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PIAŢA MUNCII ŞI NECONCORDANŢE EDUCAŢIONALE ÎN ROMÂNIA ŞI REGIUNILE 

ACESTEIA. O ABORDARE STATISTICO - ECONOMETRICĂ  

 

 Teza de abilitare sintetizează principalele rezultate ştiinţifice obţinute dupa conferirea titlului 

ştiinţific  de doctor în economie in anul 2009, precum şi direcţiile de dezvoltare a carierei profesionale. 

 Prima parte a tezei de abilitare prezintă rezultatele cercetării realizate în perioda 2009-2017. 

Cele mai importante dintre acestea au fost obţinute în cadrul cercetării derulate prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect numărul 

POSDRU/89/1.5/S/59184 „Performanţă si excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor 

economice din Români” şi au fost diseminate prin publicarea de articole de specialitate in reviste cotate 

ISI sau BDI şi prin participarea la conferinte în ţară şi străinătate. 

 Obiectivul principal al cercetării a fost reprezentat de analizarea diferitelor categorii de 

neconcordanţe care pot apărea între nivelul sau tipul de educaţie al persoanelor şi cerinţele specifice ale 

locurilor de muncă pe care aceştia le ocupă, precum şi de evaluarea impactului asupra funcţionării 

eficiente a pieţei muncii. Un interes special este acordat studierii impactului educaţiei asupra pieţei 

muncii în particular, respectiv calităţii vieţii şi dezvoltării durabile a unei ţări, în general. 

Realizarea acestor obiective implică obţinerea răspunsurilor la următoarele întrebări ale cercetării: 

1. Care sunt trăsăturile actuale ale pieţei muncii din România în contextul mai larg al Uniunii 

Europene? 

2. Care sunt efectele aşteptate asupra sistemului de educaţie? 

3. Care este percepţia forţei de muncă asupra relaţiei dintre performanţele sistemului de educaţie şi 

cerinţele pieţei muncii? 

4. Ce măsuri pot fi adoptate pentru îmbunătăţirea neconcordanţelor educaţionale de pe piaţa muncii 

din România? 

Capitolul 1 prezintă o metodologie ce poate fi utilizată pentru analizarea relaţiilor care se stabilesc 

pe piaţa muncii între cererea şi oferta de forţă de muncă, pentru evaluarea cauzelor dezechilibrelor, în 

special din punctual de vedere al procesului de “matching” şi să prezinte indicatorii care permit 

cuantificarea impactului factorilor determinaţi asupra acestor dezechilibre. 

Capitolul 2 este dedicat analizării poziţiei pieţei muncii din România în contextul Uniunii 

Europene. Trei studii de caz: România-Italia, România-Portugalia, România-Republica Cehă abordează 

cele mai importante probleme ale resurselor umane din România: schimbările demografice (în mod 



special reducerea populaţiei şi îmbătrânirea demografică), transformările de pe piaţa muncii (ocupare, 

şomaj, schimbări structurale), capitalul uman (educaţie, training, cercetare-dezvoltare etc.). 

Prima parte a Capitolului 3 abordează dinamica dezechilibrelor de pe pieţele muncii din cele 12 

state membre, cel mai nou intrate în Uniunea Europeană. Partea a doua îşi propune să analizeze modul în 

care dezechilibrele existente la nivelul pieţei muncii se reflectă asupra regiunilor de dezvoltare din 

România şi să formuleze o serie de recomandări prin care recuperarea decalajelor să se facă într-o 

manieră sustenabilă.  

În Capitolul 4 este realizată o prezentare generală a neconcordanţelor care pot apărea pe piaţa 

muncii. Capitolul începe cu prezentarea modelelor şi metodelor frecvent utilizate pentru evaluarea 

neconcordanţelor educaţionale şi pentru studierea situaţiei actuale a pieţelor forţei de muncă din ţările 

Uniunii Europene din punctul de vedere al celor două probleme: neconcordanţa de competenţe şi şomajul. 

În continuare, lucrarea urmăreşte investigarea apariţiei polarizării locurilor de muncă pe piaţa forţei de 

muncă românească şi compararea intensităţii acestui fenomen cu situaţia existentă la nivelul Uniunii 

Europene. 

Scopul Capitolului 5 îl reprezintă investigarea unor neconcordanţe educaţionale care au apărut pe 

piaţa muncii din România şi identificarea de soluţii pentru o mai bună adaptare a sistemului de educaţie la 

transformările pieţei muncii. Analiza se bazează pe o cercetare cantitativă care urmăreşte studierea 

percepţiilor angajatorilor şi angajaţilor cu privire la relaţia dintre performanţele sistemului de învăţământ 

şi cerinţele pieţei muncii. 

Principalele concluzii fac obiectul ultimei părţi a lucrării, accentual fiind pus pe noutatea şi 

originalitatea rezultatelor şi contribuţia lor la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu. 

Partea a doua a tezei de abilitare se axează pe evoluţia carierei profesionale si pe direcţiile viitoare 

pe care se va fundamenta cariera didactică şi activitatea de cercetare pornind de la nivelul profesional 

atins şi în concordanţă cu exigenţele existente în domeniu. 

 


