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Lista de noticias aparecidas en medios de comunicación rumanos con motivo de la presentación 

del proyecto ORBITS en Castellón el día 2 de noviembre de 2017 (en orden alfabético). Se dejan 

fuera muchas otras páginas web que replicaron la noticia.  
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5. Business 24: http://m.business24.ro/international/romanii-care-au-plecat-in-spania-

subiectul-celui-mai-mare-studiu-de-la-nivelul-ue-1588917 

6. Diacaf: http://www.diacaf.com/m/actualitate/romanii-care-au-plecat-in-spania-
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7. Diaspora Azi: http://diasporaazi.ro/diaspora-romaneasca-din-spania-obiectul-celui-
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europene/ 
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cercet.html?v=1 

9. Fluierul: 
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mai-amplu-proiect-de-cercetare-din-ue-privind-diaspora-romania-a-doua-cea-mai-

importanta-enclava-demografica-din-spania 

10. Gazeta Dambovitei: http://www.gazetadambovitei.ro/actual/136023/ 

11. Jurnalul Romanesc: http://www.jurnalulromanesc.at/romanii-care-au-plecat-in-

spania-subiectul-celui-mai-mare-studiu-de-la-nivelul-ue/ 

12. Media Fax: http://www.mediafax.ro/social/diaspora-romaneasca-din-spania-subiect-

de-studiu-pentru-sapte-universitati-internationale-16806072 

13. Newslist: http://newslist.ro/universitatea-autonoma-din-barcelona-in-colaborare-cu-
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complext-studiu-despre-diaspora-romaneasca-din-spania/ 
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Studiu despre diaspora românească din Spania

Diaspora românească din Spania face obiectul celui mai complex demers de cercetare știinţifică realizat
vreodată la nivelul Uniunii Europene (UE). Studiul, care debutează astăzi, 2 noiembrie, la Castellon de la
Plana, Spania, este realizat de grupul de cercetare egolab-GRAFO, din cadrul Universităţii Autonome din
Barcelona, în colaborare cu cercetători din alte șapte universităţi din Spania, România, Germania, Elveţia și
Statele Unite ale Americii. Partenerul din România în acest studiu știinţific este Institutul de Cercetări al
Universităţii din București, prin grupul de cercetare pentru Grafuri și Reţele Sociale GraphNets.

Proiectul ORBITS: Rolul Câmpurilor Sociale Transnaţionale în Emergenţa, Menţinerea și Descompunerea
Enclavelor Etnice și Demografic va analiza diaspora românească din Spania concentrată în două enclave
demografice, adică locuri unde românii reprezintă mai mult de 10% din totalul populaţiei, Castelló de la Plana
(Valencia) și Roquetas de Mar (Almería). În urma unui studiu etnografic anterior, derulat în prima parte a
proiectului, s-a constatat că românii din cele două localităţi provin, preponderent, din judeţele Dâmboviţa,
respectiv Bistriţa-Năsăud. Prin urmare, studiul va porni de la rutele de migraţie dintre Castelló de la Plana
(Valencia) — Dâmboviţa și Roquetas de Mar (Almería) — Bistriţa-Năsăud.

'Acest proiect își propune să analizeze conexiunile românilor plecaţi în Spania cu cei rămași acasă, dar și cu
alţi români, care trăiesc în alte state ale lumii. Această ţesătură de relaţii, din care fac parte membrii familiei,
prietenii și cunoscuţii, ne ajută să înţelegem strategiile lor de supravieţuire, cum își conservă identitatea
naţională, dar și modul în care circulă între ei informaţiile, bunurile materiale, banii, ideile și valorile', susţine
Marian-Gabriel Hâncean, conferenţiar universitar la Facultatea de Sociologie și Asistenţă Socială din cadrul
Universităţii din București, liderul echipei de cercetători români implicaţi în proiect.

Pornind din Castello de la Plana (Valencia) și Roquetas de Mar (Almería), proiectul urmărește conexiunile
interpersonale dezvoltate de români în aceste orașe, legăturile lor cu locurile de origine, judeţele Dâmboviţa
și, respectiv, Bistriţa-Năsăud, dar și cu alte ţări. În acest fel, va fi posibilă înţelegea dinamicii care apare în
ceea ce se numește 'câmpuri transnaţionale' și a fluxurilor de comunicaţii sociale între locuri din ţări diferite.
Proiectul ORBITS va studia și reţeaua de instituţii, firme și organizaţii care facilitează migraţia românilor și va
oferi, pentru prima dată, o analiză cuprinzătoare a modalităţilor de comunicare între o parte a diasporei
române în Europa.

În România, cercetarea de teren va debuta în judeţul Dâmboviţa și se va desfășura în paralel cu cea realizată
în Castelló de la Plana (Valencia). Colectarea datelor în Roquetas de Mar (Almería) și Bistriţa-Năsăud se va
desfășura simultan, în vara anului viitor.

'O noutate o reprezintă faptul că, pentru a înţelege legăturile românilor din Europa, studiul colectează, în mod
sistematic, date despre relaţiile pe care migranţii și nemigranţii le întreţin cu oameni din alte ţări decât
România și Spania, pentru a înţelege legăturile lor din Europa. În total, vom solicita participarea a 600 de
persoane la sondaj, atât în România, cât și în Spania. Datele colectate sunt anonime, astfel încât, grupul de
cercetare nu va păstra informaţii personale mai mult decât timpul necesar pentru realizarea contactelor și
pregătirea setului de date. De asemenea, în cadrul proiectului ORBITS, vor mai fi realizate interviuri
aprofundate în ambele ţări pentru a avea o perspectivă mai bună asupra cauzelor și motivaţiilor diferitelor
fenomene identificate', precizează José Luis Molina, profesor universitar la Universitatea Autonomă din
Barcelona, Departamentul de Antropologie Socială și Culturală, antropolog economic și specialist în
etnografie și analiza reţelelor sociale personale.
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Rezultatele obţinute în urma acestui studiu sunt utile atât din perspectiva cercetării știinţifice, cât și din
perspectiva politicilor publice. Proiectul poate fi de interes inclusiv pentru autorităţile publice din România,
deoarece va oferi răspunsuri de profunzime cu privire la motivele pentru care românii decid să plece din ţară,
factorii care influenţează deciziile de revenire în ţară, modul în care migraţia se produce prin intermediul
reţelelor de familie, prieteni și cunoștinţe, dar și modul în care migranţii români comunică și circulă resurse
prin intermediul reţelelor de migraţie.

'Proiectul de cercetare ORBITS adoptă o abordare inovatoare în studiul mobilităţii și migraţiei internaţionale.
În primul rând, este excepţional faptul că două echipe, una în România și cealaltă în Spania, colectează
simultan date despre relaţiile sociale existente între persoane care trăiesc în locuri diferite. În acest fel, va fi
posibilă vizualizarea uriașelor conexiuni pe care oamenii le creează între două locuri îndepărtate, ceea ce va
oferi informaţii bogate și complexe despre reţelele sociale care sprijină diaspora românească', declară Miranda
Lubbers, profesor universitar la Universitatea Autonomă din Barcelona, Departamentul de Antropologie
Socială și Culturală, directoarea laboratorului de reţele personale și comunităţi egolab-GRAFO, expert în
migraţie și transnaţionalism.

Proiectul ORBITS este finanţat de Guvernul Spaniei prin Ministerul Economiei, Industriei și Competitivităţii
și va dura până în 2020.

Aproximativ 20 de milioane din cetăţenii născuţi în Uniunea Europeană (UE), ceea ce reprezintă un procent
de 4% din totalul populaţiei, trăiau în 2015 într-o altă ţară UE decât cea de provenienţă, potrivit unor statistici
despre migraţie realizate de Organizaţia Naţiunilor Unite. După Polonia, România este cea de-a doua cea mai
importantă sursă de migraţie la nivelul UE.

