrarea imigranților în 

România; 

o minim 120 reprezentanți ai autorităților publice locale/centrale, ong-

uri, asociații ale migranților, sindicate, reprezentanți ai sectorului 

privat care vor participa la evenimentele și acțiunile proiectului; 

o minim 40 de membri ai mass-media și a departamentelor de comunicare 

din cadrul autorităților publice, precum și alți reprezentanți ai acestor instituții 

care vor participa la sesiuni de informare și instruire. 

o minim 20 migranți/mediatori interculturali implicați în activitățile proiectului. 

Deoarece o atenție deosebita se va acorda problematicii violenței bazate pe 

gen, se va încuraja participarea femeilor migrante, care vor impărtași din 

experiențele avute. 

 

Obiectivele principale ale proiectului 

o O1: Creșterea gradului de conștientizare a problematicii imigranților și 

promovarea unei atitudini de acceptare, toleranța și solidaritate în randul a 

minimum 1000 de tineri, minum 220 de reprezentanți ai autorităților publice, 

ONG-urilor, mass-mediei și a cetățenilor români, a publicului larg în general, 

pentru a dezvolta o cultura democratică și de respectare a drepturilor omului 

pentru imigranți și refugiați, prin activități derulate la nivel regional în București, 

Constanța, Craiova, Galați, Rădăuți, Giurgiu; 

o O2: Promovarea unor mecanisme și modele de buna practică de cooperare 

inter-instituțională și cu sectorul ong-urilor precum și de comunicare 

publică cu cetățenii la nivel local în domeniul gestionării și promovării 

imigrației din perspectiva drepturilor omului, cu accent pe incluziunea 
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imigranților și refugiaților în comunitățile locale pentru a fi preluate, adaptate și 

implementate în alte zone, regiuni și județe din România; 

o O3: Derularea unui studiu privind discursul public și social media din 

România referitor la imigrație și refugiați și dezvoltarea capacității de 

comunicare, de identificare a fake news și de construire a unor campanii de 

informare corectă, bazată pe fapte reale privind migrația și integrarea, prin 

activități de formare a reprezentanților mass-media, autorităților publice, 

profesorilor și a altor actori relevanți la nivel central și local; 

o Obiectivul de dezvoltare organizațională al proiectului 

Creșterea capacității organizaționale a Solicitantului și a Partenerilor prin 

dezvoltarea de proceduri transparente și responsabile de guvernanța 

organizațională și de comunicare profesională către publicul larg a activităților și 

rezultatelor organizației și dezvoltarea de competențe în rândul angajaților prin 

cursuri de calificare și perfecționare în diverse domenii (achiziții publice, training, 

educație nonformală, asistență socială, psihologie, contabilitate, management 

etc.). 

 

Proiectul EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România este 

derulat de către Asociația Ecumenica a Bisericilor din România AIDRom în parteneriat 

cu Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Initiative pentru Dezvoltare, cu Instituția 

Prefectului Județului Timiș și cu Instituția Județului Caraș – Severin și beneficiază de o 

finanțare în valoare de 205.720 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, 

finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul 

acestui studiu nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și 

Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. 

Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile 

la www.activecitizensfund.ro. 

 

 

 

 

 

http://www.eeagrants.org/
http://www.activecitizensfund.ro/
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Introducere 

 

Studiul ”Imigrația și refugiații în discursul public mass-media și social media din 

România” realizat în cadrul proiectului EoM – Comunității solidare și incluzive pentru 

imigranți în România, RO2020/ACF_A5_MM_16 și-a propus să investigheze modul în 

care sunt prezentate migrația și integrarea și cum sunt portretizați refugiații și imigranții 

în mass-media romanescă și în social media din România. 

Cercetarea s-a derulat în perioada iunie 2021 – ianuarie 2022 și a urmărit să analizeze 

care sunt narațiunile și modul în care sunt oferite informațiile și știrile în comunicarea 

publică și online din România din ultimii 7 ani de zile privind migrația, refugiații, migranții 

și procesul de integrare a imigranților în societatea românească. 

Pentru elaborarea studiului s-a utilizat o combinație între metodele de cercetare 

cantitativă și calitativă, și de prelucrare a datelor colectate în acest sens. Într-o prima 

etapă, analiza a avut în vedere derularea unei cercetări de birou prin colectarea 

informațiilor din studii, cercetări, rapoarte, statistici privind fenomenul imigraționist în 

România. Pentru analiza imigrației și refugiaților și imigranților în discursul public mass-

media și social media din România, principala metoda utilizată a fost de cercetare 

calitativă, a analizei de conținut asupra unor articole de presă si postări în mediul online 

pe diferitele canale social media. 

Studiul este probabil prima tentativă de acest tip din România adresată analizei 

imigrației în discursul public și social media, fiind un demers ambițios și original, care a 

întâmpinat câteva bariere semnificative. În condițiile implementării noului Regulament 

General privind Protecția Datelor (GDPR), accesul la informațiile din social media nu 

mai este direct și deschis, ci limitat la cei care au cont pe acele platforme de socializare. 

Mai mult, descărcarea datelor ridică dificultăți, întrucât aplicațiile informatice de tip API 

care s-ar putea utiliza nu dau rezultate adecvate întotdeauna.  

În aceste condiții, analiza postărilor pe Twitter a fost de natură cantitativă și a beneficiat 

de suport la descărcarea datelor acordat de Cristian Chelaru, student de la Masterul de 

Data Science, Academia de Studii Economice din București.  

De asemenea, au fost întâmpinate bariere în ceea ce privește descărcarea datelor din 

Facebook și Youtube, platforme de social media care au implementat restricții de acces 
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si descărcare de conținut. Prin urmare, analiza în cazul acestor platforme s-a derulat la 

nivel calitativ, pe baza unui eșantion redus de articole.  

Nu în ultimul rând, trebuie menționată o barieră recenta impusă de platformele de 

socializare unor conținuturi care sunt considerate agresive sau ”atacuri”. De exemplu, 

Facebook publică pe pagina lor regulamentul ”Facebook community standards”1, în 

care se explică ce are voie utilizatorul să posteze, fără a cădea sub incidența unor 

sancțiuni care pot să ducă, in extremis, la suspendarea contului.2 Acest tip de filtrare 

(cenzură) a ajuns în atenția publicului în anul 2021, odată cu suspendarea conturilor de 

social media a fostului președinte american Donald Trump.3 Este de așteptat, prin 

urmare, ca cel puțin după anul 2021, postările care încalcă politicile platformelor de 

socializare să fie cenzurate. În cercetarea de față, am preîntâmpinat această situație 

prin faptul că am căutat articole social media pe o perioadă mai lungă de timp, așa cum 

se va vedea in Capitolul 4. 

Raportul este structurat pe 6 capitole, inclusiv Concluzii și Introducere, care acoperă:  

analiza  fenomenului migrației recente în România, urmată de o revizie a literaturii de 

specialitate asupra comunicării publice si migrației. În capitolele 4 și 5 sunt prezentate 

rezultatele analizei asupra discursului public în diferite social media, precum si în presa 

din România. 

 

  

                                                 
1 A se vedea Regulamentul care poate fi accesat la adresa: https://transparency.fb.com/ro-
ro/policies/communitystandards/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards
%2F  
2 Au fost cazuri de agenții de presă din România care au fost sancționate de Facebook pentru postari 
care ating regulamentul Facebook.  
3 https://www.dw.com/ro/cenzura-%C8%99i-re%C8%9Belele-de-asocializare/a-56195616  

https://transparency.fb.com/ro-ro/policies/communitystandards/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards%2F
https://transparency.fb.com/ro-ro/policies/communitystandards/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards%2F
https://transparency.fb.com/ro-ro/policies/communitystandards/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards%2F
https://www.dw.com/ro/cenzura-%C8%99i-re%C8%9Belele-de-asocializare/a-56195616
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1. Profilul populației imigrante în România 

 

România este în principal o țară de emigrare, plecările sunt mai mari decât sosirile, iar 

prezența străinilor în țara noastră este concentrată în principalele orașe, precum: 

București, Constanța, Timișoara, Brașov, Iași, Timiș, Cluj și Prahova. 

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), la finele anului 

2020, în România locuiau un număr de aproximativ 140.000 de imigranți, dintre care 

aproximativ 84.000 sunt resortisanți ai țărilor terțe cu reședința temporară sau 

permanentă pe teritoriul național și aproximativ 52.000 sunt cetățeni UE mobili (IGI, 

2020). 

Datele culese de IGI privind distribuția imigranților, resortisanți ai țărilor terțe, pe grupe 

de vârstă, indică faptul că mai mult de jumătate dintre imigranți sunt tineri, în grupa de 

vârstă sub 35 de ani și aproximativ 60% sunt bărbați. De-a lungul anilor, imigranții s-au 

stabilit cu precădere în județele în care găsesc o situație economică mai bună, 

oportunități de educație și angajare sau beneficiază de sprijinul comunităților etnice din 

care aparțin deja. Peste 40% dintre imigranții din România sunt concentrați în jurul 

capitalei, în regiunea de dezvoltare București-Ilfov, în timp ce alte 5 județe, în special 

cele cu activitate economică intensă sau care sunt centre universitare atrag restul 

imigranților: Timiș, Constanța, Iași, Cluj, Brasov insum\nd circa 35%, conform tabelului 

de mai jos. 

