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Rezumat:  

Mobilitatea internaţională a resurselor de 
muncă este important pentru economia oricărei ţări în 
curs de dezvoltare. Pe lângă efectele negative ce le 
poate avea acest fenomen, nu sunt de neglijat efecte 
favorabile. Astfel, emigranţii care obţin venituri mai 
mari în străinătate reprezintă un imbold pentru cei 
rămaşi în ţară să-şi ridice nivelul de pregătire 
profesională pentru a deveni mai competitivi. În plus, 
emigranţii trimit în zona de origine bani la familie sau 
la prieteni, ceea ce contribuie la creşterea nivelului de 
trai al acestora şi la reducerea sărăciei. Chiar dacă 
cea mai mare parte a acestor transferuri băneşti se 
cheltuiesc pe consumul de bunuri şi servicii de către 
familia rămasă în ţară, nu trebuie scăpat din vedere 
efectul multiplicativ al consumului respectiv în 
stimularea ofertei, şi nici efectele acestor transferuri 
în reducerea deficitului de cont curent. 
 
Cuvinte cheie:   mobilitatea forţei de muncă, cont 
curent, transferuri private, deficit, balanţa 
transferurilor 
 

Efectele pozitive ale mobilităţii în 
legătură cu ocuparea, salariile, transferurile 
băneşti, promovarea transferului de 
tehnologii şi a schimbului de mărfuri şi 
servicii oferă motive pentru guvernele ţărilor 
în curs de dezvoltare să promoveze, desigur, 
în anumite limite, politici pro-mobilitate. 
Fenomenul mobilităţii poate ajuta la 
îmbunătăţirea ratei şomajului şi a nivelului 
salariilor scăzute, facilitând fluxuri de 
cunoştinţe, investiţii şi servicii ţării de 
origine. 

Beneficiile pe seama celor care revin în 
ţara de origine sunt, de asemenea, importante 
şi depind de motivele înapoierii (pornirea sau 
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Abstract:  
The phenomenon of international mobility of 

labour resources is important to the economy of any 
country in the course of development. In addition to 
the adverse effects that might cause this phenomenon 
are not neglected a favourable effect on the area of 
origin. Thus, the migrants are receiving higher 
income abroad  
is an impetus for those remaining in the country to 
raise the level of training to become more 
competitive. In addition, migrants are sending money 
in area of origin to family or friends, which 
contribute to increasing the standard of living for 
them and the reduction of poverty. Even though most 
of these transfers is spent on consumption goods and 
services by the family remaining in the country, 
should not be out of sight of the multiplicative effect 
in stimulating supply consumption, nor the effects of 
such transfers in reducing the deficit of current 
account. 
 
Key words:   labour mobility, current account, 
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The positive effects of mobility in 
relation to employment, wages, money 
transfers, promoting technology transfer 
and exchange of goods and services 
provides grounds for developing country 
governments to promote, of course, within 
certain limits, the pro-mobility policies. The 
phenomenon of mobility can help to 
improve the level of unemployment and low 
wages, thus facilitating knowledge flows, 
investments and services of the country of 
origin 

Benefits on account of  those  
returning to their home country are also 
important and depends on return reasons 
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deschiderea unei noi afaceri), ca şi de durata 
şederii în străinătate. 
Transferurile băneşti ale emigranţilor  către 
ţara de origine au devenit o sursă de finanţare 
a dezvoltării şi, din acest motiv, cunoaşterea 
ponderilor care le influenţează prezintă un 
interes crescând.  Cauzele transferurilor, la 
nivel de emigrant, sunt: nivelul scăzut de 
viaţă al familiei în ţara de origine; 
întreţinerea la şcoală sau facultate a copiilor; 
întreţinerea părinţilor;  cumpărarea de bunuri 
mobile şi imobile; demararea unei afaceri; 
investiţii imobiliare etc. 