În 2015, aproape trei milioane de români trăiau în state ale UE, altele decât România. Din cei aproape două
milioane de imigranţi în Spania proveniţi din state ale UE, cei mai mulţi, aproximativ 660.000, sunt români.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi pagina de web: http://pagines.uab.cat/orbits/ro

AGERPRES nu își asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite și publicate în fluxul de știri sau
pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către
emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES își rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană și/sau
acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conţinutul website-ului www.agerpres.ro (http://www.agerpres.ro) este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile
publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea,
recompilarea, modificarea, precum și orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiţii de

utilizare (http://www.agerpres.ro/despre-noi/condi-ii-de-utilizare). Dacă sunteţi interesaţi de preluarea știrilor
AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro (mailto:marketing@agerpres.ro).

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii și condiţiile AGERPRES

(http://www.agerpres.ro/despre-noi/condi-ii-de-utilizare) în ceea ce privește publicarea comentariilor pe
www.agerpres.ro (http://www.agerpres.ro).

Comunicat de presă - Universitatea din București – AGERPRES https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/11/02/comunicat-de-presa-u...

2 de 2 06/11/2017, 10:48



X

Studiu despre diaspora românească din Spania :: Mobile https://m.antena3.ro/actualitate/educatie/studiu-despre-diaspora-roman...

1 de 4 06/11/2017, 10:49



X

Studiu despre diaspora românească din Spania :: Mobile https://m.antena3.ro/actualitate/educatie/studiu-despre-diaspora-roman...

2 de 4 06/11/2017, 10:49



Para adelgazar 20 kilos en 1 mes, cada noche agregaba un

poco de...

¡Con este gran quemagrasas pierdo 11’5 kg / semana! Antes

de acostarme, tomo…

X

Studiu despre diaspora românească din Spania :: Mobile https://m.antena3.ro/actualitate/educatie/studiu-despre-diaspora-roman...

3 de 4 06/11/2017, 10:49



X

Studiu despre diaspora românească din Spania :: Mobile https://m.antena3.ro/actualitate/educatie/studiu-despre-diaspora-roman...

4 de 4 06/11/2017, 10:49



Universitatea Autonoma din Barcelona, in colaborare cu alte sapte uni... http://www.antena.ro/articole/universitatea-autonoma-din-barcelona-in...

1 de 4 06/11/2017, 10:50



0 comentarii Sortează după

Pluginul de comentarii Facebook

Cele mai vechi

Adaugă un comentariu...

Universitatea Autonoma din Barcelona, in colaborare cu alte sapte uni... http://www.antena.ro/articole/universitatea-autonoma-din-barcelona-in...

2 de 4 06/11/2017, 10:50



Universitatea Autonoma din Barcelona, in colaborare cu alte sapte uni... http://www.antena.ro/articole/universitatea-autonoma-din-barcelona-in...

3 de 4 06/11/2017, 10:50



Universitatea Autonoma din Barcelona, in colaborare cu alte sapte uni... http://www.antena.ro/articole/universitatea-autonoma-din-barcelona-in...

4 de 4 06/11/2017, 10:50



Luni 6-Noiembrie-2017
Home

Redactia

03/11/2017 12:29:54 Bianca SARA

Eşti martor la un eveniment care poate deveni o ştire? Sună-ne sau trimite un mesaj pe Whatsapp la 0728237215! | Ai filmat sau fotografiat o situaţie inedită care

poate deveni o ştire? Trimite un e-mail pe adresa: redactia@bistriteanul.ro |
STIRI

ULTIMA ORA
Eveniment
Social
Economic
Alegeri 2016
Politic
Urban
112
Lyla
Misterele Bistriței
Sănătate
Divertisment
Sport
Cârlionț
Turism
Bistrița Medievală
Cultură
Portrete
Reportaj
Ancheta

CAMPANII
1Leu+1Leu=2Cersetori
De Craciun fii mai bun

OPINII
Rondul de dimineață
Editorial
Fii reporter
B.-Log

STIRILE neBUNE
Wonderland
Ne enerveaza ...
Zvonoteca
Ne place ...

VIAȚĂ DE ORAȘ
Beclean
Năsăud
Sângeorz-Băi

VIAȚA LA ȚARĂ
Budacu de Jos
Căianu Mic
Chiochiş
Dumitrița
Feldru
Ilva-Mică
Leșu
Lunca Ilvei
Maieru
Mărişelu
Parva
Poiana Ilvei
Rodna
Romuli
Silivașu de Câmpie
Spermezeu
Șanț
Târlișua
Teaca
Telciu
Tiha Bârgaului
Uriu
Zagra

ANUNTURI
ANUNTURI

RECOMANDĂRI

FOTO: Schimbăm
vieți! Lavinia, ajutată
de Sanovil, a slăbit
130 de kilograme!
Cum a evitat
Prefectura un protest
al medicilor

Experiență
memorabilă trăită de
50 de bloggeri din
toată lumea în Bistrița-

Năsăud
Festivalul Usturoiului
din Ținutul Contelui
Dracula a ajuns pe
site-ul celebrului post

de televiziune BBC
Ionuț Zăvoianu
continuă lupta cu
boala

Aquabis, plagă fără
leac?

POVEȘTI DIN SAT:
Fără cuvinte…

Se fac angajări la
Bistrițan – Bucate
adevărate,
AgroArdeal,

Automobile Service și Materom
Automotive

  467 vizitatori online

REDACȚIA:

Drumul bistrițenilor spre Roquetas de Mar, în centrul celui mai
amplu proiect de cercetare realizat vreodată la nivelul UE

SOCIAL

Diaspora românească din Spania face obiectul celui mai complex demers de cercetare

științifică  realizat  vreodată  la  nivelul  Uniunii  Europene.  Acesta  se  concentrează  pe

drumurile  bistrițenilor  spre Roquetas de Mar și  al  dâmbovițenilor spre Castello de la

Plana.
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Cel mai complex demers de cercetare științifică realizat vreodată la nivelul Uniunii Europene a

debutat săptămâna aceasta, la Castello de la Plana, Spania. Acesta vine să analizeze comunitatea

de români concentrată în două enclave demografice, locuri unde românii reprezintă mai mult de

10% din totalul populației: Castello de la Plana și Roquetas de Mar.

Potrivit news.ro, în urma unui studiu etnografic anterior s-a constatat că românii din cele două

localități provin preponderent din județele Dâmbovița și Bistrița-Năsăud. Astfel, studiul va porni

de la rutele de migrație dintre Castello de la Plana- Dâmbovița și Roquetas de Mar – Bistrița-

Năsăud.

La acest studiu iau parte cercetători din universități din Spania, România, Germania, Elveția și

Statele  Unite  ale  Americii.  Colectarea  datelor  din  Roquetas  de  Mar  și  Bistrița-Năsăud  se  va

desfășura simultan, în vara anului viitor.

„Acest proiect își propune să analizeze conexiunile românilor plecați în Spania cu cei rămași

acasă, dar și cu alți români, care trăiesc în alte state ale lumii. Această țesătură de relații, din

care fac parte membrii familiei, prietenii și  cunoscuții,  ne ajută să înțelegem strategiile lor de

supraviețuire,  cum  își  conservă  identitatea  națională,  dar  și  modul  în  care  circulă  între  ei

informațiile, bunurile materiale, banii, ideile și valorile”, a explicat pentru news.ro, Marian Gabriel

Hâncean,  conferențiar  universitar  la  Facultatea  de  Sociologie  și  Asistență  Socială  din  cadrul

Universității din București, liderul echipei de cercetători români implicați în proiect.
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Business24

Romanii care au plecat in Spania, subiectul celui
mai mare studiu de la nivelul UE

Romanii care au plecat in Spania reprezinta obiectul celui mai complex studiu
realizat vreodata la nivelul Uniunii Europene.

