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FIŞĂ DE LUCRU 

MOBILITATEA TERITORIALĂ A POPULAŢIEI (MIGRAŢIILE) 

 

A. În lista de mai jos sunt zece factori de respingere demografică, care te-ar putea determina 
să părăsești țara, adică să emigrezi. 
1. Subliniază cu o linie roșie cei mai importanți cinci factori și numerotați-i în ordine 

crescătoare! 
- lipsa unei locuinţe proprii. 
- sărăcie, lipsa unor venituri permanente şi suficiente pentru traiul zilnic. 
- nesiguranţă, stări conflictuale. 
- lipsa de perspectivă privind viitorul profesional. 
- discriminare (rasială, religioasă, politică). 
- clima neprielnică. 
- corupţia generalizată. 
- absenţa unui sistem sanitar modern 
- atracţia pentru anumite locuri de pe planetă. 
- poluarea mediului. 
- şomaj. 

2. Menționați trei consecințe negative ale fenomenului de “brain drain” (exodul 
creierelor)! 
a. Consecința 1..................................................................................................................... 
b. Consecința 2..................................................................................................................... 
c. Consecința 3.................................................................................................................... 

B. În lista de mai jos sunt douăsprezece factori de atracție demografică, pe care i-ai putea 
lua în considerare, în eventuala alegere a unei noi patrii. 

C.  
1. Subliniază cu o linie roșie cei mai importanți șase factori de atracție demografică 

și numerotați-i în ordine crescătoare! 
- săli de cinema, teatru, concerte. 
- locuinte confortabile,  utilate, cu chirii moderate ca preţ. 
- sisteme de transport moderne. 
- şcoli, facultati de renume. 
- prezenţa unor rude sau prieteni. 
- siguranţa stradală, criminalitate redusă. 
- spaţiile verzi extinse, parcurile. 
- libertatea presei si cuvântului. 
- limba vorbita. 
- cultura tarii respective. 
- un loc de munca bine platit. 
- un sistem sanitar modern şi accesibil. 

 
2. Precizați trei consecințe pozitive pentru țările receptoare de migranți! 

a. Consecința 1.................................................................................................................. 
b. Consecința 2.................................................................................................................. 
c. Consecința 3................................................................................................................... 

 



D. Documentele de mai jos se referă la direcția fluxurilor migratorii (document a), la 
decalajale demografice și economice dintre statele dezvoltate și în curs de dezvoltare 
(document b), la numărul și ponderea migranților în diferite regiuni de pe Glob 
(document c) și la importanța economică a migrației (document c). 

Sursa:http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_population_stati
stics/ro   

a. Principalul flux migratoriu, din zilele noastre, porneşte din ţările în curs de dezvoltare (“ţările 
Sudului”) şi se îndreaptă spre ţările dezvoltate (“ţările Nordului”).  Majoritatea oamenilor care 
pleacă din ţările de origine au motivaţii economice, fiind în cautarea unui nivel de trai mai bun 
pentru ei şi familiile lor. 

b. Migratia populaţiei este inevitabila şi necesară. În ţările Nordului, aflate în declin demografic, 
populatia este îmbătrânită, cu o pondere redusa a populatiei tinere, însa oferta de locuri de munca 
este mai variată şi mai bogată, graţie nivelului de dezvoltare economica mai ridicat; pe de altă 
parte, în ţările Sudului, mai putin dezvoltate, numarul locuitorilor este în creştere rapida, ponderea 
populatiei tinere este ridicată, iar oferta de locuri de munca limitată şi puţin variată. Aceste 
decalaje demografice şi economice pot fi contrabalansate prin fenomenul migratţei internaţionale. 
O consecinţă negativă a migraţiei internaţionale este migraţia creierelor (“brain drain” ), adică 
plecarea, temporară sau definitivă, a persoanelor de înalta calificare, foarte valoroase profesional, 
din țările sărace în cele bogate. 

c. Datorită migranţilor, ţările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E., 
care este o organizație internațională a acelor națiuni dezvoltate care acceptă principiile 
democrației reprezentative și a economiei de piață libere, 33 de state) au între 5 şi 15% din 
populaţia totală provenită din migranţi, iar în anumite ţări ponderea este chiar mai mare: de 
exemplu, în Australia 25% din populaţie s-a născut în afara ţării, iar în Canada 19 %. În Europa 33 
milioane de locuitori (din cca 750 milioane) provin din afara continentului, iar în S.U.A. 35 
milioane de locuitori (din cca 320 milioane) sunt născuţi în afara teritoriului american. Rusia, 
Franta, Germania au, fiecare, câte 5 milioane de locuitori proveniţi din exterior. 

d. Într-o lume globalizată, migraţiile internaţionale sunt o necesitate, iar ţarile dezvoltate nu şi-ar 
putea asigura creşterea economică în absenţa lucratorilor proveniţi din ţările în curs de dezvoltare.  
 
1. Precizaţi daca afirmaţiile urmatoare sunt adevarate sau false: 

a. pricipalul flux migratoriu internaţional are direcţia Nord (ţări dezvoltate) – Sud (ţări în curs 
de dezvoltare). (A/F) 

b. brain drain este un fenomen pozitiv pentru ţările dezvoltate. (A/F) 
c. în ţările dezvoltate ponderea populației tinere este ridicată iar oferta de locuri de munca mai 

redusă. 
d. decalajele demografice dintre state pot fi contrabalansate prin migraţia internă. (A/F) 
e. O.C.D.E. este o asociație a celor mai dezvoltate state, din punct de vedere economic. 
f. progresul statelor dezvoltate este legat şi de prezența lucrătorilor proveniţi din străinătate. 

(A/F) 
g. principala cauză a migraţiei internationale este de natură politică. (A/F) 

 

 

 

 

 



2. Corelati prin săgeți informaţiile, din tabelul de mai jos, din coloana A cu  enunţurile din 
coloana B! 

 

                    A                                             B 

intre 5% si 15% 
 
25% 
 
19% 
 
33 milioane 
 
35 milioane 
 
5 milioane 

• Procentajul imigranţilor din Australia. 

• Numarul locuitorilor nascuţi în afara  Europei. 

• Procentajul imigranţilor din ţările O.C.D.E. . 

• Numarul locuitorilor născuti în afara S.U.A. 

• Numarul imigranţilor din Rusia, Franţa, Germania . 

•  Procentajul imigranţilor din Canada. 