O dată cu creşterea dimensiunilor 
mobilităţii externe din ultimii ani, s-a mărit şi 
volumul valoric al transferurilor băneşti. Alţi 
factori favorizanţi au fost liberalizarea 
cursului de schimb valutar în unele ţări în 
curs de dezvoltare, diminuarea costurilor 
transferurilor, precum şi îmbunătăţirea 
culegerii de date statistice în acest domeniu. 

Impactul economic al transferurilor 
rezultă din modul şi eficienţa utilizării lor în 
ţările de origine. Cea mai mare parte a 
acestora se foloseşte pentru satisfacerea unor 
nevoi primare de subzistenţă, după care 
urmează cheltuirea banilor pentru educaţie, 
investiţii cu afaceri mobiliare, achiziţia unor 
bunuri de folosinţă îndelungată şi demararea 
unor mici afaceri. Toate aceste utilizări ale 
transferurilor au un impact favorabil asupra 
creşterii economice, fie prin influenţa 
pozitivă asupra cererii agregate şi a 
producţiei prin consum, fie prin realizarea de 
economii şi investiţii, ceea ce, în final, va 
contribui la creşterea venitului naţional per 
capita. 

Stimularea ocupării populaţiei 
rezidente în ţara de origine are un efect 
economic multiplicator: conduce la 
reducerea diferenţialului salarial şi, pe cale 
de consecinţă, la diminuarea interesului de 
emigrare 

Dacă în primele faze ale emigrării, 
caracterizate prin mobilitate auto selectivă a 
persoanelor cel mai bine educate şi cu 
venituri mai mari, se poate constata un efect 
distributiv de venit al transferurilor băneşti în 
direcţia creşterii inegalităţilor de venituri, pe 

(starting or opening a new business), and 
the length of stay abroad. 

The money transfers of migrants by 
country of origin have become a source of 
development funding and, therefore, that 
knowledge affects their weights increasing 
interest. Cases transfers, migrant level, are: 
low family living in the home, at school or 
college dependent children, dependent 
parents, the purchase of movable and 
immovable property, starting a business, 
investment property, etc. 

With the increasing size of external 
mobility in recent years has increased in 
value and volume of money transfers. Other 
predisposing factors were exchange rate 
liberalization in some developing countries, 
reducing transfer costs, and improve 
statistical data collection in this area.The 
economic impact of transfers resulting from 
the manner and efficiency of their use in 
countries of origin. Most of them are used to 
meet basic subsistence needs, followed by 
education spending, business investment 
securities, purchase of durables and start 
small businesses. All these uses of transfers 
have a favourable impact on economic 
growth, either positive influence on 
aggregate demand through consumption and 
production, either through savings and 
investment, which ultimately will help 
increase national income per capita. 

Stimulating employment population 
resident in the country of origin has an 
economic effect drives reduce multiplier: 
earned high difference and therefore 
reducing the interest of emigration If the 
first phase of emigration, characterized by 
selective motor mobility of people best 
educated and higher income, it appears a 
distributive effect of income remittances 
towards increasing income inequality, long 
term, the mobility of contents a large 
number of people with medium or low 
skilled and unskilled, transfers have helped 
to improve income distribution and to 
reduce social polarization. These transfers 
are intended to support those in difficulty 
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termen lung, când mobilitatea a cuprins un 
număr important de persoane cu nivel mediu 
sau slab de calificare şi necalificate, 
transferurile au contribuit la îmbunătăţirea 
distribuţiei veniturilor şi la diminuarea 
polarizării sociale. Aceste transferuri au rolul 
unui sprijin pentru cei aflaţi în dificultate şi 
nevoi, contribuind la combaterea sărăciei. 

Înapoierea persoanelor în ţara de 
origine reprezintă un factor generator de 
multiple efecte de natura economică şi 
socială, menite să contribuie la satisfacerea 
cerinţelor dezvoltării durabile. Aceştia cu 
stagii de pregătire şi muncă în străinătate, la 
înapoierea lor în ţară, aduc o serie de 
cunoştinţe şi abilităţi antreprenoriale necesare 
pentru a începe sau a extinde o afacere, induc 
un stil de muncă şi o rigoare disciplinară 
superioare,  care  promovează calitatea, 
productivitatea  şi competitivitatea. De aceea, 
multe ţări elaborează programe speciale cu 
facilităţi pentru înapoierea în ţară a 
specialiştilor care lucrează în străinătate, 
cunoscute sub denumirea de „programe de 
întoarcere a talentelor". 