Romanii care au plecat in Spania, subiectul celui mai mare studiu de la... http://m.business24.ro/international/romanii-care-au-plecat-in-spania-s...

1 de 5 06/11/2017, 10:52



In cadrul cercetatrii va fi analizata diaspora romaneasca din Spania concentrata in
doua enclave demografice, adica locuri unde romanii reprezinta mai mult de 10% din
totalul populatiei, Castello de la Plana (Valencia) si Roquetas de Mar (Almeria),
potrivit unui comunicat remis Ziare.com.

Un studiu etnografic anterior, derulat in prima parte a proiectului, a aratat ca romanii
din cele doua localitati provin, preponderent, din judetele Dambovita, respectiv
Bistrita-Nasaud. Prin urmare, studiul va porni de la rutele de migratie dintre Castello
de la Plana (Valencia) - Dambovita si Roquetas de Mar (Almeria) - Bistrita-Nasaud.

In continuarea cercetarii se vor urmari conexiunile interpersonale dezvoltate de
romani in aceste orase din Spania, si legaturile lor cu locurile de origine, dar si cu alte
tari.

"Acest proiect isi propune sa analizeze conexiunile romanilor plecati in Spania cu cei
ramasi acasa, dar si cu alti romani, care traiesc in alte state ale lumii. Aceasta
tesatura de relatii, din care fac parte membrii familiei, prietenii si cunoscutii, ne ajuta
sa intelegem strategiile lor de supravietuire, cum isi conserva identitatea nationala,
dar si modul in care circula intre ei informatiile, bunurile materiale, banii, ideile si
valorile", a declarat Marian-Gabriel Hancean, conferentiar universitar la Facultatea de
Sociologie si Asistenta Sociala din cadrul Universitatii din Bucuresti, liderul echipei de
cercetatori romani implicati in proiect.
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Rezultatele obtinute in urma acestui studiu sunt utile atat din perspectiva cercetarii
stiintifice, cat si din perspectiva politicilor publice.

Proiectul ORBITS este finantat de Guvernul Spaniei prin Ministerul Economiei,
Industriei si Competitivitatii si va dura pana in 2020.

Acesta ar putea ajuta si autoritatile din Romania, avand in vedere ca va oferi
raspunsuri cu privire la motivele pentru care romanii decid sa plece din tara, factorii
care influenteazadeciziile de revenire in tara, modul in care migratia se produce prin
intermediul retelelor de familie, prieteni si cunostinte, dar si modul in care migrantii
romani comunica si circula resurse prin intermediul retelelor de migratie, conform
comunicatului.

A.G. ...citeste mai departe despre "Romanii care au plecat in Spania, subiectul celui
mai mare studiu de la nivelul UE" pe Ziare.com
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Editia de azi luni ,06 noiembrie 2017

«  Actualitate

Romanii care au plecat in Spania, subiectul celui mai

mare studiu de la nivelul UE

Ziare 02 nov. la ora 11:34

Romanii  care  au  plecat  in  Spania  reprezinta  obiectul  celui  mai
complex studiu realizat vreodata la nivelul Uniunii Europene.In cadrul
cercetatrii va fi analizata diaspora romaneasca din Spania concentrata
in doua enclave demografice, adica locuri unde romanii reprezinta mai
mult de 10% din totalul populatiei, Castello de la Plana (Valencia) si

Nu ciupercii piciorului

Romanii care au plecat in Spania, subiectul celui mai mare studiu de la... http://www.diacaf.com/m/actualitate/romanii-care-au-plecat-in-spania-...

1 de 5 06/11/2017, 10:53



Roquetas  de  Mar  (Almeria),  potrivit  unui  comunicat  remis
Ziare.com.Un  studiu  etnografic  anterior,  derulat  in  prima  parte  a
proiectului,  a  aratat  ca  romanii  din  cele  doua  localitati  provin,
preponderent, din judetele Dambovita, respectiv Bistrita-Nasaud. Prin
urmare, studiul va porni de la rutele de migratie dintre Castello de la
Plana (Valencia) - Dambovita si Roquetas de Mar (Almeria) - Bistrita-
Nasaud.In  continuarea  cercetarii  se  vor  urmari  conexiunile
interpersonale  dezvoltate  de romani  in  aceste  orase din  Spania,  si
legaturile lor cu locurile de origine, dar si cu alte tari."Acest proiect isi
propune sa analizeze conexiunile romanilor plecati  in Spania cu cei
ramasi acasa, dar si cu alti romani, care traiesc in alte state ale lumii.
Aceasta tesatura de relatii, din care fac parte membrii familiei, prietenii
si cunoscutii, ne ajuta sa intelegem strategiile lor de supravietuire, cum
isi conserva identitatea nationala, dar si modul in care circula intre ei
informatiile,  bunurile  materiale,  banii,  ideile  si  valorile",  a  declarat
Marian-Gabriel  Hancean,  conferentiar  universitar  la  Facultatea  de
Sociologie si Asistenta Sociala din cadrul Universitatii  din Bucuresti,
liderul  echipei  de  cercetatori  romani  implicati  in  proiect.Rezultatele
obtinute in urma acestui studiu sunt utile atat din perspectiva cercetarii
stiintifice, cat si din perspectiva politicilor publice.

Proiectul  ORBITS este  finantat  de Guvernul  Spaniei  prin  Ministerul
Economiei, Industriei si Competitivitatii si va dura pana in 2020.Acesta
ar putea ajuta si autoritatile din Romania, avand in vedere ca va oferi
raspunsuri cu privire la motivele pentru care romanii decid sa plece din
tara,  factorii  care influenteazadeciziile  de revenire in  tara,  modul  in
care migratia se produce prin intermediul retelelor de familie, prieteni
si cunostinte, dar si modul in care migrantii romani comunica si circula
resurse  prin  intermediul  retelelor  de  migratie,  conform
comunicatului.A.G.

Articol publicat pe www.ziare.com
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APDA, 2 noiembrie 2017 – Studiu despre diaspora românească din Spania

Diaspora românească din Spania face obiectul celui mai complex demers de cercetare științifică

realizat vreodată la nivelul Uniunii Europene (UE). Studiul, care debutează astăzi, 2 noiembrie, la

Castellon de la Plana, Spania, este realizat de grupul de cercetare egolab-GRAFO, din cadrul

Universității Autonome din Barcelona, în colaborare cu cercetători din alte șapte universități din

Spania, România, Germania, Elveția și Statele Unite ale Americii. Partenerul din România în acest

studiu științific este Institutul de Cercetări al Universității din București, prin grupul de cercetare

pentru Grafuri și Rețele Sociale GraphNets.

Proiectul ORBITS: Rolul Câmpurilor Sociale Transnaționale în Emergența, Menținerea și

Descompunerea Enclavelor Etnice și Demografic va analiza diaspora românească din Spania

concentrată în două enclave demografice, adică locuri unde românii reprezintă mai mult de 10%

din totalul populației, Castelló de la Plana (Valencia) și Roquetas de Mar (Almería). În urma unui

studiu etnografic anterior, derulat în prima parte a proiectului, s-a constatat că românii din cele

două localități provin, preponderent, din județele Dâmbovița, respectiv Bistrița-Năsăud. Prin
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‘Acest proiect își propune să analizeze conexiunile românilor plecați în Spania cu cei rămași

acasă, dar și cu alți români, care trăiesc în alte state ale lumii. Această țesătură de relații, din

care fac parte membrii familiei, prietenii și cunoscuții, ne ajută să înțelegem strategiile lor de

supraviețuire, cum își conservă identitatea națională, dar și modul în care circulă între ei

informațiile, bunurile materiale, banii, ideile și valorile’, susține Marian-Gabriel Hâncean,

conferențiar universitar la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din

București, liderul echipei de cercetători români implicați în proiect.

