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REZUMATUL TEZEI 

 Teza pe care o propunem tratează un subiect actual: migrația forței de muncă din spațial 

rural românesc. În ultima perioadă tot mai mulți cercetători și-au îndreptat atenția către 

fenomenul migraționist din România încercând să definească , să explice și să determine cauzele 

producerii acestui fenomen. Astfel, din dorință de a aprofunda fenomenul migraționist s-a făcut 

apel la metota de cercetare interdisciplinara, care a determinat îndeplinirea obiectelor propuse, 

anume: analiza teoriilor cu privire la cauzele si efectele fenomenului de migrație; identificarea 

efectelor produse ȋn mediul rural ȋn urma migrației forței de munca din acel spațiu; identificarea 

cauzelor si efectelor migrației in baza unei cercetari calitative folosind metoda focus-grup; 

identificarea şi analizarea cauzelor care ar putea produce fenomenul migrației ȋn rândul 

studenților (cu domiciliu ȋn urban cât şi ȋn rural) ȋn baza unei cercetari cantitative; determinarea 

legaturilor dintre fenomenul migrației si statusul sacial al indivizilor; elaborarea unei metode de 

determinare a posibilei migrații a indivizilor avand ca bazǎ de pornire satisfacerea nevoilor, şi 

conflictul acestora cu mediul ȋn care aceştia trǎiesc. Ipoteza de la care s-a plecat a fost aceea de a 

pǎtrunde ȋn profunzimea cauzelor care pot declansa fenomenul migrației şi anume gradul de 

satisfacere a nevoilor individului / grupului de indivizi. 

Cuvinte cheie: migrația forței de muncǎ, mediul rural, cauzele migrației, efectele migrației,  
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