Judet RTT BIP Total % in total  

Bucuresti 24930 1720 26650 31.00% 

Ilfov 9470 343 9813 11.00% 

Timis 5193 222 5415 6.00% 

Constanța 5150 216 5366 6.00% 

Iași 4804 21 4825 5.50% 

Cluj 3820 96 3916 4.50% 

Brașov 2407 5 2412 3.00% 

Galați 1908 320 2228 2.50% 

Suceava 1689 181 1870 2.00% 

Arad 1848 10 1858 2.00% 

 

Tabel 1. Repartizarea teritorială a imigranților în 10 județe, 19.02.2020 

Sursa: Inspectoratul General pentru Imigrări 
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Referitor la țările de origine pentru imigranții aflați pe teritoriul României, cetățeni UE 

mobili sau cetățeni non-UE, acestea sunt foarte diverse. Totuși, un număr semnificativ 

de cetățeni ai țărilor terțe provin din Republica Moldova, Turcia, China și Siria iar cei 

mai mulți cetățeni UE din România provin in Italia, Germania sau Franța. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ponderea numărului de străini (non-UE și UE/SEE) care dețin un act de identitate eliberat de 

IGI valabil la 31.12.2020 

Sursa: https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/strategia_nationala_din_19_august_2021.pdf  

 

Şederea legală a RTT în România a fost acordată în principal din următoarele motive, 

în ordinea prevalenţei: angajare, reunificarea familială, studiu, cercetare, protecţie 

internaţională şi rezidenţă pe termen lung. 

 

 

 

 

 

Grafic 2. Distribuția pe scopuri de ședere 

Sursa: https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/strategia_nationala_din_19_august_2021.pdf  

 

În perioada 2000-2019, tendința cererilor de azil înregistrate de România a rămas în 

general foarte asemănătoare ca în anii precedenți, cu un număr mediu de 2.500 de 

cereri pe an, cu excepția anului 2017 când a fost dublu. Cu toate acestea, în 2020, ruta 

https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/strategia_nationala_din_19_august_2021.pdf
https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/strategia_nationala_din_19_august_2021.pdf
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Balcanilor de Vest a fost reactivată și au fost înregistrate peste 6000 de cereri de azil, 

un record în ultimii 13 ani. Peste 70% dintre imigranții care au solicitat azil în 2020 au 

trecut granița României cu Serbia și au ajuns în județul Timiș. Majoritatea solicitanților 

de azil din România provin din Afganistan (2 384), Siria (1 459) și Irak (416) (GII, 2020). 

Deși anul 2015 a fost anul unei crize umanitare care a impus gestionarea a mii de 

oameni care au trecut granițele statelor UE în căutarea de refugiu, România nu a fost 

afectată de acest aflux masiv de solicitanți de azil. 

Statisticile oficiale nu arată fluctuații majore în ultimii ani în ceea ce privește imigrația în 

România, dar s-a observat o creștere constantă a numărului de resortisanți ai țărilor 

terțe din 2013 până în 2019, cea mai semnificativă creștere fiind numărul lucrătorilor 

migranți. În acest sens, putem spune că România atrage din ce în ce mai mult lucrători 

migranți și imigranții în scop de studiu. 

Scăderea bruscă a forței de muncă din România, precum și creșterea deficitului de forță 

de muncă în diferite sectoare economice împreună cu creșterea economică din ultimii 

trei ani generată de proiectele de investiții în infrastructură/construcții și piața imobiliară, 

au contribuit la o nevoie mai mare de lucrători imigranți pentru piata muncii din 

Romania.  

De asemenea, Strategia Națională de Imigrare pentru perioada 2019-2021 a recunoscut 

această situație și a prevăzut acțiuni strategice de echilibrare a deficitului forței de 

muncă naționale prin facilitarea accesului, participării și integrării RTT pe piața muncii 

din România. Facilitarea și simplificarea accesului pe teritoriul României al cetățenilor 

din țări terțe în scop de angajare sau ca lucrători detașați și facilitarea admiterii 

resortisanților țărilor terțe pentru a urma o instituție de învățământ superior din România 

pentru domeniile și profesiile identificate ca înregistrând lipsuri de personal sunt cel mai 

relevant de menționat. 

Anual, în România se stabilește contingentul de noi lucrători migranți care vor fi admiși 

pe piața muncii din România și, în unele cazuri, dacă este necesar, cota este 

suplimentată. Datorită cifrelor macroeconomice foarte bune, precum și a regimului 

juridic permisiv, care vizează acoperirea deficitului din anumite sectoare economice, 

numărul lucrătorilor străini nou admiși pe piața muncii din România a ajuns să fie cu 

545,50% mai mare în 2020 decât în anul 2016. 
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În anul 2020 au fost depuse un număr de 

28742 cereri de autorizații de muncă. Dintre 

acestea, 27453 au fost aprobate pentru 

toate tipurile de lucrători (de exemplu, 

permanent; detașat; înalt calificat; sezonier; 

transfrontalier). Majoritatea lucrătorilor 

migranți proveneau din Turcia, Nepal, Sri 

Lanka, India și Vietnam și erau angajați în 

principal de companii din județele Ilfov, 

Constanța, Timiș, Iași și Brașov. Cu toate 

acestea, trebuie menționat că anul 2020 a impus restricții de trafic din cauza pandemiei 

SARS-CoV-2. Astfel, pandemia a afectat, direct și indirect, situația în ceea ce privește 

migrația în scop de angajare. În acest context, anul 2020 este caracterizat de contracții 

economice care au influențat piața muncii din România și, în consecință, numărul 

cererilor de angajare a străinilor a înregistrat o valoare care a fost cu 4889 mai mică 

față de cea înregistrată în 2019.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/strategia_nationala_din_19_august_2021.pdf 

https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/strategia_nationala_din_19_august_2021.pdf
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2. Fenomenul migrației in România: amploare și tendințe 

generale după 1990 

 

2.1. Emigrația românilor  

 

Corpul tot mai mare de literatură și disponibilitatea tot mai mare a datelor și dovezilor 

statistice privind migrația românească permit o înțelegere destul de detaliată a diferitelor 

fațete ale acestui fenomen complex. În majoritatea cazurilor, migrația este studiată 

dintr-o perspectivă micro (individuală) (a se vedea Ambrosini, 2012) sau dintr-o 

perspectivă macro (națională) (a se vedea, printre altele, Goschin, 2014, Chirilă și 

Chirilă, 2017). O serie de studii oferă o abordare descriptivă a migrației ca fenomen 

socio-economic și demografic (a se vedea, printre altele, Anghel și colab. 2016; Andrén 

și Roman, 2016, Holland și colab., 2011). 

Perspectiva mezzo (regională) este mai puțin acoperită și o posibilă explicație pentru 

aceasta ar putea fi legată de lipsa datelor fiabile despre migrația internațională 

regională (subnațională) a românilor. Problema disponibilității, calității și fiabilității 

datelor de migrație a fost subliniată și de Oțoiu și Țițan (2015). După cunoștințele 

noastre, puține publicații din literatură au abordat problema din punct de vedere regional 

(de exemplu, Silași și Simina, 2010; Prada și colab., 2015; Goschin, 2015; Sandu, 

2017). Dintr-o perspectivă spațială, Silași și Simina, (2010) au privit județele mai puțin 

înstărite din punct de vedere economic din nord-estul României ca o sursă importantă 

de emigranți internaționali. Prada et al. (2015), folosind datele Recensământului din 

2011, au constatat că emigrația regională se corelează slab cu nivelul de dezvoltare 

deoarece toate regiunile, indiferent de bogăția lor, furnizează fluxuri semnificative de 

migranți. Goschin (2015) a arătat că emigrația pe termen lung și pe termen scurt au o 

distribuție teritorială diferită, dar au unii factori comuni de influență, cum ar fi dezvoltarea 

regională scăzută și capitalul uman ridicat. Mai recent, folosind datele Recensământului 

din 2011 Sandu (2017) oferă o analiză detaliată a selecției destinațiilor de către 

migranții români recenți și pe termen lung. El a identificat șapte „zone transnaționale” 

ale României, și anume, Italia, Spania, Germania, Franța, Marea Britanie, țările nordice 
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ale Europei și Ungaria. Ele nu sunt doar rezultatele alegerilor individuale, ci și „efecte 

ale agenției selective a comunităților și regiunilor locale”. 

Actuala dezbatere asupra migrației românești abordează următoarele teme: 

determinanții fluxurilor de migrație și decizia migrației (Roman și Goschin, 2014), 

efectele migrației românești în țările de destinație și integrarea migranților; (Serban și 

Voicu, 2010; ) impactul economic ale migrației în țara de origine, precum cele legate de 

creșterea economică (Litan, 2009), exodul creierelor, bunăstarea (Botezat, 2014), piața 

muncii (Ambrosini, 2010). Mai recent, au apărut noi teme de cercetare, precum migrația 

de reîntoarcere și reintegrarea românilor returnați, de exemplu prin antreprenoriat 

(Roman și Paraschiv, 2020) sau remitențele sociale legate de transferul de norme sau 

comportament (Nikolova et al., 2017) în urma unei experiențe de migrație. 

Față de acest peisaj dinamic al dovezilor recente, secțiunea următoare intenționează să 

ofere o analiză descriptivă a problemelor cheie ale fenomenului migrației în România: 

amploarea și tendințele generale cele mai recente, profilul migranților și impactul 

economic al migrației și al remitențelor.  