Pornind din Castello de la Plana (Valencia) și Roquetas de Mar (Almería), proiectul urmărește

conexiunile interpersonale dezvoltate de români în aceste orașe, legăturile lor cu locurile de

origine, județele Dâmbovița și, respectiv, Bistrița-Năsăud, dar și cu alte țări. În acest fel, va fi

posibilă înțelegea dinamicii care apare în ceea ce se numește ‘câmpuri transnaționale’ și a

fluxurilor de comunicații sociale între locuri din țări diferite. Proiectul ORBITS va studia și rețeaua

de instituții, firme și organizații care facilitează migrația românilor și va oferi, pentru prima dată,

o analiză cuprinzătoare a modalităților de comunicare între o parte a diasporei române în Europa.

În România, cercetarea de teren va debuta în județul Dâmbovița și se va desfășura în paralel cu

cea realizată în Castelló de la Plana (Valencia). Colectarea datelor în Roquetas de Mar (Almería)

și Bistrița-Năsăud se va desfășura simultan, în vara anului viitor.

‘O noutate o reprezintă faptul că, pentru a înțelege legăturile românilor din Europa, studiul

colectează, în mod sistematic, date despre relațiile pe care migranții și nemigranții le întrețin cu

oameni din alte țări decât România și Spania, pentru a înțelege legăturile lor din Europa. În total,

vom solicita participarea a 600 de persoane la sondaj, atât în România, cât și în Spania. Datele

colectate sunt anonime, astfel încât, grupul de cercetare nu va păstra informații personale mai

mult decât timpul necesar pentru realizarea contactelor și pregătirea setului de date. De

asemenea, în cadrul proiectului ORBITS, vor mai fi realizate interviuri aprofundate în ambele țări

pentru a avea o perspectivă mai bună asupra cauzelor și motivațiilor diferitelor fenomene

identificate’, precizează José Luis Molina, profesor universitar la Universitatea Autonomă din

Barcelona, Departamentul de Antropologie Socială și Culturală, antropolog economic și specialist

în etnografie și analiza rețelelor sociale personale.

Rezultatele obținute în urma acestui studiu sunt utile atât din perspectiva cercetării științifice, cât

și din perspectiva politicilor publice. Proiectul poate fi de interes inclusiv pentru autoritățile

publice din România, deoarece va oferi răspunsuri de profunzime cu privire la motivele pentru

care românii decid să plece din țară, factorii care influențează deciziile de revenire în țară, modul

în care migrația se produce prin intermediul rețelelor de familie, prieteni și cunoștințe, dar și

modul în care migranții români comunică și circulă resurse prin intermediul rețelelor de migrație.
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‘Proiectul de cercetare ORBITS adoptă o abordare inovatoare în studiul mobilității și migrației

internaționale. În primul rând, este excepțional faptul că două echipe, una în România și cealaltă

în Spania, colectează simultan date despre relațiile sociale existente între persoane care trăiesc

în locuri diferite. În acest fel, va fi posibilă vizualizarea uriașelor conexiuni pe care oamenii le

creează între două locuri îndepărtate, ceea ce va oferi informații bogate și complexe despre

rețelele sociale care sprijină diaspora românească’, declară Miranda Lubbers, profesor universitar

la Universitatea Autonomă din Barcelona, Departamentul de Antropologie Socială și Culturală,

directoarea laboratorului de rețele personale și comunități egolab-GRAFO, expert în migrație și

transnaționalism.

Proiectul ORBITS este finanțat de Guvernul Spaniei prin Ministerul Economiei, Industriei și

Competitivității și va dura până în 2020.

Aproximativ 20 de milioane din cetățenii născuți în Uniunea Europeană (UE), ceea ce reprezintă

un procent de 4% din totalul populației, trăiau în 2015 într-o altă țară UE decât cea de

proveniență, potrivit unor statistici despre migrație realizate de Organizația Națiunilor Unite.

După Polonia, România este cea de-a doua cea mai importantă sursă de migrație la nivelul UE.

În 2015, aproape trei milioane de români trăiau în state ale UE, altele decât România. Din cei

aproape două milioane de imigranți în Spania proveniți din state ale UE, cei mai mulți,

aproximativ 660.000, sunt români.
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Diaspora românească din Spania a devenit obiect de studiu. Și nu orice studiu. Cea

mai complexă cercetare știinţifică realizată la nivelul UE îi vizezaă pe românii din

Spania. Specialiștii spun că rezultatele ce vor fi obţinute în urma acestui studiu

sunt utile atât din perspectiva cercetării știinţifice, cât și din perspectiva politicilor

publice. Proiectul poate fi de interes inclusiv pentru autorităţile publice din

România, deoarece va oferi răspunsuri de profunzime cu privire la motivele

pentru care românii decid să plece din ţară, factorii care le influenţează deciziile

de revenire în ţară, modul în care migraţia se produce prin intermediul reţelelor

de familie, prieteni și cunoștinţe, dar și modul în care migranţii români comunică

și circulă resurse prin intermediul reţelelor de migraţie.

Proiectul  ORBITS:  Rolul  Câmpurilor  Sociale

Transnaţionale  în  Emergenţa,  Menţinerea  și

Descompunerea  Enclavelor  Etnice  și  Demografic  va

analiza diaspora românească din Spania concentrată în

două  enclave  demografice  -  locuri  unde  românii

reprezintă mai mult de 10% din totalul populaţiei -  și

anume Castelló  de  la  Plana (Valencia)  și  Roquetas  de

Mar (Almería). În urma unui studiu etnografic anterior,

derulat  în  prima  parte  a  proiectului,  s-a  constatat  că

românii  din  cele  două localităţi  provin,  preponderent,

din judeţele Dâmboviţa, respectiv Bistriţa-Năsăud. Prin

urmare,  studiul  va  porni  de  la  rutele  de  migraţie  dintre  Castelló  de  la  Plana  (Valencia)  –

Dâmboviţa și  Roquetas de Mar (Almería)  - Bistriţa-Năsăud și  se va desfășura îăn paralel în

locaţiile din Spania, respectiv România.

Studiul,  care a debutat  joi,  2 noiembrie, la Castellón de la Plana, în Spania, este realizat de

grupul  de  cercetare  egolab-GRAFO,  din  cadrul  Universităţii  Autonome  din  Barcelona,  în

colaborare cu cercetători din alte șapte universităţi din Spania, România, Germania, Elveţia și

Statele Unite ale Americii, alături de Institutul de Cercetări al Universităţii din București, prin

grupul de cercetare pentru Grafuri și Reţele Sociale GraphNets.

Românii plecaţi în Spania rămân conectaţi cu cei de acasă

SECRETELE CAMPANIEI lui Hillary Clinton. Unde sunt RUȘII? (secretele-campaniei-hillary-clinton.html)

SECRETUL teribil al supravieţuirii lui Kovesi (secretul-teribil-kovesi.html)

„Acest proiect își propune să analizeze conexiunile românilor plecaţi în Spania cu cei rămași

acasă, dar și cu alţi români, care trăiesc în alte state ale lumii. Această ţesătură de relaţii, din

care fac parte membrii familiei, prietenii și cunoscuţii, ne ajută să înţelegem strategiile lor de

supravieţuire,  cum  își  conservă  identitatea  naţională,  dar  și  modul  în  care  circulă  între  ei

informaţiile,  bunurile  materiale,  banii,  ideile  și  valorile”,  arată  Marian-Gabriel  Hâncean,

conferenţiar universitar la Facultatea de Sociologie și Asistenţă Socială din cadrul Universităţii

din București, liderul echipei de cercetători români implicaţi în proiect.

