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Rezumat 

Lucrarea de față își dorește să fie un punct de pornire în analiza pieței muncii din România 

în context european, propunând utilizarea tehnologiei ca răspuns la dezechilibre și 

compensarea deficitelor cu concentrarea resurselor existente pe dezvoltarea acestui sector, 

fapt ce ar putea genera un avantaj competitiv. Întrebarea principală este dacă sectorul acesta 

poate deveni o soluție pentru România și poate compensa pierderile de forță de muncă din 

alte sectoare prin crearea de plus valoare, nu prin utilizarea capitalului uman pentru a 

răspunde unor nevoi punctuale de outsourcing a unor servicii care odată devenite mai 

scumpe, se vor muta către est așa cum s-au mutat și în România la momentul oportun.  

Prin intermediul curbei Beveridge am studiat relația cerere-ofertă pe piața muncii din 

România. Fluctuațiile sale își pot găsi explicația în emigrația din România spre statele vest 

europene a forței de muncă din anumite domenii, integrarea dificilă a tinerilor pe piața 

muncii, îmbătrânirea populației, nepotrivirile existente între necesitățile pieței și educație, 

reconversia profesională greoaie sau, de cele mai multe ori, inexistentă.  

În ceea ce privește educația, analiza efectuată ne plasează în același cluster cu state UE 

central și est-europene, la care se adaugă statele cu probleme economice mari din timpul 

crizei (Portugalia, Italia, Spania). Deși lucrurile nu par să fie atât negative, ele sunt, având în 

vedere indicatorii individuali. Nivelul scăzut al educației generează dezechilibre pe piața 

muncii din România, așa cum o face și emigrația. 

În ceea ce privește piața muncii în domeniul IT&C pentru UE, studiul a clasificat statele 

membre având în vedere infrastructura existentă la nivelul fiecărei țări, educația și modul de 

dobândire a cunoștințelor în domeniul tehnologiei precum și piața muncii în domeniul 

tehnologiei - indicatori specifici care studiază și reflectă modul în care angajatorii solicită 

forță de muncă ce deține abilități în acest domeniu. Conform analizei cluster, România face 

parte din clasa unor state din Europa de Est, majoritatea a aderat după 2004, cu excepția 

Portugaliei și Italiei. Piețe în creștere, cu potențial, vizate în special de industria de 

externalizare, țările din Europa de Est sunt de asemenea caracterizate de o infrastructură care 

trebuie modernizată, un învățământ care trebuie sincronizat mai bine cu cerințele de pe piața 

muncii, salarii nete comparabile și  numărul specialiștilor în domeniul IT&C. Aspectul 

pozitiv este dat de faptul că se observă progres și o rată de creștere mai accelerată în cazul 

acestor state, față de cele din clustere 2, 3 sau izolate. Diferențele în interiorul clusterului 

sunt date de accesul la internetul de mare viteză, e-skill-urile și rata șomajului, însă nu sunt 

atât de importante încât să schimbe componența clusterului.  



Referitor la distribuția teritorială a tehnologiei în România, câteva județe principale (Cluj 

Napoca, Brașov, Iași, Timiș, Prahova, Ilfov) la care se adaugă Capitala, atrag cea mai 

calificată forță de muncă, datorită unor factori precum proximitatea față de centrele 

educaționale mari, gradul de dezvoltare al orașului, infrastructura existentă, nivelul ridicat al 

salariilor față de restul țării. Problema pe termen lung este reprezentată de posibilitatea ca 

aceste huburi tehnologice să nu permită extinderea spre alte județe defavorizate și să nu  

susțină dezvoltarea lor, adâncind inegalitățile sociale și disparitățile regionale. Studiul a 

mers mai departe și a modelat legăturile dintre șomeri, câștigul salarial nominal mediu brut 

lunar, efectivul salariaților la sfârșitul anului, numărul întreprinderilor active din domeniul 

IT&C din România. Concluziile au arătat că direcționarea forței de muncă spre acest 

domeniu poate duce la diminuarea numărului șomerilor. 

În același sens se manifestă și legătura dintre nivelele salariale ale celor din IT&C și 

emigranții temporari. Practic nivelurile salariale ridicate din acest sector pot deveni un factor 

de atracție și de convingere pentru emigranții temporari de a rămâne în țară. 

În concluzie, România are contextul, premisele și resursele umane și financiare pentru ca 

piața muncii în domeniul IT&C să se dezvolte și să preia din povara reprezentată de 

emigrație și educația precară. Concentrarea eforturilor statului de a susține creșterea acestui 

domeniu, crearea unui parteneriat educație - mediu de afaceri - măsuri publice coerente ar 

putea fi soluția pentru toate provocările cu care țara se va confrunta din ce în ce mai mult în 

viitor, având în vedere îmbătrânirea populației și emigrația, printre altele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


