
Ghid pentru emigranți 
(se aplică persoanelor care trăiesc în străinătate de cel puțin un an1 şi care au copii minori 
în țară) 

1. Identificare 
I1. Vârsta .....|__|__|    I2. Sex  M   F 
I3. Ţara de rezidenţă ________________ I4. De când a plecat: |__| ani 
I5. Număr de copii (inclusiv majori) ...|__| 
I6. Vârsta celui mai mic copil...|__|__| I7. Vârsta celui mai mare copil...|__|__| 

2. Viața în România și motivul plecării 
● Cum era viața dvs în România, înainte de plecare?  

o Aveaţi un loc de muncă? Cum era? 

o Cum vă ajungeați cu banii? 

o Cum era atmosfera în familie? 

● Unde locuiesc acum copiii? Cu cine? 

● Când erați acasă, cine se ocupa mai mult de copii? Dvs. cam cât timp petreceați cu copiii? 

● Cum vă înțelegeați cu vecinii din România? Cu autoritățile din localitate (primar, polițist)? 

● Cum se înțelegeau fiul/fiica cu vecinii? Cu învățătoarea/profesorii? 

● Cum v-ați hotărât să plecați din România? Ați mai fost la muncă și în alte țări? 

● Când v-ați hotărât să plecați, v-aţi propus o perioadă anume, după care să vă întoarceţi? V-aţi 

propus să realizați ceva anume? 

● Ați plecat singur(ă)? Cu alte rude? Cunoștințe? 

● Când aţi plecat, ce știați despre ce vă aştepta acolo? 

● Ce vă amintiţi din prima zi de după sosirea în țara gazdă? 

3. Adaptarea în țara gazdă 
● Când aţi ajuns, unde aţi locuit în primele zile? 

● Cât de greu v-a fost să vă găsiţi de muncă? 

● Au fost situații în care unele lucruri au fost mai rău decât vă așteptați? Ce anume? 

● De obicei, unde vă petreceţi sărbătorile (Crăciun, Anul Nou, Paşti)? Au fost sărbători pe care le-aţi 

petrecut acolo? Povestiţi-mi cum a fost o sărbătoare petrecută acolo. 

● Ce vă place cel mai mult în țara în care sunteți acum? 

● Ce nu vă place? 

4. Relația cu familia (copilul mai ales) și rolul în familie înainte de plecare 
● Cine are grijă de copiii dvs? Sunteți mulțumit/ă de felul în care sunt îngrijiți copiii dvs? 

● Cum îi merge copilului (copiilor) dvs. de când ați plecat?  

● Trimiteți bani acasă? Cât de des? Cine administrează banii? Sunteți mulțumit/ă de modul în care 

sunt folosiți banii pe care îi trimiteți acasă? 

 
1 Se poate aplica şi unor persoane care s-au întors în ţară de curând – dacă au stat în străinătate mai mult de un an, 
timp în care copiii au rămas în ţară. 



● Trimiteți pachete/cadouri? Cât de des? Pentru cine (doar pentru copii sau și pentru rude)? Ce 

conținut au aceste pachete? 

● Primiți pachete din țară? Cât de des? Ce conțin? 

5. Mijloace de comunicare prin Internet 

Tehnic 
● Cum preferați să comunicați cu cei de acasă: vizual (conferință video), comunicare scrisă sau audio 

(apeluri telefonice prin aplicații online)? 

● Aveți acces la internet în țara gazdă? Unde? [Încearcă: acasă, la o cunoștința, într-un loc public...] 

● De obicei, apelați (sunaţi) dvs. sau cei de acasă? 

● Convorbirea telefonică vă mulțumește? Aveţi o cartelă specială pentru sunat acasă?  

● Cum ați învățat să folosiți computerul/internetul? Când? În cât timp? 

● Ce aplicații/site-uri/programe folosiți ca să comunicați cu copiii dv.? (Skype, Hangouts, Instagram/ 

Facebook/ Snapchat/ WhatsApp) 

● Au fost situaţii în care aţi fi avut nevoie să luaţi legătura cu cei de acasă şi nu aţi putut? Povestiţi-mi. 

● Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ați fi avut acces la internet ca să comunicați cu copiii dv.? 

● Ce îmbunătățiri tehnice v-ați dori pt comunicare? Ce alte opțiuni v-ați dori să aveți? 

Conţinut 
● Cât de des vorbiţi? La ce interval?  

● Vorbiți periodic sau doar cu prilejul unor evenimente speciale – aniversări etc. – sau a unor știri ce 

trebuie transmise urgent? 