Pornind din Castelló de la Plana (Valencia) și Roquetas de Mar (Almería), proiectul urmărește

conexiunile dezvoltate de români în aceste orașe, legăturile lor cu locurile de origine, dar și cu

alte ţări. În acest fel, va fi posibilă înţelegea dinamicii care apare în ceea ce sociologii numesc

„câmpuri transnaţionale”. Proiectul ORBITS va studia și reţeaua de instituţii, firme și organizaţii

care  facilitează  migraţia  românilor  și  va  oferi,  pentru  prima  dată  în  istorie,  o  analiză

cuprinzătoare a modalităţilor de comunicare între o parte a diasporei române în Europa.

„O noutate o reprezintă faptul că, pentru a înţelege legăturile românilor din Europa, studiul

colectează, în mod sistematic, date despre relaţiile pe care migranţii și nemigranţii le întreţin cu

oameni din alte ţări decât România și Spania, pentru a înţelege legăturile lor din Europa. În

total, vom solicita participarea a 600 de persoane la sondaj, atât în România, cât și în Spania.

Datele colectate sunt anonime, astfel încât, grupul de cercetare nu va păstra informaţii personale

mai mult decât timpul necesar pentru realizarea contactelor și pregătirea setului de date. De

asemenea, în cadrul proiectului ORBITS, vor mai fi realizate interviuri aprofundate în ambele

ţări pentru a avea o perspectivă mai bună asupra cauzelor și motivaţiilor diferitelor fenomene

identificate”, precizează José Luis Molina, profesor universitar la Universitatea Autonomă din

Barcelona,  Departamentul  de  Antropologie  Socială  și  Culturală,  antropolog  economic  și
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Diaspora românească din Spania face obiectul
celui mai complex demers de cercetare ştiinţifică
realizat vreodată la nivelul Uniunii Europene, un
studiu realizat în cadrul proiectului ORBITS, care
va debuta joi, la Castellón de la Plana,

Proiectul de cercetare referitor la diaspora
românească din Spania este cel mai amplu de la
nivelul UE şi  debutează joi la Castellón de la
Plana. În prima parte a proiectului, s-a constatat
că românii din cele două localităţi provin,
preponderent, din judeţele Dâmboviţa, respectiv Bistriţa-Năsăud, studiul va porni de la rutele de
migraţie dintre Castelló de la Plana (Valencia) – Dâmboviţa şi Roquetas de Mar (Almería)  - Bistriţa-
Năsăud.
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Romanii care au plecat in Spania reprezinta obiectul celui mai complex studiu

realizat vreodata la nivelul Uniunii Europene.In cadrul cercetatrii va fi analizata

diaspora romaneasca din Spania concentrata in doua enclave demografice, adica

locuri unde romanii reprezinta mai mult de 10% din totalul populatiei, Castello

de la Plana (Valencia) si Roquetas de Mar (Almeria), potrivit unui comunicat

remis Ziare.com.

Un studiu etnografic anterior, derulat in prima parte a proiectului, a aratat ca

romanii din cele doua localitati provin, preponderent, din judetele Dambovita,

respectiv Bistrita-Nasaud. Prin urmare, studiul va porni de la rutele de migratie

dintre Castello de la Plana (Valencia) – Dambovita si Roquetas de Mar (Almeria)

– Bistrita-Nasaud.

In continuarea cercetarii se vor urmari conexiunile interpersonale dezvoltate de

romani in aceste orase din Spania, si legaturile lor cu locurile de origine, dar si

cu alte tari.

“Acest proiect isi propune sa analizeze conexiunile romanilor plecati in Spania cu

cei ramasi acasa, dar si cu alti romani, care traiesc in alte state ale lumii.

Aceasta tesatura de relatii, din care fac parte membrii familiei, prietenii si

cunoscutii, ne ajuta sa intelegem strategiile lor de supravietuire, cum isi

Românii care au plecat în Spania, subiectul celui mai mare studiu de la... http://www.jurnalulromanesc.at/romanii-care-au-plecat-in-spania-subie...
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conserva identitatea nationala, dar si modul in care circula intre ei informatiile,

bunurile materiale, banii, ideile si valorile”, a declarat Marian-Gabriel Hancean,

conferentiar universitar la Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala din

cadrul Universitatii din Bucuresti, liderul echipei de cercetatori romani implicati

in proiect.

Rezultatele obtinute in urma acestui studiu sunt utile atat din perspectiva

cercetarii stiintifice, cat si din perspectiva politicilor publice.

Proiectul ar putea ajuta si autoritatile din Romania, avand in vedere ca va oferi

raspunsuri cu privire la motivele pentru care romanii decid sa plece din tara,

factorii care influenteazadeciziile de revenire in tara, modul in care migratia se

produce prin intermediul retelelor de familie, prieteni si cunostinte, dar si modul

in care migrantii romani comunica si circula resurse prin intermediul retelelor de

migratie, conform ziare.com.

GH. PETRE
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Diaspora românească din Spania, subiect de studiu pentru ŞAPTE universităţi
internaţionale

Şapte universităţi internaţionale, printre care şi cea din Bucureşti, au demarat primul studiu legat de situaţia diasporei româneşti din Spania, astfel, urmărindu-se conexiunile românilor
plecaţi cu cei rămaşi acasă, dar şi cu alţi români, care trăiesc în alte state ale lumii.
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by Taboola

Diaspora românească din Spania, subiect de studiu pentru ŞAPTE universităţi internaţionale

„Acest proiect îşi propune să analizeze conexiunile românilor plecaţi în Spania cu cei rămaşi acasă, dar şi cu alţi români, care trăiesc în alte state ale lumii. Această ţesătură de relaţii,
din care fac parte membrii familiei, prietenii şi cunoscuţii, ne ajută să înţelegem strategiile lor de supravieţuire, cum îşi conservă identitatea naţională, dar şi modul în care circulă între
ei informaţiile, bunurile materiale, banii, ideile şi valorile”, susţin conf. univ. Marian-Gabriel Hâncean la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din
Bucureşti, liderul echipei de cercetători români implicaţi în proiect.

Proiectul va analiza diaspora românească din Spania concentrată în două locuri unde românii reprezintă mai mult de 10% din totalul populaţiei, Castelló de la Plana (Valencia) şi Roquetas
de Mar (Almería).

S-a constatat că românii din cele două localităţi provin, preponderent, din judeţele Dâmboviţa, respectiv Bistriţa-Năsăud. Prin urmare, studiul va porni de la rutele de migraţie dintre
Castelló de la Plana (Valencia) – Dâmboviţa şi Roquetas de Mar (Almería) - Bistriţa-Năsăud.

"Proiectul urmăreşte conexiunile interpersonale dezvoltate de români în aceste oraşe, legăturile lor cu locurile de origine, judeţele Dâmboviţa şi, respectiv, Bistriţa-Năsăud, dar şi cu alte
ţări. În acest fel, va fi posibilă înţelegerea dinamicii, care apare în ceea ce se numeşte „câmpuri transnaţionale” şi a fluxurilor de comunicaţii sociale între locuri din ţări diferite", reise
dintr-un comunicat de presă al Universităţii Bucureşti.

Potrivit sursei citate, studiul va analiza şi reţeaua de instituţii, firme şi organizaţii care facilitează migraţia românilor şi va oferi, pentru prima dată, o analiză cuprinzătoare a modalităţilor
de comunicare între o parte a diasporei române în Europa.

„O noutate o reprezintă faptul că, pentru a înţelege legăturile românilor din Europa, studiul colectează, în mod sistematic, date despre relaţiile pe care migranţii şi nemigranţii le întreţin
cu oameni din alte ţări decât România şi Spania, pentru a înţelege legăturile lor din Europa. În total, vom solicita participarea a 600 de persoane la sondaj, atât în România, cât şi în
Spania", precizează José Luis Molina, profesor universitar la Universitatea Autonomă din Barcelona.

Proiectul ORBITS este demarat de un grup de cercetători din şapte universităţi din Spania, România, Germania, Elveţia şi Statele Unite ale Americii şi este finanţat de Guvernul Spaniei
prin Ministerul Economiei, Industriei şi Competitivităţii şi va dura până în 2020. Partenerul din România în acest studiu ştiinţific este Institutul de Cercetări al Universităţii din Bucureşti. .

