
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ  

ȘCOALA DOCTORALĂ: CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ 

 

 

 

 

 

 

TEZĂ DE ABILITARE 
 

  

 

ANALIZA STATISTICĂ A PIEȚEI MUNCII DIN ROMÂNIA  

DINTR-O PERSPECTIVĂ MULTIPLĂ ȘI INTEGRATĂ 

 

 

   
  

  

Candidat: Prof. univ. dr. Cristina Rodica BOBOC  

  

 

 

 

  

Bucureşti, 2022 



  

REZUMAT 

  

Teza de abilitare ”Analiza statistică a pieței muncii din Romania dintr-o perspectivă 

multiplă și integrată” sintetizează principalele rezultate ştiinţifice obţinute de către 

prof.univ.dr. Cristina Rodica Boboc după conferirea titlului ştiinţific de doctor în domeniul 

Cibernetică și Statistică Economică în anul 2004 și stabilește direcțiile viitoare de dezvoltare a 

carierei profesionale.  

Teza de abilitare structurată în două părți, prezintă armonios realizările profesionale 

din perspectivă didactică, rezultatele principale obținute în planul cercetării științifice, 

obiectivele viitoare de dezvoltare a carierei (partea I), precum și principalele preocupări de 

cercetare din ultimii 15 ani în domeniul analizei pieței muncii din Romania în context 

european și analiza acesteia din perspectiva vulnerabilităților existente, în vederea formulării 

de politici macro-economice pentru îmbunătăţirea funcţionării ei (partea a II-a). 

 Prima parte a tezei include două capitole care descriu atât realizările profesionale 

academice și științifice, obiectivele de cercetare vizate după obținerea titlului de doctor 

(primul capitol), cât și perspectivele de dezvoltare viitoare a carierei (capitolul al doilea). 

Evoluția academică,  al cărei debut a fost în anul 1999 când am ocupat prin concurs un post 

de preparator universitar în cadrul Catedrei de Statistică și Previziune Economică, Facultatea 

de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul ASE, a avut un parcurs firesc, 

ocupând succesiv posturile didactice de asistent universitar (2001), lector universitar (2004), 

conferențiar universitar (2008), profesor universitar (2016). Dezvoltarea carierei profesionale 

a presupus o continuă implicare în activitățile didactice și de cercetare, parcurgerea 

programului de pregătire doctorală, a programelor de masterat (unul în Facultatea de 

matematică, Universitatea București cu specializarea Procese stochastice și statistică aplicată 

și unul în Franța, Facultatea de Drept, Economie și Gestiune, Universitatea Orleans cu 

specializarea Bănci și asigurări), precum și a studiilor postdoctorale în economie (în cadrul 

Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română, cu tema 

Vulnerabilități pe piața muncii din România). 

 Activitatea didactică desfășurată în cadrul programelor de licență și master a implicat 

predarea unor discipline cu un nivel ridicat de aplicativitate în economie, ce au facilitat 



realizarea de conexiuni interdisciplinare şi cunoaşterea mai aprofundată a unor domenii 

variate. Colaborările cu mediul de afaceri, atât în desfășurarea stagiilor de practică ale 

studenților, cât și prin intermediul unor proiecte, mi-au oferit posibilitatea cunoașterii 

cerințelor pieței muncii din perspectiva competențelor și abilităților practice necesare 

absolvenților, actualizarea conținutului aplicativ al disciplinelor predate fiind o preocupare 

permanentă. 

  Experiența dobândită în desfășurarea activităților didactice și de cercetare a condus la 

elaborarea, în calitate de coautor sau unic autor, a mai multor cursuri și cărți de specialitate 

publicate în edituri recunoscute, apreciate de studenți și cadre didactice, precum și la 

diseminarea rezultatelor cercetărilor realizate prin publicarea de articole în reviste indexate 

ISI/BDI sau lucrări în volumele unor conferințe internaționale din domeniu. 