● V-ați dori să vorbiți mai des/mai rar? (cu copiii/ cu cei care au grijă de ei) 

o [Dacă DA] Ce vă împiedică să vorbiți mai des 

● Despre ce vorbiţi de obicei cu familia? De exemplu, ultima dată, despre ce aţi vorbit? 

● Activități comune cu fiul/fiica rămas/ă acasă prin Internet?  

[Încearcă: Comunicați prin poze/video pentru a cere părerea copilului în legătură cu ceea ce 

urmează să cumpărați? Vă arată ce a mai făcut la şcoală? Jocuri online?] 

● Comunicați în vreun fel cu învăţătoarea/profesorii copiilor? Cum? 

6. Cum a evoluat relația cu familia după plecare (etape importante/ 
momente semnificative) 

● Se întâmplă să vreţi să spuneţi ceva numai adulţilor de acasă, fără să ştie copiii? Cum faceţi? 

● Cei de acasă o duc acum mai bine dacât înainte să plecaţi? 

● Cât de des veniți acasă? 

● Când aţi fost ultima dată acasă? Cât aţi stat? Cum a fost? 

● Ce ştiţi despre evoluţia copiilor rămaşi acasă? 

7. Cum a evoluat relația cu mediul din țara gazdă? 
● Aţi putea spune că acum v-aţi acomodat cu locul în care trăiți? 

● Cunoşteaţi limba înainte de a veni aici? Acum, cât de uşor vă descurcaţi în [... limba]? 

● Aveţi aici prieteni pe care nu-i aveaţi la plecare? Români sau localnici? 

● Faţă de ce aveaţi de gând când aţi plecat, aţi rămas aici mai mult decât v-aţi propus? 



o [Dacă DA] Ce v-a făcut să rămâneți mai mult? 

● Dacă ar fi să fiţi din nou acum [...] ani, înainte de plecare, aţi mai face-o? Sau aţi face altfel? 

8. Proiecte 
● Vă doriți să plecați în altă țară? În ce condiții? 

● V-ați gândit să vă aduceți copiii definitiv în țara gazdă? Ce anume v-a împiedicat să faceți acest lucru 

până acum? Când și cum credeți că îi veți putea aduce? 

● Vă gândiți să reveniți în România? Când? Cum?  

o [Dacă NU] Ce ar trebui să se întâmple ca să reveniţi? 



Ghid pentru copii 
(se aplică copiilor care au unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate de cel puţin doi ani  

1. Identificare 
I1. Vârsta .....|__|__|    I2. Sex  M   F 
I3. Care părinte a plecat?  Mama Tata Amândoi 
I4 Ţara în care este plecat părintele: _________________  I4. De când a plecat: |__| ani 
I5. Cu cine locuieşte acum: __________________________________ 

2. Cum era înainte de plecarea părintelui 
● Când a plecat mama2 în străinătate? 

● Înainte de asta, îl/o vedeai în fiecare zi? 

● Dacă mama şi tata sunt amândoi plecați – sunt în același loc? Sunt în locuri diferite? [În cazul doi] 

Cum se face că sunt în locuri diferite? Și cu cine ții legătura mai mult? De ce? 

● Ce îţi plăcea să faci împreună cu el/ea? Cât de des se întâmpla asta? 

● [se pun întrebările apropriate] Cine te ajuta la lecţii? / Cine te ducea la şcoală/grădiniţă? / Cine 

vorbea cu învăţătoarea/dirigintele? 

3. După plecare 
● Povesteşte-mi prima zi de după plecarea mamei 

● Ai înţeles de ce a trebuit să plece? Ce ai simţit despre asta? 

● Cine are grijă de tine? Cum te înțelegi cu cei care au grijă de tine? 

● Aveți (și) alte rude în oraș/sat? Vă înțelegeți bine cu ele? 

● Cât au lipsit mama/tata a trebuit să mergi la doctor/să te internezi? A fost cineva cu tine? Cine? Ce 

a zis Mama când a aflat?  

● Prietenii tăi au şi ei părinţi plecaţi din ţară? Eşti mai apropiat de aceştia? Sunt lucruri pe care le 

discuţi mai ales cu ei? 

● Prietenii, colegii ştiu că ai Mama plecată în străinătate? Ce spun ei despre asta? [Încearcă: te 

invidiază? te compătimesc?]  

● Ce muncea mama aici? Ce muncește acolo? Te ajută cu bani? Trimite cadouri? 

● De când a plecat mama/tata ai mai multe jucării? Haine mai multe, mai frumoase?  

● Este ceva ce îți dorești și speri să obții cu bani de la mama/tata? (telefon, haine etc.) 