În 2015, aproape trei milioane de români trăiau în state ale UE, altele decât România. Din cei aproape două milioane de imigranţi în Spania proveniţi din state ale UE, cei mai mulţi,
aproximativ 660.000, sunt români.
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Universitatea Autonomă din Barcelona, în colaborare cu alte șapte universități din 
Spania, România, Germania, Elveția și SUA desfășoară cel mai complext studiu despre 
diaspora românească din Spania  

Diaspora românească din Spania face obiectul celui mai complex demers de 

cercetare științifică realizat vreodată la nivelul Uniunii Europene (UE). Studiul, 

care debutează astăzi, 2 noiembrie, la Castellón de la Plana, Spania, este realizat 

de grupul de cercetare egolab-GRAFO, din cadrul Universității Autonome din 

Barcelona, în colaborare cu cercetători din alte șapte universități din Spania, 

România, Germania, Elveția și Statele Unite ale Americii. Partenerul din România 

în acest studiu științific este Institutul de Cercetări al Universității din București, 

prin grupul de cercetare pentru Grafuri și Rețele Sociale GraphNets. 

Proiectul ORBITS: Rolul Câmpurilor Sociale Transnaţionale în Emergenţa, Menţinerea 

şi Descompunerea Enclavelor Etnice şi Demografic va analiza diaspora românească din 
Spania concentrată în două enclave demografice, adică locuri unde românii reprezintă 
mai mult de 10% din totalul populației, Castelló de la Plana (Valencia) și Roquetas de 
Mar (Almería). În urma unui studiu etnografic anterior, derulat în prima parte a 
proiectului, s-a constatat că românii din cele două localități provin, preponderent, din 
județele Dâmbovița, respectiv Bistrița-Năsăud. Prin urmare, studiul va porni de la rutele 
de migrație dintre Castelló de la Plana (Valencia) – Dâmbovița și Roquetas de Mar 
(Almería)  - Bistrița-Năsăud. 

„Acest proiect își propune să analizeze conexiunile românilor plecați în Spania cu cei 
rămași acasă, dar și cu alți români, care trăiesc în alte state ale lumii. Această țesătură de 
relații, din care fac parte membrii familiei, prietenii și cunoscuții, ne ajută să înțelegem 
strategiile lor de supraviețuire, cum își conservă identitatea națională, dar și modul în 
care circulă între ei informațiile, bunurile materiale, banii, ideile și valorile”, susține 
Marian-Gabriel Hâncean, conferențiar universitar la Facultatea de Sociologie și 
Asistență Socială din cadrul Universității din București, liderul echipei de cercetători 
români implicați în proiect. 

„Câmpuri transnaționale” 

Pornind din Castelló de la Plana (Valencia) și Roquetas de Mar (Almería), proiectul 
urmărește conexiunile interpersonale dezvoltate de români în aceste orașe, legăturile lor 
cu locurile de origine, județele Dâmbovița și, respectiv, Bistrița-Năsăud, dar și cu alte 
țări. În acest fel, va fi posibilă înțelegea dinamicii care apare în ceea ce se numește 



„câmpuri transnaționale” și a fluxurilor de comunicații sociale între locuri din țări 
diferite. Proiectul ORBITS va studia și rețeaua de instituții, firme și organizații care 
facilitează migrația românilor și va oferi, pentru prima dată, o analiză cuprinzătoare a 
modalităților de comunicare între o parte a diasporei române în Europa. 

În România, cercetarea de teren va debuta în județul Dâmbovița și se va desfășura în 
paralel cu cea realizată în Castelló de la Plana (Valencia). Colectarea datelor în 
Roquetas de Mar (Almería) și Bistrița-Năsăud se va desfășura simultan, în vara anului 
viitor. 

Răspunsuri de profunzime 

„O noutate o reprezintă faptul că, pentru a înțelege legăturile românilor din Europa, 
studiul colectează, în mod sistematic, date despre relațiile pe care migranții și 
nemigranții le întrețin cu oameni din alte țări decât România și Spania, pentru a înțelege 
legăturile lor din Europa. În total, vom solicita participarea a 600 de persoane la sondaj, 
atât în România, cât și în Spania. Datele colectate sunt anonime, astfel încât, grupul de 
cercetare nu va păstra informații personale mai mult decât timpul necesar pentru 
realizarea contactelor și pregătirea setului de date. De asemenea, în cadrul proiectului 
ORBITS, vor mai fi realizate interviuri aprofundate în ambele țări pentru a avea o 
perspectivă mai bună asupra cauzelor și motivațiilor diferitelor fenomene identificate”, 
precizează José Luis Molina, profesor universitar la Universitatea Autonomă din 
Barcelona, Departamentul de Antropologie Socială și Culturală, antropolog economic și 
specialist în etnografie și analiza rețelelor sociale personale. 

Rezultatele obținute în urma acestui studiu sunt utile atât din perspectiva cercetării 
științifice, cât și din perspectiva politicilor publice. Proiectul poate fi de interes inclusiv 
pentru autoritățile publice din România, deoarece va oferi răspunsuri de profunzime cu 
privire la motivele pentru care românii decid să plece din țară, factorii care 
influențează  deciziile de revenire în țară, modul în care migrația se produce prin 
intermediul rețelelor de familie, prieteni și cunoștințe, dar și modul în care migranții 
români comunică și circulă resurse prin intermediul rețelelor de migrație. 

„Proiectul de cercetare ORBITS adoptă o abordare inovatoare în studiul mobilității și 
migrației internaționale. În primul rând, este excepțional faptul că două echipe, una în 
România și cealaltă în Spania, colectează simultan date despre relațiile sociale existente 
între persoane care trăiesc în locuri diferite. În acest fel, va fi posibilă vizualizarea 
uriașelor conexiuni pe care oamenii le creează între două locuri îndepărtate, ceea ce va 
oferi informații bogate și complexe despre rețelele sociale care sprijină diaspora 
românească”, declară Miranda Lubbers, profesor universitar la Universitatea Autonomă 
din Barcelona, Departamentul de Antropologie Socială și Culturală, directoarea 
laboratorului de rețele personale și comunități egolab-GRAFO, expert în migrație și 
transnaționalism. 

Proiectul ORBITS este finanțat de Guvernul Spaniei prin Ministerul Economiei, 
Industriei și Competitivității și va dura până în 2020. 

  



Aproximativ 20 de milioane din cetățenii născuți în Uniunea Europeană (UE), ceea ce 
reprezintă un procent de 4% din totalul populației, trăiau în 2015 într-o altă țară UE 
decât cea de proveniență, potrivit unor statistici despre migrație realizate de Organizația 
Națiunilor Unite. După Polonia, România este cea de-a doua cea mai importantă sursă 
de migrație la nivelul UE. În 2015, aproape trei milioane de români trăiau în state ale 
UE, altele decât România. Din cei aproape două milioane de imigranți în Spania 
proveniți din state ale UE, cei mai mulți,  aproximativ 660.000, sunt români. 

Pentru mai multe informații, accesați pagina de web: http://pagines.uab.cat/orbits/ro 
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Un studiu complex care analizează diaspora românească din Spania debutează joi, 2 
octombrie, la Castellon de la Plana.  

„Acest proiect își propune să analizeze conexiunile românilor plecați în Spania cu cei 
rămași acasă, dar și cu alți români, care trăiesc în alte state ale lumii. Această țesătură de 
relații, din care fac parte membrii familiei, prietenii și cunoscuții, ne ajută să înțelegem 
strategiile lor de supraviețuire, cum își conservă identitatea națională, dar și modul în 
care circulă între ei informațiile, bunurile materiale, banii, ideile și valorile”, susține 
Marian-Gabriel Hâncean, conferențiar universitar la Facultatea de Sociologie și 
Asistență Socială din cadrul Universității din București, liderul echipei de cercetători 
români implicați în proiect. 

