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Schimbările sociale şi politice multiple au avut impact major asupra nivelului de viaţă a 

oamenilor. Şomajul şi salariile mici au determinat oamenii să ăşi caute un loc de muncă în 

străinătate. 

Pentru mulţi români migraţia reprezintă o alternativă pentru a-şi ajuta familiile, iar 

impactul este resimţit de milioanele de români din ţară care primesc bani de la cei plecaţi la 

muncă în străinătate. Deşi, cei care merg să muncească în afara graniţelor ţării contribuie 

semnificativ la veniturile familiilor, aceştia plătesc pe plan social. Vârsta medie a celor care 

imigrează este de 35 de ani, ceea ce are un impact negativ asupra natalităţii. Migraţia afectează şi 

relaţiile sociale dintre oameni. Relaţiile sociale dintre oamenii dintr-o comunitate sunt adesea 

distruse, ceea ce îngreunează comunicarea dintre oameni. Cei care rămân acasă comunică 

sporadic cu cei plecaţi la muncă în străinătate, ceea ce creează un gol între cei care migrează şi 

cei care rămân acasă. Sumele de bano trimise de cei plecaţi la muncă în străinătate au ridicat 

standardele de viaţă a familiilor, dar nu au contribuit aproape deloc la dezvoltarea infrastructurii 

locale. Prosperitatea individuală sau a familiilor nu are nici un fel de impact asupra comunităţii 

lăsate în urmă. 

Apare un decalaj tot mai mare între familiile care primesc bani din străinătate şi cei care 

nu primesc. În unele familii în care unul dintre părinţi este plecat la muncă în străinătate, bani 

trimişi de acesta reprezintă peste 50 % din veniturile familiei. Deşi situaţia lor financiară s-a 

îmbunătăţit considerabil, nu s-a observat nici un progres în ceea ce priveşte accesul acestora la 

sistemul educaţional sau sistemul medical. Banii primiţi sunt folosiţi pentru cheltuieli curenze, 

mâncare, îmbrăcăminte şi reparaţii curente în gospodărie. 

Migraţia are efecte psihologice asupra membrilor familiei dar şi asupra relaţiilor dintre ei. 

După ce un membru al familiei pleacă, urmează o perioadă de acomodare, în care familia se 

acomodează cu noua situaţie. Migraţia de cele mai multe ori schimbă rolurile pe care le are 

fiecare în familie, deoarece trebuie făcute şi sarcinile celui care a plecat. 

Plecarea tatălui are mai puţine consecinţe negative în dezvoltarea copilului, în schimb 

plecarea mamei afectează psihologic şi emoţional copilul, alimentaţia, sănătatea şi performanţele 

şcolare. Copii tineri lăsaţi singuri devin ataşaţi de cei care au grijă de ei, în schimb cei mai mari 

devin mai rezervaţi şi retraşi. Dacă ambii părinţi pleacă, mulţi lasă copii în grija bunicilor, lucru 

bune deoarece aceştia au mare grijă de nepoţi.  

În unele cazuri în care copii sunt mai mari aceştia vor să rămână în casele lor şi să fie 

supravegheaţi de un vecin sau o rudă. În cazul în care copii sunt lăsaţi în grija unor rude, care la 

rândul lor au copii, pot să apară conflicte între copii, deoarece copii cu părinţii plecaţi sunt foarte 

sensibili la atitudinea celor din jurul lor. 

Apar foarte multe cazuri în care aceşti copii sunt abuzaţi de cei care ar trebui să aibă grijă 

de ei, sau alţi copii, aceste abuzuri se referă la hrana insuficientă, condiţii de locuit improprii sau 

tratament discriminatoriu.  

Părinţii care muncesc în străinătate comunică cu copii lor aproape zilnic prin intermediul 

reţelelor de socializare sau telefon. 

În ultima perioadă tot mai mulţi părinţi îşi duc copii cu ei în străinătate, ceea ce va avea 

efect negativ în viitor. Mulţi copii care au plecat cu părinţii lor în străinătate au renunţat la şcoală 

şi au început să muncească acolo şi ei. 

Divorţul părinţilor este un efect al plecării la muncă în străinătate, şi de aici au apărut 

probleme precum divizarea bunurilor şi custodia copiilor. Dacă un membru al familiei nu vine 
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acasă o perioadă de timp mai îndelungată, aceea familie nu mai poate fi numită o familie 

normală. Lipsa îndelungată a părinţilor poate duce la conflicte cu cei care au grijă de copii lăsaţi 

în ţară. Deşi copii nu simt schimbările prin care trec, psihologii şi profesorii au observat că 

aceştia sunt mai distanţi cu colegii şi suferă pe plan emoţional. Profesorii au observat că 

independent de vârstă copii cu părinţii plecaţi prezintă o vulnerabilitate emoţională foarte mare. 

Migraţia are un impact negativ în ceea ce priveşte evoluţia demografică, deoarece tineri sunt cei 

care pleacă la muncă în străinătate, aceasta afectează natalitatea şi contribuie la îmbătrânirea 

societăţii. Unii părinţi şi-au luat copii şi s-au stabilit permanent în ţara respectivă. 

În ceea ce priveşte educaţia în ciclul primar şi cel gimnazial nu s-a observat o diferenţă 

foarte mare între familiile cu părinţi plecaţi în străinătate şi celelalte familii. Discrepanţele apar 

în anii de liceu, deoarece aici apar cheltuieli suplimentare pentru educaţie. Copii proveniţi din 

familiile cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate dispun de mai multe resurse financiare pentru 

a-şi continua studiile decât ceilalţi. 
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