 

2.2  Dinamica migrației reflectată în indicatorii statistici 

 

La o analiză atentă a  fazelor migrației românești de după 1990 (a se vedea Anghel et 

al., 2017), observăm că fluxurile de migrație a forței de muncă din România au crescut 

brusc după 2002, când au fost ridicate restricțiile privind vizele Schengen pentru 

cetățenii români, dobândind astfel dreptul la liberă circulație în Spațiul Schengen. Între 

2007, anul aderării României la UE și 2009, stocul de emigranți români în Europa a 

scăzut ușor, ceea ce ar putea fi asociat cu o scădere a ritmului plecărilor anuale, 

asociat cu criza economică din țările de destinație. Cu toate acestea, românii erau cei 

mai mobili emigranți în 2008, urmați de polonezi și germani, iar în 2009 emigranții 

români erau al doilea cel mai mare grup de străini din UE-27, reprezentând 6,2% din 

totalul populației străine (Eurostat, 2011). După 2009, migrația (în principal pentru 

muncă, dar și din ce în ce mai mult pentru studii sau pentru reîntregirea familiei) a 

continuat și românii se situează printre minoritățile străine de top din Italia, Spania, 

Germania, Franța și, mai recent, Marea Britanie. Cu toate acestea, ritmul acestor 
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mișcări a scăzut, chiar dacă în termeni absoluți cifrele sunt încă semnificative. 

Pandemia de COVID-19 a creat o contracție a mișcării migraționiste în anii 2019 și 

2020, ca urmare a restricțiilor care au afectat mobilitatea națională și internațională. 

Această secțiune oferă o analiză descriptivă asupra amplorii și tendințelor migrației din 

România folosind datele furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), deoarece 

aceste statistici sunt cele mai adecvate pentru o analiză macro cuprinzătoare și în 

conformitate cu metodologiile europene comparative stabilite de EUROSTAT.  

 

 

Figura 2. Tendințe ale migrației permanente în România, 1990-2020 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 

 

Statisticile recente ale INS privind migrația românească raportează două categorii de 

fluxuri: migrația temporară care este raportată sistematic doar din 2008 și migrația 

permanentă, raportată din 1992. În acest raport, conform definiției INS, emigranții 

temporari sunt persoane care încetează să mai aibă reședința obișnuită în România pe 

o perioadă care este sau se preconizează a fi de cel puțin 12 luni și emigrează în 

străinătate. Emigranții permanenți sunt persoanele (cetățeni români) care încetează să 

mai aibă reședința permanentă în România și își stabilesc reședința permanentă pe 

teritoriul unei alte țări. Datele privind fluxurile de emigranți și imigranți au fost estimate 

de INS pe baza multiplelor surse de date, principalele fiind: datele furnizate de oficiile 
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naționale de statistică din Italia și Spania; „statisticile oglindă” privind migrația 

internațională (imigranții din România declarați de celălalt stat membru sunt ”emigranți” 

pentru autoritățile de statistică române și, dimpotrivă, emigranții în România declarați de 

alte țări reprezentând imigranți pentru statistica națională) și date din surse 

administrative. Aceste observații metodologice sunt importante, deoarece există o 

oarecare inconsecvență în statisticile migrației din diverse surse de date (Otoiu si Titan, 

2015), iar statisticile bilaterale furnizate de țările de destinație oferă o perspectivă 

limitată. 

Migrația temporară este de interes primordial pentru prezentul raport, deoarece acoperă 

cea mai mare parte a migrației românești. Între 2008 (primul an pentru care este 

raportat acest indicator) și 2020 migrația temporară a fost constant mult mai mare decât 

cea permanentă și continuă să fie principalul contributor la stocul mare de migranți 

români care trăiesc în Europa (Figura 2). În 2008, 302.796 de români au emigrat pentru 

mai puțin de 12 luni. În contextul crizei financiare care a afectat două dintre cele mai 

preferate destinații ale migranților români, Spania și Italia, numărul a scăzut în anii 

următori, ajungând la 153646 de migranți temporari în 2013. Cu toate acestea, reîncepe 

să crească rapid la peste 200.000 de români. în 2017 și 2016. O contribuție la această 

creștere se explică prin ridicarea restricțiilor pentru cetățenii români și bulgari de către 

Marea Britanie la începutul anului 2014. În anul 2020, acest indicator a coborât la 

185.000 persoane, în contextul pandemic. 

Emigrația permanentă, mult mai puțin intensă decât cea temporară (de aproximativ 9 ori 

mai mică în 2017), pare să aibă un trend ascendent după 2010. 

Fenomenul mare de emigrare, alături de schimbarea naturală negativă a populației 

României a generat o scădere severă a populației rezidente a țării de aproape 1 milion 

de persoane între 2008 și 2017 (de la 2.053.748 persoane la 1.958.8146 persoane, 

conform datelor INS). Pierderea populației românești din cauza migrației, alături de 

creșterea naturală negativă contribuie la o scădere a populației totale a României în 

vârstă de muncă și în special la o scădere a forței de muncă. Acest lucru a generat o 

lipsă de forță de muncă care afectează grav sectoare precum construcțiile, producția, 

agricultura, precum și sectorul public. Oferta de pe piața muncii este puternic afectată 

de lipsa forței de muncă cu calificare înaltă și cu calificare medie și slabă. În același 
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timp, diaspora românească a crescut și în 2015 România a fost printre primele 20 de 

țări ale ONU cu cea mai mare diasporă din lume. Potrivit estimărilor ONU, România are 

3,4 milioane de cetățeni care locuiesc în străinătate (ONU, 2016). 

Un fenomen mai puțin explorat se referă la numărul recent de imigranți temporari care 

este tangibil în România (Figura 3). Acesta a fost fluctuant după 2008 și a ajuns la 

165.946 de persoane în 2017. La fel ca la sfârșitul anilor 1990 și în deceniul următor, 

imigrația temporară a fost un fenomen de scară redusă, este important să subliniem 

cine sunt acești noi imigranți temporari. Potrivit EUROSTAT, marea majoritate a 

imigranților sunt imigranți cu cetățenie română. În 2016, în România s-a înregistrat cea 

mai mare pondere a acestor imigranți în numărul total de imigranți (87% din totalul 

imigranților), urmată de Lituania (71%) și Letonia (59%). Totuși, întrucât cetățenia se 

poate modifica pe parcursul vieții unei persoane, ca și în cazul multor cetățeni români 

din Republica Moldova, este utilă și analizarea informațiilor în funcție de țara de 

naștere. Ponderea relativă a imigranților născuți nativi în numărul total de imigranți a 

fost cea mai mare în România în 2016 (66% din totalul imigranților), urmată de Polonia 

(58%) și Lituania (57%). Așadar, noii imigranți sunt cetățeni români, majoritatea născuți 

și în România, care cel mai probabil se întorc temporar după etapele anterioare de 

emigrare în străinătate. 

 

 

Figura 3.  Tendințe ale migrației  temporare in Romania, 2012-2020 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
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Cele două componente ale migrației nete românești, permanentă și temporară, au 

tendințe divergente (vezi Figura 2). Amploarea mai mare a emigrării temporare face din 

România o țară de emigrație netă. Totuși, luând în considerare migrația permanentă, 

numărul imigranților este mai mare decât cel al emigranților, cu o medie anuală de 

22.461 față de 15.466 persoane între 2008 și 2017. Se pare că după 2008 atât 

emigrația permanentă, cât și imigrația au înregistrat o ușoară creștere (Figura 2), 

tendință cu un ritm mai mare în cazul imigrației permanente. 

 

 

Figura 4. Emigrația permanentă după țări de destinație 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică  

 

Acest rezultat ar putea fi mai bine înțeles analizând țările de origine ale imigranților care 

ajung în România. Majoritatea provin din Republica Moldova. 30.543 de persoane din 

această țară vecină au fost înregistrate în 2017, reprezentând 60% din numărul total de 

imigranți din România și fiind de opt ori mai multe decât în 2008 (calcule proprii, vezi 

Figura 3). Fondurile istorice și lingvistice comune, susținute puternic de politica flexibilă 

a României de a permite cetățenilor moldoveni să solicite cetățenia română, au fost 

printre principalele cauze ale acestor evoluții.  

10% dintre cei veniți din România au sosit din Ucraina. Numărul acestora a crescut 

semnificativ și după 2013 (de la 492 la 4850 persoane), în contextul crizei economice și 

politice din această țară. Situată la granița de nord cu România, Ucraina are și o mare 
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comunitate de etnici români care trăiesc în Maramureșul de Nord și Bucovina. În cele 

din urmă, un număr tot mai mare de imigranți permanenți provin din alte țări. 

Folosirea distribuții de date INS pe țările de destinație, dezvăluie modele cu o dinamică 

interesantă, deși este raportată doar pentru migrația permanentă. În 2008, cele mai 

preferate destinații ale emigranților permanenți au fost Canada și Statele Unite ale 

Americii, urmate de Germania și Italia. După 2012, a apărut o nouă destinație: Spania 

devine cea mai preferată, Italia și Germania sunt încă printre primele și o mare parte a 

emigranților preferă alte țări, confirmând o variabilitate recentă crescută a preferințelor 

de destinație, observată și de Sandu (2016). 

 

 

Figura 5. Imigrația definitivă pe județe . Valori cumulate ale perioadei 1990  2020 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică  

 

Graficul de mai sus surprinde distribuția imigranților definitivi pentru fiecare județ al 

României. Se observă o autocorelație spațială puternică între județele din Moldova, 

fiecare dintre ele având un număr ridicat de imigranți (între 10.000 și 83.000). Județele 

cu cel mai mare număr de imigranți sunt Municipiul București (134.428), Iași (83.133) și 

Vaslui (64.173).  

București și Iași reprezintă cele mai importante centre universitare, deci o parte din 

imigranți sunt studenții veniți la studii. În plus, București este un important centru 
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comercial și economic care atrage un flux mare de forță de muncă atât din interiorul 

țării, cât și din exteriorul acesteia. O cauză pentru numărul mare de imigranți din 

județele Iași și Vaslui este și faptul ca acestea primesc imigranți din Republica Moldova, 

care se afla chiar la granița cu acestea. Astfel, din totalul de imigranți externi, cei mai 

mulți provin din Moldova, vorbitori de limbă română, și, pentru care  acomodarea ar fi 

mult mai ușoară.  