Proiectul ORBITS: Rolul Câmpurilor Sociale Transnaţionale în Emergenţa, Menţinerea 
şi Descompunerea Enclavelor Etnice şi Demografic va analiza diaspora românească din 
Spania concentrată în două enclave demografice, adică locuri unde românii reprezintă 
mai mult de 10% din totalul populației, Castelló de la Plana (Valencia) și Roquetas de 
Mar (Almería). În urma unui studiu etnografic anterior, derulat în prima parte a 
proiectului, s-a constatat că românii din cele două localități provin, preponderent, din 



județele Dâmbovița, respectiv Bistrița-Năsăud. Prin urmare, studiul va porni de la rutele 
de migrație dintre Castellón de la Plana (Valencia) – Dâmbovița și Roquetas de Mar 
(Almería) - Bistrița-Năsăud. 

Pornind din Castelló de la Plana (Valencia) și Roquetas de Mar (Almería), proiectul 
urmărește conexiunile interpersonale dezvoltate de români în aceste orașe, legăturile lor 
cu locurile de origine, județele Dâmbovița și, respectiv, Bistrița-Năsăud, dar și cu alte 
țări. În acest fel, va fi posibilă înțelegea dinamicii care apare în ceea ce se numește 
„câmpuri transnaționale” și a fluxurilor de comunicații sociale între locuri din 
țăridiferite. Proiectul ORBITS va studia și rețeaua de instituții, firme și organizații care 
facilitează migrația românilor și va oferi, pentru prima dată, o analiză cuprinzătoare a 
modalităților de comunicareîntre o parte a diasporei române în Europa. 

Studiul, care debutează astăzi, 2 noiembrie, la Castellón de la Plana, Spania, este 
realizat de grupul de cercetare egolab-GRAFO, din cadrul Universității Autonome din 
Barcelona, în colaborare cu cercetători din alte șapte universități din Spania, România, 
Germania, Elveția și Statele Unite ale Americii. Partenerul din România în acest studiu 
științific este Institutul de Cercetări al Universității din București, prin grupul de 
cercetare pentru Grafuri și Rețele SocialeGraphNets. 

În România, cercetarea de teren va debuta în județul Dâmbovițași se va desfășura în 
paralel cu cea realizată în Castelló de la Plana (Valencia). Colectarea datelor în 
Roquetas de Mar (Almería) și Bistrița-Năsăud se va desfășura simultan, în vara anului 
viitor. 

„O noutate o reprezintă faptul că, pentru a înțelege legăturile românilor din Europa, 
studiul colectează, în mod sistematic, date despre relațiile pe care migranții și 
nemigranții le întrețin cu oameni din alte țări decât România și Spania, pentru a înțelege 
legăturile lor din Europa. În total, vom solicita participarea a 600 de persoane la sondaj, 
atât în România, cât și în Spania. Datele colectate sunt anonime, astfel încât, grupul de 
cercetare nu va păstra informații personale mai mult decât timpul necesar pentru 
realizarea contactelor și pregătirea setului de date. De asemenea, în cadrul proiectului 
ORBITS, vor mai fi realizate interviuri aprofundate în ambele țări pentru a avea o 
perspectivă mai bună asupra cauzelor și motivațiilor diferitelor fenomene identificate”, 
precizează José Luis Molina, profesor universitar la Universitatea Autonomă din 
Barcelona, Departamentul de Antropologie Socială și Culturală, antropolog economic și 
specialist în etnografie și analiza rețelelor sociale personale. 

Rezultatele obținute în urma acestui studiu sunt utile atât din perspectiva 
cercetăriiștiințifice, cât și din perspectiva politicilor publice. Proiectul poate fi de interes 
inclusiv pentru autoritățile publice din România,deoarece va oferi răspunsuri de 
profunzime cu privire la motivele pentru care românii decid să plece din țară, factorii 
care influențează deciziile de revenire în țară, modul în care migrația se produce prin 
intermediul rețelelor de familie, prieteni și cunoștințe, dar și modul în care migranții 
români comunică și circulă resurse prin intermediul rețelelor de migrație. 

„Proiectul de cercetare ORBITS adoptă o abordare inovatoare în studiul mobilității și 
migrației internaționale. În primul rând, este excepțional faptul că două echipe, una în 
România și cealaltă în Spania, colectează simultan date despre relațiile sociale existente 
între persoane care trăiesc în locuri diferite. În acest fel, va fi posibilă vizualizarea 



uriașelor conexiuni pe care oamenii le creează între două locuri îndepărtate, ceea ce va 
oferi informații bogate și complexe despre rețelele sociale care sprijină diaspora 
românească”, declară Miranda Lubbers, profesor universitar la Universitatea Autonomă 
din Barcelona, Departamentul de Antropologie Socială și Culturală, directoarea 
laboratorului de rețele personale și comunități egolab-GRAFO, expert în migrație și 
transnaționalism. 
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Migraţia românilor din Dâmboviţa în Spania

Studiu despre diaspora românească din Spania

Diaspora  românească  din  Spania  face  obiectul  celui  mai  complex  demers  de  cercetare  științifică  realizat

vreodată la nivelul Uniunii Europene (UE). Studiul, care debutează astăzi, 2 noiembrie, la Castellón de la Plana,

Spania,  este  realizat  de  grupul  de  cercetare  egolab-GRAFO,  din  cadrul  Universității  Autonome  din

Barcelona, în colaborare cu cercetători din alte șapte universități din Spania, România, Germania, Elveția și

Statele  Unite  ale  Americii.  Partenerul din România în acest  studiu științific  este  Institutul  de  Cercetări  al

Universității din București, prin grupul de cercetare pentru Grafuri și Rețele Sociale „GraphNets”.

Proiectul ORBITS:　Rolul Câmpurilor Sociale Transnaţionale în Emergenţa, Menţinerea şi Descompunerea

Enclavelor  Etnice  şi  Demografic  va  analiza  diaspora  românească  din  Spania  concentrată  în  două  enclave

demografice, adică locuri unde românii reprezintă mai mult de 10% din totalul populației, Castelló de la Plana

(Valencia) și Roquetas de Mar (Almería). În urma unui studiu etnografic anterior, derulat în prima parte a

proiectului, s-a constatat că românii din cele două localități provin, preponderent, din județele Dâmbovița,

respectiv Bistrița-Năsăud.  Prin urmare,  studiul va porni de la rutele  de migrație dintre Castelló de la  Plana

(Valencia) – Dâmbovița și Roquetas de Mar (Almería) – Bistrița-Năsăud.
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„Acest proiect își propune să analizeze conexiunile românilor plecați în Spania cu cei rămași acasă, dar și cu

alți români, care trăiesc în alte state ale lumii. Această țesătură de relații, din care fac parte membrii familiei,

prietenii și cunoscuții, ne ajută să înțelegem strategiile lor de supraviețuire, cum își conservă identitatea națională,

dar și modul în care circulă între ei informațiile, bunurile materiale, banii, ideile și valorile”, susține Marian-

Gabriel  Hâncean,  conferențiar  universitar  la  Facultatea  de  Sociologie  și  Asistență  Socială  din  cadrul

Universității din București, liderul echipei de cercetători români implicați în proiect.

Pornind din Castelló de la Plana (Valencia) și Roquetas de Mar (Almería), proiectul urmărește conexiunile

interpersonale dezvoltate de români în aceste orașe, legăturile lor cu locurile de origine, județele Dâmbovița și,

respectiv, Bistrița-Năsăud, dar și cu alte țări. În acest fel, va fi posibilă înțelegea dinamicii care apare în ceea

ce se numește „câmpuri transnaționale” și a fluxurilor de comunicații sociale între locuri din țări  diferite.