 Cercetarea științifică este evidențiată prin menționarea principalelor proiecte de 

cercetare naționale și internaționale, obţinute prin competiţie, din colectivele cărora am făcut 

parte (peste 20 de proiecte), cu teme complexe, multidisciplinare precum: prognoza evoluției 

și tendințelor pieței muncii, a evoluţiei ocupaţiilor din România în noua economie; migraţia 

forţei de muncă şi dezvoltarea durabilă a României; impactul salariului minim asupra ocupării 

şi competitivităţii firmelor; proiecția ocupării și a deficitului de calificări pe termen scurt și 

mediu; îmbătrânirea demografică în România - implicații economice și sociale; dezvoltarea 

durabilă a României în context european și mondial; interdependența între educație, nivel de 

dezvoltare economică și sănătate etc. Rezultatele cercetărilor realizate au fost prezentate în 

cadrul manifestărilor științifice internaționale și publicate în reviste de specialitate din țară și 

străinătate indexate ISI/BDI sau volume colective publicate în edituri internaționale 

recunsocute, aprecierea comunității științifice pentru lucrările diseminate fiind demonstrată 

de numeroasele citări ale acestora.   

  Obiectivele viitoare de dezvoltare a carierei vizează, pe de o parte un set de rezultate 

profesionale și științifice în activitatea didactică, iar pe altă parte continuarea activității de 

cercetare științifică, de diseminare a concluziilor acesteia,  în vederea sporirii recunoașterii pe 

plan național și internațional a performanțelor obținute în propriul domeniu de cercetare.  

  Principalele obiective vizate în activitatea didactică includ următoarele aspecte: 

• Îmbunătăţirea continuă a cursurilor şi seminariilor și asigurarea unui caracter practic al 

predării; 

• Perfecționarea permanentă a metodelor de predare; 



• Dezvoltarea capacității de cercetare a studentului prin activităţi extra-curriculare; 

 Experiența acumulată ca îndrumător în elaborarea tezelor de licență și disertație în 

fiecare an a peste 10 studenți și ca membru în comisiile de îndrumare a peste 10 studenți 

doctoranzi, precum și în calitate de referent în comisiile de susținere a tezelor de doctorat, 

m-au acomodat cu rigorile cercetării doctorale pe care îmi doresc să le aplic în coordonarea 

activității proprii în școala doctorală. 

 Din perspectiva obiectivelor de cercetare propuse, am în vedere următoarele direcții de 

dezvoltare a activității științifice: 

• Dezvoltarea și aprofundarea cercetării științifice în domeniile proprii de interes, în 

vederea elaborării și utilizării de noi metodologii de evaluare și de măsurare a 

vulnerabilităților pe piața muncii, construcția unor modele eficiente de predicție a 

fenomenelor și proceselor din domeniul pieței muncii; 

• Valorificarea rezultatelor cercetării științifice prin publicarea de articole în reviste 

internaționale indexate ISI/BDI și prin participarea la conferințe științifice internaționale; 

• Implicarea în realizarea și coordonarea de proiecte de cercetare care vizează obiective 

ale Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă, 2021-2027; 

• Extinderea rețelei de cercetare, prin identificarea de potențiali colaboratori în cadrul 

unor conferințe internaționale sau workshopuri la care voi participa în continuare;  

• Participarea la competiții naționale și internaționale în vederea obținerii de granturi de 

cercetare. 

Partea a doua a tezei de abilitare, structurată în cinci capitole, este o sinteză a 

principalelor realizări științifice relevante în domeniul analizei statistice a pieței muncii din 

România în context european cât și vulnerabilitățile de pe piața muncii din România. Teza de 

abilitare are la bază rezultatele cercetărilor întreprinse ca membru al colectivului de cercetare 

din Academia de Studii Economice din București, Departamentul de Statsitică și Econometrie, ca 

membru al echipei de cercetare a Institutului de Economie Națională, Academia Română și ca 

cercetător postdoctorand în cadrul proiectului Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală 

şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România, coordonat de Academia Română, 

Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, România. 