Județele cu cel mai mic număr de imigranți sunt Gorj (760), Giurgiu (781) și Călărași 

(828). Acestea reprezintă zone sărace din punct de vedere economic.  

 

 

2.3  Profilul emigranților români 

 

 

Este larg recunoscut faptul că emigranții români sunt tineri și o serie de studii anterioare 

de cercetare oferă o descriere detaliată a profilului emigranților români în diferite țări de 

destinație. Potrivit lui Roman și Andrén (2016), emigranții români din Spania „sunt tineri, 

vârsta medie fiind de 33 de ani, iar două treimi dintre aceștia au absolvit studii medii”. 

Situația pe piața muncii a românilor din Spania reflectă ponderea mare a angajaților 

(77%), dar și ponderea semnificativă a șomerilor (15%). Un număr mic de studii 

tratează emigranții la origine (vezi Roman, 2013). Folosind datele recente furnizate de 

INS, legate de distribuția pe vârstă a migranților români (vezi Figura 6), vârsta medie 

calculată este de 31,8 ani și această valoare este constantă pe regiuni, fiind ușor mai 

mică pentru Nord-Est.  
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Figura 6. Piramida vârstelor pentru emigranții temporari, 2017 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică  

 

Femeile sunt semnificativ mai în vârstă decât bărbații, cu o vârstă medie de 33,2 ani, în 

timp ce vârsta medie a bărbaților este de 29,7 ani. Piramidele de vârstă ale emigranților 

români temporari în 2017 confirmă vârsta tânără a migranților români, cu cea mai mare 

pondere la grupele de vârstă 30-34 de ani. Cu toate acestea, femeile din grupul 45-49 

sunt de două ori mai mari decât grupul de bărbați corespunzător. O nouă tendință este 

creșterea ponderii în grupurile de la baza piramidei (0-4 ani) de la 3,5% la 5%, ceea ce 

arată că un număr tot mai mare de români sunt născuți în străinătate sau sunt duși în 

străinătate cu familiile la vârste fragede. 

Fiind în general echilibrată de gen, emigrația românească a fost în diverse valuri 

conduse atât de bărbați, cât și de femei. În anii 1990 sau în anii 2000, o proporție mai 

mare de bărbați se îndreptau să lucreze în sectorul construcțiilor sau în agricultură. În 

timp ce după criza economică din 2008, care a afectat grav sectoarele economice 

precum construcțiile, care sunt mai mult dominate de bărbați, femeile dominau ușor 

distribuția pe sexe. Datele INS confirmă acest model. În cazul emigranților temporari, 

raportul de gen a crescut de la 0,6 în 2012 la 1,16 în 2016 și apoi a scăzut la 1,06 în 

-20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

0- 4 ani

10-14 ani

20-24 ani

30-34 ani

40-44 ani

50-54 ani

60-64 ani

70-74 ani

80-84 ani

Piramida vârstelor pentru emigranții temporari, 2017

Female Male



 

21 | P a g e  

 

2017 (calcule proprii). Această fluctuație confirmă tendința generală a emigrației 

românești de a fi echilibrată din punct de vedere al genului, cu un avantaj minor recent 

pentru bărbați. Indicatorul are o distribuție constantă în regiunile de dezvoltare. 

În ceea ce privește zona de rezidență, majoritatea emigranților români sunt din mediul 

urban (53%), iar această pondere a fost stabilă în timp după 2008, conform datelor INS. 

Cu toate acestea, există o mare variabilitate în funcție de județe și regiuni în ceea ce 

privește ponderea emigranților din mediul urban. În județele dezvoltate din centru şi vest 

(Timiş, Cluj, Braşov, Sibiu) şi tot în Constanţa, ca furnizori importanţi de emigranţi, 

această pondere este peste 60%. Pe de altă parte, în cazul marilor judeţe de origine din 

estul României (Iaşi, Suceava, Botoşani, Vaslui) majoritatea emigranţilor provin din 

mediul rural, mult mai puţin dezvoltat şi caracterizat de sărăcie ridicată. Având acest 

rezultat important, nu putem spune că emigranții provin în primul rând din zone 

dezvoltate sau mai puțin dezvoltate, întrucât aceștia au o pondere mare în ambele tipuri 

de județe și o distribuție diferită pe zonă de rezidență pe județe. 
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3. Comunicarea publică și migrație 

 

 Migrația a fost o problemă politică și socială contestată timp de decenii (Gilbert 2013, 

Cooper et al. 2017). Modul în care problema migrației este comunicată și înțeleasă în 

sferele publice contează semnificativ pentru politicieni, dar și pentru publicul larg. 

Cercetările au arătat că modul de prezentare a imigranților influențează procesul 

complex de stabilire a agendei migrației, (Bleiker, et al. 2013, Ng, Choi și Chan 2018) 

parțial pentru că factorii de decizie politică au citat frecvent rapoartele media pentru a 

susține anumite politici.  

În multe cazuri, prezentarea în mass-media a migrației în țările dezvoltate folosește un 

ton negativ, aparent dur. De la identificați ca „ilegal”, până la „dușmani” și „criminali”, 

imigranții sunt de obicei prezentați într-un mod tulburător și alarmant care justifică 

potențialele amenințări la adresa națiunilor primitoare. Bleiker şi colab. (2013), care 

studiază reprezentările vizuale ale solicitanților de azil în marile ziare australiene, 

dezvăluie că migrația este descrisă în mod obișnuit ca „bărci îndepărtate” și „grupuri 

mari” pentru a justifica un accent pe protecția frontierei și amenințările de securitate. În 

mod similar, Ng și colab. (2018) arată că migranții sunt reprezentați în mod covârșitor, 

printre altele, ca „problemă de securitate” sau „falși refugiați”; aceste reprezentări tind 

să declanșeze atitudini discriminatorii față de imigranți. Din același motiv, în Europa, 

emigranții albanezi și slavi sunt prezentați în anumite cazuri telespectatorilor italieni 

drept „sălbatici” și „proxeneți”. 

După atacurile teroriste din 11 septembrie și 7 septembrie, islamul a fost din ce în ce 

mai mult un subiect prezent în dezbaterile privind imigrația în Regatul Unit, iar 

autoritățile britanice au introdus politica de coeziune socială și cetățenie bazată pe 

noțiunea de „Britanie” și „valori fundamentale” (Jacomella, 2010).  

Deși migrația a devenit pentru mulți o platformă pentru a pune sub semnul întrebării 

identitatea, naționalismul și apartenența, tipologiile vizuale media constrâng meritul 

angajamentului public în această problemă. Cu alte cuvinte, discuțiile despre migrație 

suferă adesea de o lipsă de deschidere și apropriere, prin absența imaginilor de 

aproape care încadrează refugiații individuali și accentul editorial pe o atenție sporită. 
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Reprezentările superficiale, captivante, împiedică reacțiile empatice din partea 

telespectatorilor (Bleiker, et al. 2013, Kosho 2016). Vocile proprii ale migranților și 

refugiaților nu se pot bucura de importanță în mass-media din țara gazdă, deoarece 

lipsa statutului civic și, respectiv politic le împiedică capacitatea de a avea o reacție 

semnificativă la și în publicitatea media (Chouliaraki și Stolic, 2017). De fapt, încadrarea 

vizuală dictează limitele discursului social asupra migrației, deoarece realitățile 

percepute promovate de mass-media și social media definesc în cele din urmă ceea ce 

ar trebui și nu ar trebui să fie discutat public (Bleiker, et al. 2013). 

În consecință, discuțiile despre migrație, migranți și refugiați sunt adesea conduse în 

moduri ostile și emoționale. Prezentarea în mass-media a migrației în termeni de 

amenințări de natură economică, de securitate și culturale face ca publicul să tolereze 

și, la rândul său, să producă concluzii părtinitoare și inexacte. În loc să-și facă propriile 

interpretări bazate pe fapte, societatea tinde să afirme ceea ce este frecvent vizibil și 

promovat în spațiul public. Acest lucru are ca rezultat discursuri publice despre migrație 

extrem de divizate și polarizate.  

În analiza sa de conținut, Campani (2011) clasifică modurile în care mass-media italiană 

i-a stereotipizat implicit pe migranții albanezi pe baza a trei formate de imagine: 

folclorizare — accentul pus pe trăsăturile fizice și personale care separă imigranții de 

localnici, derogare și incriminare. Potrivit lui Campani, de exemplu, migranții albanezi și 

slavi continuă să fie numiți „infractori”, în ciuda faptului că dosarele poliției arată că rata 

criminalității nu a crescut în rândul acestora.  

În mod similar, studiul lui Gilbert (2013) arată că narațiunile stereotipe dominante 

despre refugiații mexicani ajută la stimularea urii și rasismului în Statele Unite. În 

general, știrile emergente despre migrație sunt cele care declanșează în mod activ ură 

și furie în rândul publicului. 

În plus, accentul pus pe criză nu numai că face ca dezbaterile despre refugiați să fie 

încărcate din punct de vedere emoțional, ci și motivate din punct de vedere politic. 

Politica de migrație se află în fruntea agendei de elaborare a politicilor în Europa, 

Statele Unite și Australia (Kosho, 2016). În Europa, factorii de decizie politică folosesc 

problemele migrației încadrate în termeni de criză, amenințare existențială și securitate 

națională pentru a-și apăra unitatea socială și politică deja pe cale de dispariție. Pentru 
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liderii britanici, afluxul brusc al unui număr mare de imigranți este înțeles ca o 

amenințare la adresa pieței muncii, care s-ar putea manifesta foarte bine prin creșterea 

șomajului, tulburări populare și o problemă de legitimitate (Huysmans, 2006).  