Astfel printre efectele pozitive ale 
mobilităţii forţei de muncă în zona de origine 
pot fii enumerate: 

• oferă oportunităţi inexistente în ţară 
pentru lucrători; 

• atenuează efectul excedentului de 
forţă de muncă asupra pieţei interne; 

• influx de transferuri băneşti şi valută; 
• transfer de tehnologie, investiţii şi 

capitaluri de risc; 
• contribuţii la creşterea schimburilor 

comerciale între ţările de origine şi 
destinaţie; 

• stimulente pentru investiţii în educaţia 
internă şi în capital uman individual; 

• înapoierea în ţară a unor lucrători 
calificaţi care pot îmbunătăţi stocul existent 
de capital uman, transfer de expertiză, 
abilităţi şi legături cu reţelele externe. 

Dezvoltarea economică a României, 
imediat ce aceasta a devenit stat membru, a 
fost influenţată şi de fluxurile de mobilitate a 
resurselor de muncă şi a fluxurilor de bani 

and needs, helping to fight poverty.  

The return of the persons in the 
country of origin as a factor generating 
multiple effects of the economic and social 
nature, designed to help meet the 
requirements of sustainable development.  

Them with traineeships and abroad, 
to return to their country, bringing a number 
of entrepreneurial knowledge and skills 
needed to start or expand a business, a style 
of work and a greater certainty that the 
disciplinary action that promotes quality, 
productivity and competitiveness. 

Therefore, many countries 
developed special programs with facilities 
for the return of the specialists who work 
abroad, known as "programs for the return 
of talent".  

 

Thus among the positive effects of 
labour mobility in the area of origin may be 
listed:  

• non-existent in the country offer 
opportunities for employees;  
• softens the effect of the labour 

surplus on the internal market;  
• influx of money transfers and 

currency;  
• transfer of technology, investment 

and risk capital;  
• contributions to the growth of trade 

between the countries of origin and 
destination;  
• incentives for investment in 

education and human capital in the 
country individually; 
• the return of skilled workers that can 

improve the existing stock of human 
capital, 

transfer of expertise, skills, and to liaise 
with external networks.  

The economic development of 
Romania, as soon as it became State, was 
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trimise în ţară de către emigranţi.  
Mobilitatea internaţională cuprinde 

peste 175 milioane de persoane, atât din 
ţările dezvoltate, cât şi din cele în curs de 
dezvoltare, şi, potrivit estimărilor experţilor, 
în viitor tendinţa de creştere a acesteia va 
continua. 

La nivelul României, mobilitatea 
forţei de muncă către ţările dezvoltate aduce 
o serie de efecte benefice: reducerea sǎrǎciei, 
a şomajului, reglarea dezechilibrele existente 
pe piaţa muncii ce contribuie la creşterea 
salariilor şi stimulează înmulţirea investiţiilor 
în capitalul uman.  

influenced and resource mobility flows and 
flows of money sent home by emigrants. 
International Mobility includes over 175 
million people, both in developed countries 
and developing countries, and, according to 
experts, are the seas in the future its growth 
trend will continue.  

In Romania, the mobility of the 
workforce by developed countries brings a 
number of beneficial effects: poverty 
reduction, unemployment, adjusting the 
existing imbalances in the labour market 
contributes to the rise of wages and 
stimulates multiplying investments in 
human capital.  
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Figura nr.1    
Influenţa transferurilor private asupra contului curent 
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Figure no.1   

 Influence of private transfers on the current account  
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„Surplusul de forţă muncă nu 

determină doar creşterea şi întinerirea ofertei 
pe piaţa muncii, ci şi creşterea consumului, 
deci a ofertei generale, rezultând creşterea 
PIB şi, ca o consecinţă, îmbunătăţirea 
nivelului de trai”1.  Valuta trimisă de 
imigranţi familiilor rămase în ţară contribuie 
la ridicarea standardelor acestora de viaţă. De 
asemenea, fluxul de valută al emigranţilor 
scade presiunea „asupra deficitului contului 
curent şi balanţei de plǎţi2”. 