4. Mijloace de comunicare prin Internet 

Tehnic 
● Ai acces la internet acasă? În ce fel (calculator, smartphone, tabletă)? Cine plăteşte abonamentul? 

● Aveai şi înainte de a pleca Mama? De când? Cine l-a cumpărat? Cu ce ocazie? 

● Îi scrii şi scrisori? Ai scris vreodată scrisori? Când? Cu ce ocazie? 

● Cu prietenii/colegii foloseşti programe de comunicare prin internet? Care? 

● Ai cont pe Facebook? Dar Mama? 

● Cum preferi să comunicaţi cu Mama: la telefon, prin calculator, prin tabletă? 

 
2 Scriem Mama, dar vom citi, după caz, “Tata” sau “Mama şi Tata”. 



● De obicei, sunaţi de aici, sau sună Mama? 

● Cum ai învățat să folosiți computerul/internetul? Când? 

● Ce altceva faci la computer? 

● Ce aplicații/site-uri/programe folosiți ca să comunicați cu Mama? (Skype, Hangouts, Instagram/ 

Facebook/ Snapchat/ WhatsApp) 

● Au fost situaţii în care ai fi vrut să vorbeşti cu Mama şi nu ai putut? Povesteşte-mi. 

● În afară de internet, foloseşti şi alte feluri de comunicare cu Mama? [scrisori, email] 

Conţinut 
● Cât de des vorbiţi? La ce interval?  

● Îţi aminteşti prima comunicare video/audio cu Mama? Ce ai simțit? 

● Vorbiți periodic sau doar cu prilejul unor evenimente speciale – aniversări etc. – sau a unor știri ce 

trebuie transmise urgent? 

● Cine sună/apelează de obicei?  

● Se întâmplă să suni/apelezi şi tu? În ce ocazii? 

● Ţi-ai dori să vorbiți mai des/mai rar? 

o [Dacă DA] De ce nu vorbiţi mai des? 

● Despre ce vorbeşti de obicei cu Mama? De exemplu, ultima dată, despre ce aţi vorbit? 

● Te întreabă ce ţi-ai dori să-ţi trimită (să-ţi aducă)? Uneori o rogi tu să-ţi trimită ceva anume? 

● Mai e cineva prezent în cameră atunci când vorbești cu Mama (conversație de grup/familie), sau 

conversația e doar între voi doi?  

● Sunt lucruri pe care simți că nu le poți discuta decât cu Mama?  

● Ai simțit vreodată că aceste lucruri pot fi spuse doar față în față, nu pe Internet/prin telefon?  

● Activități comune cu Mama prin Internet?  

[Încearcă: Te intreabă ce ai vrea să-ţi aducă? Îi arăţi ce ai făcut la şcoală? Vă jucați online?] 

● Se întâmplă ca Mama să te certe când vorbiţi prin internet/la telefon? Pentru ce? 

● Mama vorbeşte în vreun fel cu învăţătoarea/profesorii tăi? Cum? 

5. Cum a evoluat relația cu Mama (etape importante/ momente 
semnificative) 

● Mama mai vine în ţară? Cât de des?  

● Ce aţi făcut ultima oară când a fost aici? 

● Ai fost vreodată la Mama? [în ţara respectivă] Ce te-a impresionat în mod deosebit? 

● Descrie prima vizită acolo. Descrie prima zi în țară după ce te-ai întors de acolo.  

● Ce ştii despre unde stă acum Mama? Ai putea să-mi descrii locuinţa ei? Ce știi despre ce munceşte? 

Îţi povesteşte ea, sau ştii de la rudele cu care stai aici? 

● Ţi-ar plăcea să mergi acolo, în ţara unde e Mama? Ai vrea mai mult să mergi în vacanţă, sau să te 

muţi acolo de tot? 

● Mama a plecat definitiv? Dacă nu, când crezi că se întoarce?  

● Există avantaje ale plecării Mamei? Care ar fi acestea? [financiare/ ești mai independent/ă] 

● Există lucruri pe care încerci să i le ascunzi Mamei? [note proaste, certuri cu rudele, poze de pe 

Facebook, faptul că ești trist/ă etc.] Cum i le ascunzi și de ce? [profil restricționat pe Facebook etc.] 



● Care crezi că sunt părțile negative ale plecării Mamei? [pentru tine, pentru rude, pentru ea] 



Ghid pentru alţi adulţi din familie 
(se aplică adulţilor care au în grijă copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate de cel 
puţin doi ani) 

1. Situaţia familiei 
● Câți copii aveți? Câți locuiesc în țară și unde? Câți au plecat în străinătate și unde? 

● Aveți (și) alte rude în țară/oraș/sat? Vă înțelegeți bine cu ele? 