Mai precis, portretele mass-media deja distorsionate ale migrației le facilitează 

politicienilor să își raționalizeze agenda politică în controlul public. Cu alte cuvinte, 

politicienii și mass-media împreună tind să manipuleze problemele migrației prin 

crearea de apeluri extrem de emoționale pentru beneficii politice strategice. Acest 

element simbiotic al relațiilor mass-media-guvern este răspândit în prezentarea 

migrației. După cum spune Threadgold: „un anumit focus politic este transmis de la 

guvern către mass-media; poveștile pe care mass-media le produc apoi feedback în 

discursul politic” (Threadgold, 2009). Poate că acest lucru este cel mai bine exemplificat 

în convingerea populară a australienilor despre migrație. Atunci când se referă la cazul 

Australiei, Bleiker arată că, de fapt, migrația în Australia nu este o problemă serioasă 

care necesită o încadrare asemănătoare amenințării. Datorită distanței sale geografice, 

numarul de refugiați care ajung pe pământul australian este relativ mic, reprezentând 

doar aproximativ trei la sută din totalul refugiaților din întreaga lume (Bleiker, et al. 

2013). Dimpotrivă, este necesară o migrație mai mare pentru a susține creșterea 

Australiei, conform comunității de afaceri (Bleiker, et al. 2013). 

Folosind baza de date EBSCOhost, Eberl et al. (2018) au identificat 78 de studii care se 

ocupă de mediatizarea despre imigrație folosind metode cantitative sau calitative de 

analiză a conținutului. Studiile acoperă o gamă largă de țări europene, cu toate acestea, 

doar 19 studii investighează o țară din Europa de Est (inclusiv Rusia).  

Un studiu al ziarelor britanice arată că vizibilitatea actorilor migranți și minoritari crește, 

de asemenea, odată cu influența lor față de țara  (Allen, 2016)5. În presa britanică, 

migrația din Europa de Est a fost din ce în ce mai discutată în 2014, când imigranții 

români și bulgari au obținut acces pe piețele muncii din întreaga UE. 

În concluzie, mesajele discriminatorii domină reprezentarea în presa scrisă a migrației 

în țările de destinație dezvoltate care primesc un număr mare de imigranți. Acest lucru 

este determinat în principal de dorința mass-media de a-și hrăni audiența cu conținut de 

                                                 
5 Vicol, D. O., & Allen, W. (2014). Bulgarians and Romanians in the British national press, 1 December 
2012–1 December 2013. Migration Observatory Report. COMPAS: University of Oxford. 
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știri senzaționale, care atrage atenția. Din păcate, totuși, astfel de moduri de a prezenta 

migranții creează o înțelegere foarte specifică despre migrație, care este în contrast cu 

narațiunile prezentate. Mai degrabă decât să fie concepută ca un fenomen transnațional 

complex, migrația tinde să fie discutată într-o limbă ostilă imigranților. Deși problematica 

migrației s-a împletit foarte mult împreună cu întrebări despre identitate, naționalism și 

apartenență pentru majoritatea oamenilor, reprezentarea mediatică a migrației, 

refugiaților și migranților, din nou, subminează calitatea unor astfel de întrebări.  

Ca reacție la aceste reprezentări ostile ale migrației din mass-media, vedem diferite 

inițiative cum este, cea a Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor 

Migraţionale (ICMPD), cu finanţare de la Ministerul Federal al Afacerilor Externe al 

Germaniei, care în anul 2019 a organizat o serie de evenimente internaționale de 

instruire pentru jurnaliştii care reflectă migraţia în ţările Europei de Est. De asemenea, a 

fost elaborat un Manual pentru jurnalişti privind reflectarea migraţiei, tradus și în limba 

română. 

Revizia literaturii de specialitate din studiul prezent a acoperit mai mute spații 

geografice și continente. Am constatat că există o parte din mass-media care tinde să 

recurgă la forme de ură comună și marginalizare în multe societăți. Reprezentarea  

migrației ca amenințare economică, de securitate și culturală alimentează agenda 

factorilor de decizie, dar influențează și percepția publicului asupra acestui fenomen.  

În România problematica imigrației, refugiaților și imigranților este încă marginală în 

discursul public. Așa cum am prezentat în detaliu în Capitolul 2,  imigrația românească, 

deși semnificativă din punct de vedere cantitativ, are un element specific: este 

constituită în majoritate din etnici români care revin din alte țări europene sau din etnici 

români din Republica Moldova. Imigranții din afara continentului european (Orientul 

Apropiat, țările arabe, Africa) au deocamdată  ponderi reduse în volumul total de 

imigranți, a se vedea informațiile prezentate pe larg în Capitolul 1, ceea ce face ca ei să 

nu fie percepuți ca o amenințare, asa cum am arătat că se întâmplă în alte state.  
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4. Discursul public asupra migrației în Social media 

 

 

În cadrul acestui studiu am urmărit să extragem părerea generală a românilor despre 

migrație, refugiați și imigranți, exprimată în mod public pe platformele de social media. 

Astfel, ne-am propus să verificăm existența unor comentarii sau cuvinte cu conotație 

negativă la adresa acestui grup de persoane în discursul public din mass-media și din 

social media. Social media6 reprezintă un termen colectiv pentru site-urile web și 

aplicațiile care facilitează interacțiunea și comunicarea socială prin partajare de conținut 

și colaborare. Am optat pentru analiza unor articole de presă si pentru analiza postărilor 

pe platformele Twitter și Facebook. De asemenea, au fost căutate materiale relevante 

pentru acest subiect pe Youtube. 

 

4.1  Discursul public asupra migrației în Platforma Twitter 

 

Twitter este o platformă socială online pe care utilizatorii postează mesaje cunoscute 

sub numele de „tweets”. Este disponibilă oricui și nu există nicio îndoială că este una 

dintre cele mai de succes platforme de comunicare. Cu toate acestea, în ciuda cantității 

enorme de informații pe care Twitter o poate furniza, aceste seturi de date nu sunt 

reprezentative pentru întreaga populație (Roman și Florea, 2018). În anul 2021, în 

România erau 420.000 de utilizatori înregistrați de Twitter.7 

Analiza cantitativă a conținutului a fost posibilă întrucât Twitter prezintă anumite 

avantaje și folosește un sistem sensibil diferit de alte platforme (precum Facebook). 

Astfel, postările au un număr prestabilit de cuvinte, iar temele abordate sunt 

identificabile după cuvinte cheie. Mai mult, fiecare comentariu trebuie să se înceapă 

automat (by default) cu @UserPostareInițială. Aceasta facilitează căutarea și putem 

identifica toate postările care conțin @AcestUser.   

                                                 
6 Definiție preluată și adaptată de pe site-ul: https://whatis.techtarget.com/definition/social-media  
7 statista.com/forecasts/1143811/twitter-users-in-romania 

https://whatis.techtarget.com/definition/social-media
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Cercetarea postărilor pe Twitter este de natură cantitativă și s-a realizat în următoarele 

etape: 

1. Etapa de selecție a datelor (scrapping) în care se identifică postările și 

comentariile asociate, după criterii riguroase de selecție. 

2. Etapa de analiză a datelor 

Astfel, în etapa de selecție a datelor au fost identificate postările și comentariile în 

limba română de pe Twitter, pe baza unui set prestabilit de cuvinte cheie. Pentru 

extragerea datelor a fost folosită aplicația de web scrapping Twint.8. 

Cu ajutorul pachetului Twint am avut opțiunea de a căuta postările de pe Twitter în 

funcție de: 

o Cuvinte cheie;  

o Utilizator;  

o Limba în care s-a postat Tweet-ul; 

o Perioada în care să se facă scrapping-ul; 

o Filtrare tweet-uri populare.  

Astfel, au fost realizate căutari pe postarile în limba română, pe următoarele cuvinte 

cheie:  Imigrație; Migrație; Imigranți; Migranți; Azil;  Refugiați; Lucrători străini; Străini în 

România;  Musulmani. 

Rezultatul final a fost constituit din postările pe cuvintele cheie și comentariile la aceste 

postări. Au fost extrase nu numai postările în sine, ci și comentariile altor utilizatori la 

aceste postări, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra reacției acestora cu privire 

la fenomenul migrației, imigranți și refugiați. 

Perioada luată în calcul pentru derularea analizei a fost ianuarie 2015 – ianuarie 2022, 

și captează inclusiv efectele ”crizei imigranților” care a generat o creștere a numărului 

de solicitanți de azil în România în anul 2016. S-au extras aproximativ 457.000 de 

tweet-uri pe setul de cuvinte cheie, precum și cca 15 milioane de comentarii. Acestea 

au fost filtrate în funcție de id-ul conversației (al tweet-ului inițial), în final a rezultat un 

set de date de cca 3300 de comentarii.  

                                                 
8 Twint a fost creată de o echipă de la universitatea MIT. Repo-ul este public si se poate găsi la adresa: 

https://github.com/twintproject/twint. 
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Etapa de analiza a datelor colectate a presupus identificarea celor mai frecvente 

cuvinte din setul de date. Am încercat să verificăm dacă există sau nu sentimente 

negative, chiar de ură față de imigranți și refugiați, așa că am realizat o analiză de 

frecvență a cuvintelor întâlnite în tweet-urile extrase. Pentru a avea o imagine de 

ansamblu asupra părerii generale a publicului din România cu privire la problema 

enunțată, am reprezentat grafic cuvintele cele mai des întâlnite în relație cu aceste 

cuvinte cheie (Figura 7). 