Transferurile private au o influenţă 
destul de mare în reducerea deficitului de 
cont curent la nivelul României, influenţa lor 
fiind de aproximativ 20% din totalul 
elementelor ce determină acest indicator. Se 
poate observa din Figura nr. 1 că acestea 
deţin cea mai mare pondere 80% din intrările 
de valută în ţară. Trebuie precizat că 
transferurile prezentate sunt cele ce intră în 
ţară prin intermediul sistemului bancar. Altă 
parte a sumelor sunt trimise în ţară, după cum 
precizează unii analişti, prin microbuze 
turistice. Pentru acestea nu există date 
statistice oficiale, dar se apreciază că 
reprezentă jumătate din sumele trimise în 
România din ţările de destinaţie.3 

Pe perioada analizată sa înregistrat o 
creştere accelerată a soldului privind 
transferurile private  (fiind formate într-un 
procent peste 70 % de sume trimise în ţară de 
către cei plecaţi), de la 1322 milioane euro în 
2002, la 5.120 milioane euro în 2007.  În 
contextul crizei economice începute în 2008 
în principalele ţări europene de imigraţie, 
transferurile private au înregistrat o scădere 
nesemnificativă de 1,4 puncte procentuale 
faţă de 2007. 

 

 
"Excess force work does not only 

growth and skin rejuvenation through supply 
in the labour market, but also consumption 
growth, so tender, the resulting GDP growth 
and, as a result, improves the standard of 
living". 

The currency sent by migrant 
families remaining in the country helping to 
raise their standards of living. Also, the 
currency of the migrants flow decreases 
pressure "on the current account deficit and 
balance of payments".  

Private transfers have a big enough 
influence in reducing the deficit of current 
account in Romania, their influence being 
approximately 20% of the total of the items 
that causes this indicator. It can be seen in 
Figure no. 1 that they have the highest 
proportion of 80% of the entries of the 
currency in the country. It should be noted 
that transfers shown are those forming part 
of the country through the banking system. 
Another part of the amounts are sent to the 
country, as some analysts by minibuses 
tours. For them there are no official 
statistics, but considering that is half the 
amount sent in Romania in the countries of 
destination.   

During the period under review has 
grown rapidly with the balance of private 
transfers (being formed into a percentage 
over 70% of amounts sent by the way) from 
the 200 million euro in 2002, to 5120 
million euro in 2007. In the context of the 
economic crisis which began in 2008 in the 
main European countries of immigration, 
private transfers have decreased 
insignificant 1.4 percentage points compared 
to 2007.  

 
Formarea contului curent în balanţa de plăţi a României 2000-2008 

Tabelul nr. 1
Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

C 14675 15614 18935 22255 25850 29549 33725
D 17427 19569 24258 30061 37609 47371 52834Bunuri 
N -2752 -3955 -5323 -7806 -11759 -17822 -19109
C 2468 2671 2903 4102 5587 6885 8754
D 2463 2609 3116 4451 5583 6476 8095

Bunuri şi 
Servicii 

(mil. euro) 
Servicii 

N 5 62 -213 -349 4 409 659

Venituri Venituri Î 146 98 91 771 922 1185 1156
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P 6 6 5 19 33 39 115din muncă 
N 140 92 86 752 889 1146 1041
Î 12 10 8 -61 -17 43 13
P 212 224 2086 2353 3318 4376 2983

Venituri 
din 

investiţii 
directe N -200 -214 -2078 -2414 -3335 -4333 -2970

Î 193 153 167 394 469 829 838
P 188 228 258 464 566 647 675

Venituri 
din 

investiţii de 
portofoliu N 5 -75 -91 -70 -97 182 163

Î 84 66 63 137 352 348 261
P 517 492 515 731 1055 1495 2178

(mil. euro) 