Între țările UE există diferențe mari între instituțiile de pe piața muncii. Cu toate 

acestea, în ultimele decenii, o tendință comună a fost observată în toată Europa, ca răspuns 

la factorii sociali și economici. Printre cele mai importante evoluții de pe piețele forței de 



muncă europene, putem menționa : digitalizarea muncii, dezvoltarea GIG economy, creșterea 

numărului de contracte de muncă atipice și schimbarea frecventă a locului de muncă tot mai 

des întâlnită. Cazul tradițional al unui loc de muncă cu normă întreagă, permanent, pe viață 

devine tot mai limitat. Posibilitățile de angajare au devenit mult mai eterogene, cum ar fi 

munca pe durată determinată, cu timp parțial de lucru, munca de la distanță, munca 

temporară sau mai multe locuri de muncă part-time. Aceste fenomene slăbesc relația dintre 

angajatori și angajați. Pentru descrierea acestor evoluții poate fi folosit conceptul de 

vulnerabilitate a ocupării.  

România, se confruntă cu o lipsă acută a forței de muncă în general și a celei calificate 

în special, datorită îmbătrânirii demografice, migrației externe, sistemului educațional slab 

adaptat la cerințele pieței muncii, etc. Emigraţia temporară pentru muncă este în creştere, 

ocuparea în scădere şi şomajul în creştere pentru persoanele de sex feminin şi cele slab 

calificate. Îmbătrânirea demografică are o evoluţie ascendentă, populaţia sub 15 ani fiind 

foarte redusă ca procent în populaţia totală. În acest context, evoluţiile înregistrate la nivelul 

populaţiei ocupate, atât cantitativ cât şi calitativ pot fi considerate ca un barometru adecvat 

în măsurarea impactului social al tranziţiei românești și al crizelor economice la nivel mondial 

asupra pieței muncii din România.  

 Astfel, în ultimii 10 ani preocuparea mea științifică principală a fost de evaluare a 

progreselor şi monitorizarea nivelului de dezvoltare a pieţei muncii din România în context 

European, punând accent pe vulnerabilitățile existente. Principalele teme investigate, precum 

și contribuțiile științifice în domeniu, la nivelul fiecărui obiectiv de cercetare urmărit, este 

realizată sintetic în cele ce urmează. 

De la sfârșitul anilor 2000, piața muncii din România a evoluat într-un context economic 

general dinamic și de multe ori favorabil. În același timp, din 2012, viața politică românească 

a fost de multe ori haotică, caracterizată prin multiple schimbări de guvernare, conflicte 

interne în cadrul partidelor politice și numeroase referendumuri. Un transfer de putere între 

partidele politice de stânga și dreapta, complet diferite din punct de vedere ideologic, precum 

și alianțele politice parlamentare cu scopul de a crea o opoziție față de președinții în funcție, 

sunt factori permanenți de instabilitate cu o influență majoră asupra economiei. Fără acest 

context politic și corupția puternică care încă domnește în România la toate nivelurile 

societății, economia s-ar fi putut dezvolta cu siguranță mai departe cu efecte pozitive directe 

asupra pieței muncii.  



 Aceste evoluții economice și pe piața muncii din România, m-au determinat să mă 

îndrept către o temă majoră de interes și anume identificarea caracteristicilor persoanelor 

vulnerabile pe piaţa muncii prin analize ale:  

a. indicatorilor macro-economici - şomajul, ocuparea şi ocuparea vulnerabilă – în funcţie de 

gen, vârstă şi nivel de pregătire profesională;  

b. datelor micro-economice (European Social Survey) și crearea unor indicatori de 

vulnerabilitate a ocupării.  

Emigrația masivă înregistrată de România după căderea comunismului, ce a condus la 

un deficit major de forţă de muncă m-a îndreptat spre a altă direcție de cercetare: migrația 

persoanelor ocupate din România, pentru muncă. Acest val de emigraţie ascunde două 

fenomene: plecarea muncitorilor destul de tineri şi cu înaltă calificare (fenomenul de "brain 

drain" a crescut semnificativ în timpul crizei pentru profesii cum ar fi medicii sau 

informaticienii) şi în acelaşi timp, lucrătorii foarte puţin calificaţi, dar care preferă să câştige 

mai mult în străinătate. Prin cercetările întreprinse am arătat că vulnerabilitatea ocupării în 

ţările de origine poate fi un factor ce determină emigrarea doar pentru salariaţii necalificaţi. 