Procedura a inclus tokenizarea tweet-urilor, adică separarea acestora în cuvinte. Pentru 

a ne asigura rezultate de calitate, am eliminat majusculele și am calculat frecvențele 

absolute (păstrând inclusiv cuvintele de legătură). 

Cele mai frecvente cuvinte care apar în postările despre migrație / imigrație, în postările 

și comentariile de pe Twitter sunt unele precum ”frontieră”, ”marea”, ”salvați ”criză” 

“guvern” sau “politic”, care se referă la aspectul politic al procesului de migrație și la 

știrile legate de traversarea ilegală a diferitelor frontiere maritime sau de uscat de către 

migranți. Recent s-a remarcat și folosirea unor cuvinte precum “muncă” ,“muncitori” 

asociate cu accesul și participarea imigranților pe piața muncii din România și care 

arată, mai degrabă, o formă de respect față de această categorie specifică a lucrătorilor 

migranți. 

 

 

Figura 7. Frecvența cuvintelor asociate cu migrația 
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De exemplu, un comentariu care conține cuvântul “politic” și care evidențiază o opinie 

privind rolul cenzurii care apare pe platformele de socializare sună în felul următor:   

“O sa presupun ca suntem pe baricade opuse dpdv politic Pe partea mea e un 

nivel mare de cenzura si la un anumit punct poti sa iti pierzi contul daca vb de rau 

vaccinul lgbt crt imigratie etc Astfel cand vb de lucruri anti mainstream trebuie sa 

eviti cuvinte cheie”.  

În anul 2015, în contextul ”crizei refugiaților”, a fost postată de mai multe agenții de 

presă (Agerpres, Hotnews) declarația fostul președinte Băsescu, care consideră că 

România ar trebui să refuze să primească refugiați: 

”Fostul președinte @Traian #Băsescu consideră că #România ar trebui să refuze 

să primească #imigranți” 

Acesta a oferit o serie de argumente la momentul respectiv9. Acestă știre nu a atras 

reacții sau comentarii negative pe twitter. Mai mult, o postare separată a exprimat 

dezacord fată de poziția lui Băsescu: 

”Ca roman, este dezamagitor sa vad un fost Presedinte vorbind astfel” 

După cum reiese și din cele prezentate anterior, nu există vreun sentiment puternic 

negativ sau de ură la adresa imigranților, ba chiar cuvinte asociate cu ei sunt “muncă”. 

Cu toate acestea, există și excepții, care asociază procesul de migrație cu interese 

politice și este necesar să luăm în considerare aceste aspecte. 

 

4.2 Discursul public asupra migrației în Platforma Facebook 

 

Cea mai cunoscută platformă de social media10 la nivel mondial este Facebook: 

conform Statista1112, în anul 2021, platforma avea 2.91 de miliarde de utilizatori activi, 

iar în România erau peste 11,94 milioane de utilizatori. Mulți dintre politicienii și oamenii 

publici români își exprimă părerile pe această rețea de socializare. Având în vedere și 

numărul mare de utilizatori, am considerat că o analiză a discursului public privind 

                                                 
9 A se vedea https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/traian-basescu-romania-ar-trebui-sa-refuze-
sa-primeasca-migranti-433967 
10 Informația este disponibilă pe site-ul: https://www.visualcapitalist.com/ranked-social-networks-
worldwide-by-users/  
11 https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/  
12 https://www.statista.com/statistics/1178634/romania-number-of-facebook-users-by-month/  

https://www.visualcapitalist.com/ranked-social-networks-worldwide-by-users/
https://www.visualcapitalist.com/ranked-social-networks-worldwide-by-users/
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/1178634/romania-number-of-facebook-users-by-month/


 

30 | P a g e  

 

migrația, refugiații și imigranții pe această rețea de socializare în România este foarte 

relevantă pentru cercetarea de față. 

Prin urmare, utilizând aplicația Crowdtangle13 am descărcat postările din perioada 1 

noiembrie 2014 până în 1 februarie 2022 care au conținut următoarele cuvinte cheie: 

„migrație”, „migrant”, „refugiat”, „refugiați”. Aplicația oferă înformații privind data și ora la 

care articolul a fost postat, numărul de interacțiuni cu această postare, link-ul către 

postare și dacă postarea a fost video, poză, text sau link către o pagină web. Numărul 

de interacțiuni cuprinde cumulativ toate tipurile de interacțiuni cu acea postare: numărul 

de reacții (like, love, care, laugh, sad, nervous), numărul de comentarii și numărul de 

distribuiri. Criteriul de selecție al conținutului partajat a fost ca postarea să aibă cel puțin 

5000 de interacțiuni. Ținând cont de acest aspect, am păstrat două postări relevante de 

pe două pagini de Facebook diferite aparținând ziare.com și jurnalistului Cătălin 

Tolontan14. Aceste postări reprezintă partajarea unor articole de ziar care fac referire la 

două teme distincte, respectiv afluxul imigranților afgani și discriminarea. 

 

Site-ul de media Ziare.com  a partajat pe  30/08/2021 la ora 05:55 un articol de presă 

despre problemele care ar putea apărea o dată cu fluxul de refugiați afgani către țările 

occidentale, însoțit de următorul text: 

”Toți acești oameni nu vor să migreze în țări musulmane, ci, ați ghicit, în Europa 

Occidentală, Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelanda”15 

Această postare a generat 5261 de interacțiuni, dintre care peste 3000 de reacții și 

aproape 1500 distribuiri. Dintre cele peste 3000 de reacții aproape 2800 sunt reacții de 

tipul ”like”, iar sentimentul general al acestei postări conform analizei empirice a 

comentariilor este de aprobare. 

” De ani buni nu am citit un editorial, pe cât de bun, pe atât de adevãrat.” 

Contrar sentimentului general, care mai de grabă a fost generat de titlul articolului și 

textul asociat postării, sunt persoane care consideră că postarea este voit tendențioasă. 

”Sunt persoane care vor libertate. Eu zic să-i primim se vor integra f bine. Părerea 

mea..” 

                                                 
13 Platforma este accesibilă la adresa www.crowdtangle.com 
14 https://www.facebook.com/catalintolontan 
15 https://www.facebook.com/177357623816/posts/10159595840658817 
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”Un articol tendentios si nedocumentat. Au aparut moschei iar bisericile sunt goale si 

abandonate?? Pare ca e un taliban la fiecare colt de bloc. Un talmes-balmes rasist in 

care autorul nu pare sa aiba habar de diferenta dintre fanatism religios si religie, 

categorisind drept inapoiata si violenta o intreaga civilizatie. Rusinos articol.” 

 

Jurnalistul Catalin Tolontan  a partajat pe 20/08/2021 la ora 04:00 un articol de presă 

care face referire la o situație discriminatorie întâmpinată de un refugiat de origine 

siriană care dorea să își redeschidă un cont bancar în România, întrucât în urma 

inactivității acesta fusese inchis. Articolul partajat a fost însoțit de următorul text: 

”Fawzia, româncă de origine siriană, despre discriminare și recunoștință: „Am 

reușit în cinci ani în România ce n-am putut în 25 în Siria” de Andreea Archip”16 

Această postare a generat 5261 de interacțiuni, dintre care aproape 4700 de reacții și 

peste 250 de distribuiri. Dintre cele aproape 4700 de reacții aproape 4500 sunt reacții 

de tipul ”like”, iar sentimentul general al acestei postări conform analizei empirice a 

comentariilor este pozitiv și empatic.  

”Esti minunata si o luptatoare desavarsita ! Esti tot ce trebuie sa fie azi in era nebuniei 

mondiale ! A lupta pentru tine si pentru conationali este o mandrie !” 

 

Aceste două postări fac trimitere către articole de presă ce prezintă subiectul 

imigranților și refugiaților, iar titlul lor și textul asociat acestora au generat câteva sute 

de comentarii. Majoritatea comentariilor sunt divergente, de la exprimarea unor 

sentimente pozitive până la sentimente negative în cea ce privește migrația și imigranții. 

Cu toate acestea, nu există un sentiment general negativ asociat acestor postări. În 

general, opiniile au fost mai mult sau mai puțin în legătură cu mesajul pe care materialul 

publicat voia să îl transmită, discuțiile divagând de cele mai multe ori către alte aspecte 

decât tema postărilor. Prin urmare, conform analizei, se poate concluziona că nu există 

dovezi suficiente pentru a cataloga reacțiile ca unele negative la adresa imigranților și 

refugiaților.  

 

                                                 
16 https://www.facebook.com/catalintolontan/posts/391529949000881/ 



 

32 | P a g e  

 

4.3  Studiu de caz Youtube: Noaptea târziu ”Dau cu bomba” 

 

 

Noaptea târziu reprezintă un grup de trei tineri artiști români care parodiază melodii 

cunoscute atât internaționale cât și naționale. Aceștia se descriu pe platforma socială 

Facebook17 ca făcând parte din categoria ”actori de comedie”, iar activitatea lor este 

disponibilă în mod public pe Youtube18. 

În data de 16 septembrie 2015 aceștia au lansat parodia ”Dau cu bomba” după o piesă 

foarte cunoscută la vremea aceea, așa cum este trecut în paranteză în titlu melodiei, ”El 

mismo sol” de Alvaro Soler. Alvaro Soler a lansat acestă melodie in anul 2015 în luna 

aprilie cu aproximativ patru luni înainte de parodia celor de la Noaptea târziu.  Având în 

vedere data lansării putem aprecia că selecția temei este făcută în contextul ”crizei 

refugiaților” din perioada 2015-2016, când peste 1 milion de persoane au intrat in 

Europa19. Pe pagina Youtube, autorii menționează de altfel că ”NU promovează 

RASISMUL” și își exprimă solidaritatea fata de imigranți. 