● Cum se înțelegeau fiul/fiica (plecat/ă în străinătate) cu rudele din țară/oraș/sat? 

● Cum vă înțelegeți cu vecinii? Cu primarul? Cu polițistul? 

● De cât timp a plecat fiul/fiica/ruda dvs (soră, frate etc.)? 

● Descrieţi prima zi de după plecarea fiului/fiicei/rudei? 

● Primiți bani de la persoana plecată? Doar pentru copilul aflat în grija dumneavoastră, pentru 

gospodărie sau și pentru dumneavoastră personal? 

● Cum o informați pe ruda plecată despre felul în care ați folosit banii trimiși? 

● Există tensiuni generate de plecarea rudei [tensiuni în familia dumneavoastră, tensiuni în relația cu 

adolescentul/copilul aflat în grija dumneavoastră, tensiuni în raport cu persoana plecată]? 

● Cum vă înțelegeți cu adolescentul/copilul pe care îl aveți în grijă? Care e relația copilului cu ceilalți 

membri ai familiei dumneavoastră? 

● Descrieți un moment dificil din viața alături de copilul pe care îl aveți în grijă [dificultăți în relația dvs 

cu acesta, dificultăți financiare sau dificultăți din viața copilului pe care a trebuit să le gestionați 

dumneavoastră în absența părintelui].  

2. Comunicarea 
● Aveți internet? De când? (Dinainte sau de după plecarea fiului/fiicei/rudei?) 

● Convorbirea telefonică vă mulțumește? 

● Cum ați învățat să folosiți computerul/internetul? Când? În cât timp? 

● Folosiți internetul pentru a comunica cu fiul/fiica/ruda rămas/ă în țară? 

Dacă DA: 

o Ce aplicații/site-uri/programe folosiți ca să comunicați cu ruda plecată? (Skype, Hangouts, 

Instagram/ Facebook/ Snapchat/ WhatsApp) 

o Ce formă de comunicare de la distanță preferați: vizuală (conferință video), comunicare 

scrisă sau audio (apeluri telefonice prin aplicații online)? 

o Ați fi folosit internetul dacă fiul/fiica/ruda ar fi rămas/ă în țară? 

o Ați întâmpinat/întâmpinați greutăți în utilizarea internetului? 

o Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ați fi avut acces la internet ca să comunicați cu ruda plecată? 

● De câte ori vorbiți pe zi/lună cu ruda plecată? La ce interval? V-ați dori să vorbiți mai des/mai rar? 

Vorbiți periodic sau doar cu prilejul unor evenimente speciale – aniversări etc., accidente… –, a unor 

știri ce trebuie transmise urgent? 

● Care sunt subiectele abordate în convorbirile cu ruda plecată? 

● Preferaţi să vorbiţi cu ruda plecată când este şi copilul de faţă, sau sunt subiecte pe care preferaţi să 

la discutaţi separat? Care anume? 



● Ce îmbunătățiri ați dori pt comunicare? Ce alte opțiuni v-ați dori să aveți? 

● Cam cât durează o convorbire? 

● Cine plătește internetul acasă?  

● Mai folosiți internetul și la altceva, în afară de a comunica cu fiul/fiica/ruda plecată?  

● Când ați vorbit prima dată cu fiul/fiica/ruda plecată? Dar ultima dată? 

● Cine apelează mai des? Aveți zile și ore stabilite pentru convorbiri? Dacă nu, cum luați legătura unii 

cu ceilalți? 

● Puteți descrie prima comunicare video/audio cu fiul/fiica/ruda plecată? Ce ați simțit? 

● Vecini, rude de ale dvs. care nu au internet apelează la dvs. pentru a vorbi prin internet cu cei 

plecați? 

3. Perspective 
● Ce alte rude, ce alți prieteni/vecini aveți plecați? Țineți legătura cu ei? Cum? 

● Trimiteți pachete/cadouri către ruda plecată? Cât de des? Ce conținut au aceste pachete? 

● Primiți pachete de la ruda plecată? Cât de des? Ce conțin?  

● Aţi fost vreodată să vă vizitaţi ruda plecată în străinătate? Doriţi să o faceţi? 

● Vă doriți să plecați în străinătate? De ce? Dacă veți pleca, vreți să țineți legătura cu cei rămași? De 

ce? …și dacă da, cum? 

● Există neînţelegeri cu ruda plecată, în legătură cu intenţiile sale de viitor? 