Venituri 
din alte 

investiţii de 
capital N -433 -426 -452 -594 -703 -1147 -1917

Î 308 235 171 156 288 929 2227
P 18 36 45 86 81 1229 1302Administra

ţie publică 
N 290 199 126 70 207 -300 925
Î 1588 1704 3195 3926 5249 6261 6608
P 266 264 349 403 611 1141 1557

Transferu
ri curente 
(mil. euro) Transferur

i private 
N 1322 1440 2846 3523 4638 5120 5051

Sursa: BNR, Balanţa de plăţi  şi poziţia investiţională internaţională a României  
 

The formation of current account in Romania's balance of payments 2000-2008 
Table no.1

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
C 14675 15614 18935 22255 25850 29549 33725
D 17427 19569 24258 30061 37609 47371 52834Goods 
N -2752 -3955 -5323 -7806 -11759 -17822 -19109
C 2468 2671 2903 4102 5587 6885 8754
D 2463 2609 3116 4451 5583 6476 8095

Goods 
and 

Services 
(mil. euro) Services 

N 5 62 -213 -349 4 409 659
Î 146 98 91 771 922 1185 1156
P 6 6 5 19 33 39 115

Income 
from 

employmen
t N 140 92 86 752 889 1146 1041

Î 12 10 8 -61 -17 43 13
P 212 224 2086 2353 3318 4376 2983

Direct 
investment 

income N -200 -214 -2078 -2414 -3335 -4333 -2970
Î 193 153 167 394 469 829 838
P 188 228 258 464 566 647 675

Portfolio 
Investment 

Income N 5 -75 -91 -70 -97 182 163
Î 84 66 63 137 352 348 261
P 517 492 515 731 1055 1495 2178

Income 
 (mil. 
euro) 

Income 
from other 

equity 
investment

s 
N -433 -426 -452 -594 -703 -1147 -1917

Î 308 235 171 156 288 929 2227
P 18 36 45 86 81 1229 1302

Public 
Administra

tion N 290 199 126 70 207 -300 925
Î 1588 1704 3195 3926 5249 6261 6608
P 266 264 349 403 611 1141 1557

Current 
transfers 
(mil. euro) Private 

Transfers 
N 1322 1440 2846 3523 4638 5120 5051

Source: BNR, Balanţa de plăţi  şi poziţia investiţională internaţională a României  
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Figura nr.2   

Evoluţia transferurilor sumelor primite din străinătate 
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Figure no.2 
The evolution of transfer amounts received from abroad 2002-2008 

 
În perioada 2006-2008 balanţa 

transferurilor curente influenţată în special de 
transferurile private în marea lor proporţie 
reprezentând sume de bani transferate de 
emigranţii români prezintă următoarele 
caracteristici: 

 Balanţa transferurilor curente a 
înregistrat în anul 2006 un excedent de 4638 
milioane euro reprezentând transferuri 
private, mai mare cu 31,6 % faţă de anul 
precedent, a căror pondere s-a situat la 
aproximativ 96 %, din intensificarea 
fluxurilor băneşti către rezidenţi. Dintre 
acestea, sumele transferate de lucrătorii 
români din străinătate reprezentau 83,6 %, 
din care din Italia 36,7 %, Spania 23,4 %, 
Marea Britanie 5 % şi Germania 3 %. 

In 2006-2008 balance transfers 
current influenced in particular by private 
transfers the ratio of amount of money 
transferred by immigrants from the 
following characteristics:  

 Current transfers, Balance in 2006 
recorded a surplus of 4,638 million euro 
representing private transfers, 31.6% 
higher compared with the previous year, 
whose weight was approximately 96% of 
the money flows increased by residents. 
Of these, the amounts transferred by 
Romanian foreign workers represented 
83,6%, of which Italian 36,7%, Spain 
23.4%, UK 5%, Germany 3%.  
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Figura nr.3 Transferuri private reprezentând sume transferate 

de lucrătorii din străinătate în 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure no. 3  
Private transfers representing amounts transferred workers from abroad in 2006  