Parodia abordează tema teroriștilor și a atentatelor teroriste revendicate în general de 

atacatori de origine arabă, iar versurile prezentate integral în Anexa la studiu par 

tendențioase și agresive, dacă ne-am rezuma doar conținut prin citirea lor fără să 

vizionăm videoclipul. De exemplu: 

”Din Siria, am plecat 

Totul e-mpachetat (...) 

Și dăm cu bomba 

De sare Europa 

Din o sută de oameni 

Zece sunt puși pe război 

V-am caștigat 

La toți compasiunea 

Dar la noi misiunea e să-ncepem un război” 

                                                 
17 Pagina de facebook este accesibila la adresa https://www.facebook.com/NoapteaTarziuVlog/about  
18 Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NZSJsZnNIMg  
19 Mai multe detalii pot fi accesate și în raportul UNHCR https://www.unhcr.org/ro/415-rostiri2015raport-
unhcr-criza-pe-marea-mediterana-o-criza-a-refugiailor-html.html  

https://www.facebook.com/NoapteaTarziuVlog/about
https://www.youtube.com/watch?v=NZSJsZnNIMg
https://www.unhcr.org/ro/415-rostiri2015raport-unhcr-criza-pe-marea-mediterana-o-criza-a-refugiailor-html.html
https://www.unhcr.org/ro/415-rostiri2015raport-unhcr-criza-pe-marea-mediterana-o-criza-a-refugiailor-html.html
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Se constată că parodia are un conținut voit tendențios, specific genului, și, într-o 

oarecare măsură punând o etichetă socială asupra unui anumit grup de oameni. 

Versurile au fost analizate folosind WordCloud generator20. Am obținut o analiză de tipul 

”nor de cuvinte” pentru versurile parodiei unde se poate observa o preponderență a 

utilizării cuvintelor ”bomba” și ”război” conform figurii de mai jos (Figura 8.). 

 

 

Figura 8.Norul de cuvinte privind parodia ”Dau cu bomba” – Noaptea târziu 

 

 

Figura 9. Statistici privind căutările a doi termeni cheie: dau cu bomba și El mismo sol 

 

Scopul analizei noastre în acest capitol este să cercetăm impactul și reacțiile pe care le 

generează această postare. Astfel, impactul acestei parodii a fost și este unul ridicat 

întrucât, conform statisticilor publice, a strâns până în prezent peste aproximativ 6,7 

                                                 
20 Aplicația este accesibilă pe platforma monekyelearn.com 
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milioane de vizionări, 4,7 mii de comentarii și 79 mii de aprecieri. Cu toate acestea, 

parodia nu pare sa genereze într-o măsură covârșitoare comentarii legate de tema 

abordată - refugiați, război, teroriști migrație – cât mai degrabă legate de melodia în 

sine. Figura 9 arată numărul de căutări care au legătură cu titlurile melodiei originale și 

a celei parodiate, respectiv doi termeni-cheie: ”Dau cu bomba” și ”El mismo sol”. 

Analizând efectul pe care l-a avut parodia asupra căutărilor melodiei originale se 

observă că au crescut căutările melodiei originale în momentul în care s-a lansat 

parodia. Vârful căutărilor se situează în luna septembrie 2015 și foarte puțin în perioada 

celor patru luni de la lansare melodiei originale până la lansarea parodiei.  

Analiza empirică a unor comentarii arată ca cel mai mare interes este legat de partea 

muzicală și nu de conținut. Conținutul este considerat de cele mai multe ori la justa lui 

valoare, ca parodie a unei situații. Există totuși comentarii care fac referire la imigranți și 

la terorism și care consideră versurile melodiei ca fiind reale și pline adevăr, precum e 

comentariul „cântec cu versuri adevărate”. Aceste referiri par mai degrabă izolate și 

apar în mai puțin de 10% din numărul total de comentarii. 

În concluzie, acest tip de parodie, de o mare audiență și care se adresează publicului 

tânăr din România, nu a generat preponderent comentarii sau reacții anti-imigranți din 

partea acestui public. În schimb, conform analizei, am constatat că melodia atrage 

comentarii legate de calitatea actului artistic (linie melodică, armonii) sau aprecieri față 

de artiști, iar referirile la refugiați sunt izolate.  
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5. Discursul public asupra migrației în Articole de presă  

 

 

Odată cu apariția internetului, presa scrisă a cunoscut o scădere a tirajului tiparit și în 

mare parte s-a mutat în mediul online. Am ales ca sursa pentru știrile analizate site-ul 

de știri hotnews.ro datorită următoarelor avantaje: site-ul are o secțiune de căutare 

după cuvinte cheie, fiecare articol prezintă informații privind numărul de accesări și 

comentarii, iar comentariile se pot face direct pe pagina articolului fără a fi nevoie de 

acces prin platforma Facebook precum au majoritatea site-urilor de profil. 

Pentru analiză am ales cele mai de notoritate articole care fac referire la România și la 

criza refugiaților de origine arabă. Criteriul de selecție a articolelor a fost popularitatea 

acestora, apreciata prin numărul de vizualizări și numărul de comentarii. 

Primul articol propus spre analiză este: ”Intrarea în "Fortăreaţa Europa”: România, noua 

rută către Uniunea Europeană a refugiaţilor afgani / Cât costă drumul libertății”21 

publicat marți, 17 august 2021, la ora 11:02, de către redacția hotnews având ca sursa: 

publicația El Confidencial, preluată de Rador. Acest articol este unul dintre cele mai 

accesate articole pe subiectul migrației: conform statisticilor site-ului hotnews.ro a fost 

vizionat de 12628 de ori și a generat 76 comentarii.  

În acest articol se tratează subiectul rutelor de intrare în Europa a migranților și 

refugiaților de origine afgană care încearcă să ajungă către Uniunea Europeană 

centrală. Întrucât ruta inițială a acestora era prin Turcia, Grecia, Macedonia de Nord, 

Serbia, Ungaria și Croația, în anul 2021, s-a observat o tendință de schimbare a 

acesteia prin România: 

”Potrivit Poliției Române de Frontieră, numărul migranților ilegali identificați în timp ce 

încercau să treacă frontierele țării, în primele șase luni ale anului 2021, a fost de 8.758, 

cu 200% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2020.” 

                                                 
21 Acest articol este accesibil la https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24982996-intrarea-fortareata-
europa-romania-noua-ruta-catre-uniunea-europeana-refugiatilor-afgani-cat-costa-drumul-libertatii.htm  

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24982996-intrarea-fortareata-europa-romania-noua-ruta-catre-uniunea-europeana-refugiatilor-afgani-cat-costa-drumul-libertatii.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24982996-intrarea-fortareata-europa-romania-noua-ruta-catre-uniunea-europeana-refugiatilor-afgani-cat-costa-drumul-libertatii.htm
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Figura 10. Norul de cuvinte privind conținutul articolului 

 

De altfel, și din analiza norului de cuvinte se observă că accentul este pus pe cuvintele 

ce descriu rute și destinații ale imigranților: ”la frontierele extracomunitare”, ”române de 

frontieră”, ”granița cu Ungaria”. Articolul este unul imparțial, prezentând situația de fapt 

a diverselor rute pe care imigranții și refugiații afgani le-au ales în ultima perioada 

pentru a intra în Uniunea Europeană. Totodată, prin articol se prezintă și cauzele 

plecării lor din țara de origine către Europa dar și modalitatea lor de a intra în țările din 

Uniunea Europeană. De reținut este că, deși textul are peste 1200 de cuvinte, cuvintele 

care sunt din gama lexicală a cuvântului ”ilegal” apar de doar opt ori (vezi Figura 10). 

 

 

Figura 11. Norul de cuvinte privind comentariile articolului și statisticile articolului 
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Analiza cloud a comentariilor nu relevă o tendință rasistă a comentariilor, ci din contră, 

se observă discuții contradictorii și cu accent pe integrare și acceptare. De altfel, 

discuția este de natură empatică mai ales că românii au experiență migraționistă și 

totodată înțeleg conceptul de a pleca în altă țară pentru a o lua de la zero. 

” interesant // ca nu vedem cat de similari sunt afganii cu compatriotii nostri. Poate ca ne 

am mai civilizat putin in ultimii 5 ani, dar inainte nu era deloc departe cand bateam la 

portile europei in cautare de locuri de munca pt un trai mai bun... repede uita omul de 

unde a plecat” 

Deși discuția a plecat de la ce efecte negative ar avea venirea refugiaților și migranților 

arabi în Uniunea Europeană deci și în România, există păreri pozitive orientate către 

comunitate și integrare: 

„Trebuie sa ii ajutam , putem mai mult ! // Tocmai, ca facem parte din nato trebuie sa ii 

ajutam, daca au nevoie sa plece ar trebui ajutati sa vina .Ma bucur ca se construiesc in 

timisoara locuinte sociale pentru refugiati si se dau burse de studii pentru ei dar este 

prea putin, romania trebuie sa ii atraga pe acesti tineri apti de munca si de studiu si sa ii 

integram” 

 

Al doilea articol propus spre analiză este de fapt un rezumat transcris al principalelor 

declarații din cadrul unei dezbateri video derulată pe Hotnews: ”Dezbatere VIDEO: Ar 

trebui România să primească refugiați afgani? Ce spun 2 europarlamentari români: 

„Trebuie să facem și noi un amar de bine. (...) Este creștinește” / „România este 

obligată din motive umanitare”22,  publicat joi, 23 septembrie 2021, la ora 20:28 pe site-

ul hotnews.ro. Moderatorul acestei dezbateri video, Claudiu Zamfir, a avut invitați trei 

europarlamentari din România și Bulgaria cu care a tratat în principal subiectul primirii 

în România a unui număr de refugiați afgani și consecințele pe care acest lucru le-ar 

avea asupra țărilor din Uniunea Europeană ș, respectiv asupra României. 