Pentru persoanele înalt calificate, atunci când au un loc de muncă în ţara de origine, situaţia pe 

piaţa muncii locală este mult mai confortabilă decât dacă ar emigra. Uneori emigranţii sunt 

dispuşi să accepte condiţii de muncă mai proaste în ţara de destinaţie din cauza sentimentului 

de insatisfacţie şi neîmplinire personală. Riscurile asociate deciziei de emigrare sunt diferite 

în funcţie de nivelul de educaţie şi mediul economico-social. Comportamentul ocupaţional al 

emigranţilor supra-calificaţi este diferit faţă de cel al emigranţilor necalificaţi. Persoanele înalt 

calificate sunt interesate de găsirea unui loc de muncă stabil, realizarea de performanţe 

profesionale şi a unei cariere în viitor, în timp ce emigranţii necalificaţi sunt interesaţi de 

veniturile realizate indiferent de munca pe care o desfăşoară. Emigranţii cu studii superioare 

prezintă un risc mai mare privind condiţiile de viaţă, deoarece se gândesc la realizările lor pe 

termen lung, faţă de emigranţii fără studii, care îşi doresc venituri imediate, chiar dacă acestea 

pot fi obţinute doar pe termen scurt, aceştia fiind conştienţi de limitarea perioadei de 

ocupare. 

Inegalitățile de gen și venit sunt o altă temă centrală a studiilor întreprinse de mine în 

perioada post-doctorală. În ceea ce privește inegalitățile de gen, modificarea atitudinilor şi 

comportamentului populaţiei, promovarea egalităţii şanselor pentru toţi şi combaterea 

stereotipurilor poate fi realizată în primul rând prin educaţie. Sistemul de învăţământ trebuie 



să cultive egalitatea şanselor şi să ofere toturor şansa de a-şi descoperi propria identitate. 

Tehnologia informaţiei şi comunicării prin facilitarea accesului la internet şi telefonie, 

creşterea PIB şi reducerea inegalităţilor de gen în educaţie vor conduce la reducerea implicită 

a inegalităţilor între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii (ocupare, şomaj, venit).  

În ceea ce privește inegalitatea veniturilor, în ciuda unei stabilizări recente, aceasta a 

cunoscut o tendință ascendentă pe termen lung. Prin cercetările întreprinse am observat că 

asupra țărilor europene cu niveluri diferite de dezvoltare arată, acest fenomen este influențat 

în primul rând de factori istorico-politico-culturali și, în al doilea rând, de cei de natură socio-

demografică. Inversarea tendinței inegalității veniturilor în secolul 21 este strict necesară, dar 

foarte dificil de realizat într-o perioadă scurtă de timp. Aceasta poate porni de la 

fundamentele economice, asociate cu politici menite să reducă inegalitățile și sărăcia la locul 

de muncă, dar și cu accente în sfera socială, politică și culturală. În plus, megatrendurile 

actuale - schimbările tehnologice și digitalizarea, migrația forței de muncă, urbanizarea și 

adâncirea crizei climatice - remodelează principalii factori ai inegalității, care necesită o nouă 

abordare a gestionării inegalităților în ceea ce privește accesul, oportunitățile, nediscriminarea 

și progresul cultural. 

Contribuţiile personale aduse în cadrul activității de cercetare pot fi sistematizate astfel: 

a. Dezvoltare de instrumente de analiză. Indicatorii vulnerabilităţii pe piaţa muncii 

definiţi folosind datele la nivel micro-economic provenind din European Social Survey pentru 

anul 2008 pot fi utilizaţi în analizele comparative regionale şi temporale. 

b. Analize aplicative originale 

- Analiza asumării riscurilor de către emigranţi poate fi utilizată de către organismele 

naţionale şi internaţionale implicate în gestionarea fenomenului migraţiei 

- Analiza inegalității veniturilor printr-o abordare multidimensională, de la 

fundamentele economice și culturale la incluziunea socială și intervenția politică.   

 - Asimetria de gen pe atribute calitative. Această analiză poate fi utilă în analiza în 

ansamblu a fenomenului de discriminare pe piaţa muncii 

c. Propuneri de strategii şi politici. Instrumentele de politică economică propuse în 

lucrare pot fi preluate și utilizate de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă și 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale sau alte organisme interesate în implementarea unor 

măsuri pentru reducerea vulnerabilităților pe piața muncii. 

 