 
 Balanța  transferurilor  curente  a 

înregistrat  în  anul  2007  un  excedent  privind 
transferurile  private  de  5  120 milioane  euro,  în 
creştere  cu  10,4  %  față  de  anul  2006,  din 
intensificarea  fluxurilor  băneşti  către  rezidenți. 
Dintre  acestea,  sumele  transferate  de  lucrătorii 
români  din  străinătate  reprezentau  93,3 %,  din 
care  din  Italia  42,0  %,  Spania  26,0  %,  Marea 
Britanie  5,4  %,  Germania  4,5  %,  Grecia  2,8  %, 
Franța 2,8 %, Austria 1,9 % şi Irlanda 1,6 %. 

 Current  transfers,  Balance  recorded  a 
surplus  in  2007  for  private  transfers  5  120 
million euro, rose by 10.4% compared to 2006, 
the  intensification  of  monetary  flows  by 
residents. Of these, the amounts transferred by 
Romanian workers abroad amounted to 93.3%, 
of which  Italian 42.0%,  Spain 26,0%, UK 5.4%, 
Germany 4.5%, 2.8% 2.8%, France, Austria and 
Ireland 1,9% 1.6%.  
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Figura nr.4 Transferuri private reprezentând sume transferate  

de lucrătorii din străinătate în 2007 
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Figure no. 4  

Private transfers representing amounts transferred workers from abroad in 2007  

 
 Balanța  transferurilor  curente  a 

înregistrat în anul 2008 un excedent provenit din 
transferurilor  private  nete  de  5051  milioane 
euro,  sume  provenite  din  transferurile 
lucrătorilor  români  din  străinătate.    Acestea 
reprezentau  95,4 %,  din  care  din  Italia  42,7 %, 
Spania  30,6  %,  Grecia  7,0  %,  Germania  3,7  %, 
Ungaria 2,8 %, Marea Britanie 1,6 %. 

 Current transfers, Balance recorded 
in 2008 a surplus arising from private 
transfers net 5051 million euro, amounts 
arising from transfers of workers abroad. 
The 95.4%, comparing% in Italy, Spain, 
Greece 30,6% 7,0% 3.7%, Germany, 
Hungary 2,8%, UK 1.6%. 
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Figura nr. 5 Transferuri private reprezentând sume transferate  

de lucrătorii din străinătate în 2008 
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Figure no. 5  

Private transfers representing amounts transferred workers from abroad in 2008 
 
Transferurile băneşti sau de bunuri ale 

persoanelor implicate în fenomenul 

 
Transfers of goods or of the persons 

involved in the phenomenon of mobility sent 
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mobilităţii trimise prin diferite canale în 
zonele de origine pot avea implicaţii asupra 
evoluţiei economice atât în ţara de origine cât 
şi în cea de destinaţie. 

În literatura de specialitate există foarte 
multe tratate ce abordează motivele 
macroeconomice care determină dimensiunea 
transferurilor băneşti. Astfel sunt prezentate 
trei motive principale1: altruism, 
asigurare,investiţii. 

Efectele transferurilor băneşti pot să fie 
benefice, dar în acelaşi timp negative în cazul 
în care acestea sunt utilizate pentru consum şi 
nu pentru investiţii. 

Efectele pozitive ale mobilităţii în 
legătură cu transferurile băneşti, oferă motive 
pentru guvernele ţărilor în curs de dezvoltare 
să promoveze, desigur, în anumite limite, 
politici pro-mobilitate. 

Fenomenul mobilităţii este unul 
generator de dezvoltare economică, pe de o 
parte, cu efecte de aglomerare regională pe de 
altă parte.  

Importanţa crescândă a mobilităţii în 
peisajul economico-social al spaţiului UE a 
crescut odată cu extinderea către est, libera 
circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă 
fiind o componentă a formării pieţei interne a 
UE alături şi în corelaţie cu libera circulaţie a 
capitalurilor, a mărfurilor şi a serviciilor. 