 

                                                 
22 https://www.hotnews.ro/stiri-meetyourmep-25057385-dezbatere-video-trebui-romania-primeasca-
refugiati-afgani-spun-2-europarlamentari-romani-trebuie-facem-noi-amar-bine-este-crestineste-romania-
este-obligata-din-motive-umanitare.htm  

https://www.hotnews.ro/stiri-meetyourmep-25057385-dezbatere-video-trebui-romania-primeasca-refugiati-afgani-spun-2-europarlamentari-romani-trebuie-facem-noi-amar-bine-este-crestineste-romania-este-obligata-din-motive-umanitare.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-meetyourmep-25057385-dezbatere-video-trebui-romania-primeasca-refugiati-afgani-spun-2-europarlamentari-romani-trebuie-facem-noi-amar-bine-este-crestineste-romania-este-obligata-din-motive-umanitare.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-meetyourmep-25057385-dezbatere-video-trebui-romania-primeasca-refugiati-afgani-spun-2-europarlamentari-romani-trebuie-facem-noi-amar-bine-este-crestineste-romania-este-obligata-din-motive-umanitare.htm
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Figura 12. Norul de cuvinte privind conținul articolului  

 

Din analiza norului de cuvinte privind conținutul articolului (Figura 12), reiese că tema 

principală a discuției se referă la importanța unei colaborări între țările din Uniunea 

Europeană privind deciziile pe care ar trebui să le ia ținând cont de contextul social, 

economic și politic din Afganistan: 

”În aceste cazuri speciale acesta este răspunsul: cooperarea tuturor statelor europene.” 

(Vlad Nistor, europarlamentar Partidul Național Liberal (PPE)) 

”Deci nu ar trebui să lăsăm o singură ţară să îţi asume întreaga responsabilitate, de 

aceea Bulgaria şi România trebuie să facă tot ce le stă în putere să-şi crească influenţa 

în Afganistan şi în Uniunea Europeană. ” (Elena Yoncheva – europarlamentar, Partidul 

Socialist Bulgar (grupul S&D)) 

 

  

Figura 13. Norul de cuvinte privind comentariile articolului și statisticile articolului 
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Majoritatea comentariilor contrazic opiniile exprimate de persoanele participante la 

dezbaterea video și tratează subiectul din diverse perspective politice, sociale sau chiar 

financiare. Unii dintre cei care au comentat consideră că venirea imigranților în 

România ar însemna o povară financiară și socială pentru o țară care deja se confruntă 

cu propriile sale probleme: 

” Mda // Copii din Apuseni n-au autobuze sa mearga la scoala, avem cel mai mare 

numar de elevi la un invatator din UE, sistemul medical e un dezastru, tot timpul e criza 

de oncologice, dar de refugiati avem bani!? Daca va e mila de cineva creati conditii sa 

se intoarca romanii acasa. Stau cate 3-4 cu chirie, mananca ce apuca si stau familiile 

dezbinate.” 

Unul dintre participanții la dezbaterea video menționează că prin primirea refugiaților în 

România facem un gest creștinesc și de compasiune. Deși nu a fost neapărat tema 

principală a dezbaterii, faptul că aceasta se regăsește în titlul dezbaterii a generat 

câteva reacții printre participanți. Cei care au comentat tratează cu ironie aceasta 

afirmație referitoare la religie făcând aluzie la diferențele de natură religioasă dintre 

creștinism și islam: 

”mie mi se pare tare asta: // ,, e crestineste sa ii primim!". Adica pe cine sa primim? Sa 

primim niste musulmani care au nenorocit si extirpat orice forma de crestinism din tara 

lor? Dar musulmanii cand au primit crestini de buna voie? Raspuns: niciodata. Sa ii 

primeasca alti musulmani... ex Erdogan, care se autointituleaza lider al lumii 

musulmane.” 

Sunt și voci care consideră că România ar putea beneficia de pe urma migrației și a 

atragerii imigranților și refugiaților ca lucrători migranți care să răspundă deficitelor de 

forță de muncă din diferite sectoare economice: 

”corect // Si cine are cap, atrage imigrantii tineri, educati, cu chef de munca. Cine-i 

prost, o da in texte nationaliste si lasa granitele in paza unor spagari care nu vad nici 

cand trece avionul cu tigari de contrabanda.” 

După cum reiese din cele analizate anterior privind conținutul articolelor și al 

comentariilor aferente acestora, nu se relevă vreun sentiment puternic negativ la adresa 

imigranților și refugiaților. Este important să subliniem că, totuși, există și unele păreri 
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care văd acest lucru într-un mod negativ, considerând că imigranților și refugiaților le 

este greu să se integreze în societatea românească. 
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6. Concluzii 

 

 

Raportul prezintă în prima parte o perspectivă recentă asupra fenomenului migraționist 

în România, cu o analiză detaliată a celor două componente ale sale: emigrația si 

imigrația, temporară și definitivă. În majoritatea intervalului temporal, 

emigranții  temporari sunt mai numeroși decât imigranții temporari, însă diferențele 

dintre cei 2 indicatori nu  sunt semnificative. În 2018, se observă o creștere a 

imigranților temporari care este corelată cu creșterea celor definitivi din aceleași motive 

geopolitice legate de securitate. În 2019 și 2020, nivelul ambilor indicatori scade destul 

de mult, întrucât începe criza cauzată de  virusul COVID-19, iar mobilitatea devine 

extrem de restrânsă.   

Acest fenomen de creștere a imigrației permanente și temporare, alături de o vizibilitate 

mai mare a imigrației, imigranților și refugiaților la nivelul societății românești fac 

deosebit de necesară analiza percepției românilor asupra imigranților și respectiv a 

modului în care imigrația, migranții și refugiați sunt prezentați în discursul public mass-

media și online. Această analiză se derulează în partea a doua a acestui raport. 

Pentru a surprinde percepția publică privind migrația și refugiații a fost realizată o 

analiză cantitativă de conținut. În realizarea acestui raport s-au folosit tehnici de 

machine learning, precum web scraping (pentru extragerea tweet-urilor), natural 

language processing (procesarea limbajului natural – prin calcularea de frecvențe ale 

cuvintelor întâlnite împreună cu, așa-numitele, cuvinte cheie). Rezultatele au fost 

prezentate în diferite stagii de prelucrare, pentru a evidenția importanța urmăririi 

anumitor pași în executarea acestui proces de data mining. Aici am observat cele mai 

des întâlnite cuvinte care apar în relație cu “imigranți / migranți”, “imigrație / migrație”, 

“azil”, “refugiați”, “lucrători străini”. Pe de altă parte, am văzut că există și păreri 

discrepante, care asociază procesul de migrație fie cu interese politice, fie cu cenzura.    

În general, opiniile exprimate prin platformele de social media sunt divergente, dar fără 

a avea un caracter general negativ. Persoanele care comentează asupra unui subiect 

își exprimă atât opiniile negative cât și pe cele pozitive. Discuțiile devin deseori 

contradictorii, fiecare susținându-și opinia indiferent de expunerile celorlalți. De cele mai 
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multe ori se observă că discuția se îndepărtează de la subiectul sau de la tema postării 

partajată. Prin urmare, deși postarea face referire la tema refugiaților comentariile 

exprimate în mod public abordează deseori problematici politice sau aduc în discuție 

aspecte istorice. 

În concluzie, putem spune că în spațiul online din România nu se evidențiază un 

sentiment general negativ la adresa refugiaților sau migrației. Considerăm că se 

observă mai degrabă un comportament tolerant și empatic, probabil datorită faptul că și 

românii  au un istoric bogat în ceea ce privește migrația. 
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Anexe 

 

Versuri Noaptea târziu  

Sursa: https://www.versuri.ro/versuri/noaptea-tarziu-dau-cu-bomba-_zdb7.html#  

 

Din Siria, am plecat 

Totul e-mpachetat 

E și varuțu' cu noi 

El e prietenos, 

Dar și pretențios, 

Vrea drepturi mai mult ca voi.... 

și de nu le dați 

El protestează 

Mașini incendiază 

Și țara traversează 

În spate lasă tărăboi 

Și dă cu bomba 

De sare Europa 

Că la el pasiunea 

E tot pentru război 

Venim în România 

Când terminați Moscheea 

Vă dăm și vouă cheia 

Să faceți curat 

Vreau să învăț nemțește 

Că aia ne "primește" 

Și-o să trăim regește 

Că ei ne-au chemat 

Și dăm cu bomba 

De sare Europa 

Din 100 de oameni 
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10 sunt puși pe război 

V-am câștigat 

La toți compasiunea 

Dar la noi misiunea 

E să-ncepem un război. 

Ascunde bombele, bombele, bombele 

Ascunde bombele tre să ne camuflăm 

Și șterge pozele, pozele, pozele 

Să nu ne vadă aștia că îi bombardăm 

El protestează 

Mașini incendiază 

Și țara traversează 

În spate lasă tărăboi 

Și dĂ cu bomba 

De sare Europa 

Că la el pasiune 

E tot pentru război 

Și dăm cu bomba 

De sare Europa 

Din 100 de oameni 

10 sunt puși pe război 

V-am caștigat 

La toți compasiunea 

Dar la noi misiunea e să-ncepem un război. 
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