Proiectul ORBITS va studia și rețeaua de instituții, firme și organizații care facilitează migrația românilor și va

oferi,  pentru  prima  dată,  o  analiză  cuprinzătoare  a  modalităților  de  comunicare între  o  parte  a  diasporei

române în Europa.

În România, cercetarea de teren va debuta în județul Dâmbovița, și se va desfășura în paralel cu cea

realizată în Castelló de la Plana (Valencia). Colectarea datelor în Roquetas de Mar (Almería) și Bistrița-

Năsăud se va desfășura simultan, în vara anului viitor.

„O noutate o reprezintă faptul că, pentru a înțelege legăturile românilor din Europa, studiul colectează, în

mod sistematic, date despre relațiile pe care migranții și nemigranții le întrețin cu oameni din alte țări decât

România și Spania, pentru a înțelege legăturile lor din Europa. În total, vom solicita participarea a 600 de

persoane la sondaj, atât în România, cât și  în Spania.  Datele colectate sunt anonime, astfel  încât,

grupul de cercetare nu va păstra informații  personale mai mult  decât timpul  necesar pentru realizarea

contactelor și pregătirea setului de date. De asemenea, în cadrul proiectului ORBITS, vor mai fi realizate

interviuri  aprofundate în ambele țări  pentru a  avea o perspectivă  mai bună  asupra cauzelor și  motivațiilor

diferitelor  fenomene  identificate”,  precizează  José  Luis  Molina,  profesor  universitar  la  Universitatea

Autonomă din Barcelona, Departamentul de Antropologie Socială și Culturală, antropolog economic și specialist

în etnografie și analiza rețelelor sociale personale.

Rezultatele obținute în urma acestui studiu sunt utile atât din perspectiva cercetării științifice, cât și din

perspectiva  politicilor  publice.  Proiectul  poate fi  de interes  inclusiv pentru autoritățile  publice din România,

deoarece va oferi răspunsuri de profunzime cu privire la motivele pentru care românii decid să plece din țară,

factorii care influențează　 deciziile de revenire în țară, modul în care migrația se produce prin intermediul

rețelelor de familie, prieteni și cunoștințe, dar și modul în care migranții români comunică și circulă resurse

prin intermediul rețelelor de migrație.

„Proiectul de cercetare ORBITS adoptă o abordare inovatoare în studiul mobilității și migrației internaționale.

În primul rând, este excepțional faptul că două echipe, una în România și cealaltă în Spania, colectează

simultan date despre relațiile sociale existente între persoane care trăiesc în locuri diferite. În acest fel, va fi

posibilă vizualizarea uriașelor conexiuni pe care oamenii le creează între două locuri îndepărtate, ceea ce va

oferi informații bogate și complexe despre rețelele sociale care sprijină diaspora românească”, declară Miranda

Lubbers, profesor universitar la Universitatea Autonomă din Barcelona, Departamentul de Antropologie Socială și

Culturală,  directoarea  laboratorului  de  rețele  personale  și  comunități  egolab-GRAFO,  expert  în  migrație  și

transnaționalism.

Proiectul ORBITS este finanțat de Guvernul Spaniei prin Ministerul Economiei, Industriei și Competitivității și

va dura până în 2020.
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Aproximativ 20 de milioane din cetățenii născuți în Uniunea Europeană (UE), ceea ce reprezintă un procent

de 4% din totalul populației, trăiau în 2015 într-o altă țară UE decât cea de proveniență, potrivit unor statistici

despre migrație realizate de Organizația Națiunilor Unite. După Polonia, România este cea de-a doua cea mai

importantă sursă de migrație la nivelul UE.

În 2015, aproape trei milioane de români trăiau în state ale UE, altele decât România. Din cei aproape

două milioane de imigranți în Spania proveniți din state ale UE, cei mai mulți,　 aproximativ 660.000, sunt

români.
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Diaspora românească din Spania face
obiectul celui mai complex demers de
cercetare ştiinţifică realizat vreodată la
nivelul Uniunii Europene, un studiu realizat
în cadrul proiectului ORBITS, care va
debuta joi, la Castellón de la Plana, urmând
să analizeze comunitatea de români
concentrată în două enclave demografice,
locuri unde românii reprezintă mai mult de
10% din totalul populaţiei, Castelló de la
Plana (Valencia) şi Roquetas de Mar
(Almería).

Iar pentru că în urma unui studiu etnografic
anterior, derulat în prima parte a proiectului,
s-a constatat că românii din cele două
localităţi provin, preponderent, din judeţele
Dâmboviţa, respectiv Bistriţa-Năsăud,
studiul va porni de la rutele de migraţie
dintre Castelló de la Plana (Valencia) –
Dâmboviţa şi Roquetas de Mar (Almería)  -
Bistriţa-Năsăud.

Pornind din Castelló de la Plana (Valencia)
şi Roquetas de Mar (Almería), proiectul
urmăreşte conexiunile interpersonale
dezvoltate de români în aceste oraşe,
legăturile lor cu locurile de origine, judeţele
Dâmboviţa şi, respectiv, Bistriţa-Năsăud, dar
şi cu alte ţări. În acest fel, va fi posibilă
înţelegea dinamicii care apare în ceea ce se
numeşte „câmpuri transnaţionale” şi a
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Romanii care au plecat in Spania, subiectul
celui mai mare studiu de la nivelul UE

Romanii care au plecat in Spania reprezinta obiectul celui mai complex studiu
realizat vreodata la nivelul Uniunii Europene.
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In cadrul cercetatrii va fi analizata diaspora romaneasca din Spania concentrata in
doua enclave demografice, adica locuri unde romanii reprezinta mai mult de 10% din
totalul populatiei, Castello de la Plana (Valencia) si Roquetas de Mar (Almeria),
potrivit unui comunicat remis Ziare.com.

Un studiu etnografic anterior, derulat in prima parte a proiectului, a aratat ca romanii
din cele doua localitati provin, preponderent, din judetele Dambovita, respectiv
Bistrita-Nasaud. Prin urmare, studiul va porni de la rutele de migratie dintre Castello
de la Plana (Valencia) - Dambovita si Roquetas de Mar (Almeria) - Bistrita-Nasaud.

In continuarea cercetarii se vor urmari conexiunile interpersonale dezvoltate de
romani in aceste orase din Spania, si legaturile lor cu locurile de origine, dar si cu alte
tari.

"Acest proiect isi propune sa analizeze conexiunile romanilor plecati in Spania cu cei
ramasi acasa, dar si cu alti romani, care traiesc in alte state ale lumii. Aceasta
tesatura de relatii, din care fac parte membrii familiei, prietenii si cunoscutii, ne ajuta
sa intelegem strategiile lor de supravietuire, cum isi conserva identitatea nationala,
dar si modul in care circula intre ei informatiile, bunurile materiale, banii, ideile si
valorile", a declarat Marian-Gabriel Hancean, conferentiar universitar la Facultatea de
Sociologie si Asistenta Sociala din cadrul Universitatii din Bucuresti, liderul echipei de
cercetatori romani implicati in proiect.
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Rezultatele obtinute in urma acestui studiu sunt utile atat din perspectiva cercetarii
stiintifice, cat si din perspectiva politicilor publice.

Proiectul ORBITS este finantat de Guvernul Spaniei prin Ministerul Economiei,
Industriei si Competitivitatii si va dura pana in 2020.

Acesta ar putea ajuta si autoritatile din Romania, avand in vedere ca va oferi
raspunsuri cu privire la motivele pentru care romanii decid sa plece din tara, factorii
care influenteazadeciziile de revenire in tara, modul in care migratia se produce prin
intermediul retelelor de familie, prieteni si cunostinte, dar si modul in care migrantii
romani comunica si circula resurse prin intermediul retelelor de migratie, conform
comunicatului.

A.G.
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