O piaţă europeană comună presupune 
o mişcare liberă a bunurilor, serviciilor, 
capitalurilor şi persoanelor. În mare parte 
aceste aspecte au fost atinse, iar primele 
tendinţe în sensul unei libertăţi de mişcare a 
forţei de muncă au început în anul 1968. Cu 
toate că acesta a fost unul dintre principalele 
scopuri atinse, schimbul reciproc de forţă de 
muncă nu a fost nici pe departe atât de intens 
pe cât se aştepta. Având în vedere faptul că, 
în conformitate cu teoriile emise până în acest 
moment, motivaţiile mobilităţii existau, s-a 
ajuns la concluzia că, pentru a nu mai limita 
acest fenomen, vor trebui eliminate o serie de 
obstacole existente pe de o parte, aşa cum va 
trebui, pe de altă parte, promovată 
mobilitatea. 

Întrucât factorul uman este decisiv în 
realizarea progresului tehnic şi economic, o 

through different channels in zones of origin 
may have implications for the economic 
development both in the country of origin 
and the destination.  

In the literature there are very many 
treaties addressing macroeconomic reasons 
which determines the amount of money 
transfers. So are three main reasons: 
altruism, insurance, investment.  

Effects of money transfers may be 
beneficial, but at the same time the negative 
if they are used for consumption and not for 
investment purposes. 

 The positive effects of mobility in 
connection with the services provide 
grounds for the Governments of developing 
countries to promote, of course, within 
certain limits, pro-mobility policy.  

The phenomenon of mobility is a 
generator of economic development, on the 
one hand, the effects of regional congestion 
on the other hand.  

The growing importance of mobility 
in economic and social landscape of the 
area, the EU has increased with the 
expansion to the East, free movement of 
persons and employment as part of the 
internal market of the EU alongside and in 
connection with the free movement of 
capital, goods and services.  

A common European market 
requires free movement of goods, services, 
capital and people.  Mostly these aspects 
have been achieved, and the first trends 
within the meaning of freedom of movement 
of the workforce have started in the year 
1968. Although it was one of the main goals 
achieved, the reciprocal exchange of 
workforce was not as intense as you expect. 
Having regard to the fact that, in accordance 
with the theories issued thus far, motivations 
existed mobility, it was concluded that, in 
order not to limit this phenomenon will be 
removed in a series of obstacles on the one 
hand, as it will be, on the other hand, 
promoted mobility.  

Whereas the human factor is decisive 
in bringing about technical and economic 
progress, a number of developed countries 
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serie de ţări dezvoltate au elaborat programe 
foarte bine structurate de atragere a 
fenomenului mobilităţii pentru persoanele cu 
înaltă calificare. 

Cu toate efectele pozitive ce le 
prezintă mobilitatea forţei de muncă asupra 
creşterii economice în majoritatea ţărilor, 
atâta timp cât se face controlat, în momentul 
actual acest fenomen rămâne la un nivel 
relativ redus deşi o anumita intensificare este 
vizibilă în ultimii ani. 

În condiţiile acestei crize 
economice mondiale, fenomenul 
controlat al mobilităţii forţei de 
muncă, indiferent de forma sub care 
apare, ar putea fi o soluţie de 
acoperire a deficitului de cont 
curent pentru ţările de origine, iar 
limitarea excesivă a acestui 
fenomen nefăcând decât să 
adâncească şi mai mult deficitul 
economic al unei stat.  
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have developed very well structured 
programs for attraction of mobility for 
people with highly qualified.  

With all the positive effects it has on 
increasing mobility of labor force on the 
growth in most countries, as long as it is 
controlled, at present this phenomenon 
remains relatively low although some 
enhancement is visible in recent years. 

In the conditions global economic 
crisis, the  controlled  phenomenon  of labor 
mobility, regardless of the form that appears, 
could be a solution to cover the current 
account deficit for the countries of origin, 
and limiting abuse of this phenomenon were 
not only further deepen the economic deficit 
of a state. 
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