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Teza de abilitare intitulată SCHIMBĂRI DE PARADIGMĂ PE PIAȚA FORȚEI DE 

MUNCĂ. PERSPECTIVE DOCTRINARE CU PRIVIRE LA MIGRAȚIE ȘI DIGITALIZARE 

cuprinde preocupări de cercetare științifică în domeniul muncii și a perspectivelor de evoluție 

a resurselor umane sub continua transformare a societății sub acțiunea crizelor neciclice 

precum pandemiile sau șocurile cauzate de progresul tehnic. De asemenea, teza sintetizează 

preocupări de cercetare cu privire la politicile de retenție ale forței de muncă, în contextul în 

care România este o țară afectată de migrația propriei forțe de muncă. Cercetările sunt extinse 

asupra percepției studenților și ai altor stakeholderi asupra migrației în scopul fundamentării 

celor mai bune politici cu privire la viitorul forței de muncă. 

Prima direcție majoră a cercetării se îndreaptă către identificarea transformărilor de 

pe piața forței de muncă sub impactul generat de Brexit, din perspectiva migrației românești. 

O primă preocupare în cadrul acestei direcții de cercetare a vizat analiza consecințelor 

asupra pieței muncii a muncitorilor străini aflați la muncă în Marea Britanie în general, și 

a muncitorilor români în special. Deși România a devenit membru al Uniunii Europene în 

anul 2007, românii nu s-au bucurat de drepturi depline de angajare mai devreme de ianuarie 

2014. Impactul migrației pe o piață a muncii dintr-un stat poate fi analizat plecând de la trei 

caracteristici. În primul rând pregătirea profesională din țara de origine poate fi utilă și solicitată 

mai mult sau mai puțin în țara de destinație. Acest lucru duce la disponibilitatea imigranților 

de a presta munci diferite de calificarea lor de bază, respectiv de a presta activități inferioare 

acestei pregătiri, deplasând în jos salariile pe aceste segmente ocupaționale, cu consecințe 

negative pentru nativii care activează în acest sector. În al doilea rând, imigranții au de înfruntat 

diferite bariere la intrarea pe o altă piață a muncii. Discriminarea angajatorilor și barierele 

legale sunt cel mai des întâlnite. În sfârșit, imigrația este în sine un proces de selecție, întrucât 

imigranții vor avea șanse pe care cei care nu se înscriu în procesul de emigrare nu le vor avea. 

În cadrul primei direcții majore de cercetare s-a analizat raportul cost-beneficiu pe care îl 

are un stat cu o economie dezvoltată ca cea  a Marii Britanii de pe urma integrării unui 

muncitor imigrant în societatea și economia sa. În această privință cercetarea a fost  extinsă 

și asupra statutului muncitorilor români, aflați în număr mare în Marea Britanie.  

În corelație cu prima direcție de cercetare, demersul analitic s-a îndreptat în 

continuare spre politicile de retenție ale forței de muncă românești, prin intermediul unei 

analize comparative cu Bulgaria, Polonia,  Ungaria și Cehia, țările din estul Europei care 
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se confruntă cu un fenomen semnificativ al migrației forței de muncă, dar și cu cele mai 

intense politici de retenție. În acest context, eforturile de cercetare s-au focalizat, în 

principal, asupra obținerii unei matrice a politicilor de retenție cu posibilitatea de replicare 

a acesteia la nivel național. O parte semnificativă a rezultatelor acestui demers a fost 

obținută în cadrul proiectului de cercetare intitulat Posibile abordări ale politicilor la 

nivelul UE și național în perspectiva Președinției române a Consiliului Uniunii Europene  

(Consiliul UE), contract 31 / PSCD / 22.08.2018, care a marcat, printre altele, 

responsabilitatea momentului istoric al Președinției României la Consiliul Uniunii 

Europene din anul 2019. 

În cele din urmă, în cadrul primei direcții de cercetare este surprins  peisajul 

migrației românești din perspectiva bazei de selecție reprezentate de către studenți, mai 

precis dimensiunile factorilor socio-psihologici ai migrării acestora. În general decizia 

tinerilor înalt calificați de a emigra este rezultatul evaluării potențialelor beneficii socio-

psihologice percepute ale stabilirii în străinătate (dimensiunea - beneficii potențiale ale 

emigrării) în contrast cu motivele personale, profesionale sau sociale de a rămâne în țară 

(dimensiunea - motivația de a rămâne în țară). Urmând această linie de gândire, am realizat un 

studiu empiric bazat pe un eșantion de studenți de la facultățile cu profil economic din cadrul 

Academiei de Studii Economice din București, în scopul identificării factorilor socio-

psihologici care compun cele două dimensiuni. Prin intermediul analizei factoriale am 

identificat doi factori care compun beneficii potențiale ale emigrării (performanța socială 

percepută a țărilor de destinație, capacitatea de integrare socială și personală în țara de 

destinație) și trei factori specifici dimensiunii - motivația de a rămâne în țară (încrederea în 

societatea din țara de origine, aversiunea față de riscul implicat de decizia de a emigra, precum 

și familia și prietenii). De asemenea, studiul relevă că factorii socio-psihologici care se 

corelează cel mai mult cu intenția de a emigra derivă din percepția respondenților că au 

capacitatea de a se integra în potențialele țări de destinație, iar performanța sistemului social în 

aceste țări este mai ridicată decât cea din țara de origine. 

A doua direcție majoră de cercetare s-a manifestat în domeniul educației și 

dezvoltării sustenabile (EDS), ca direcție complementară transformărilor cauzate de 

fenomenul migrației. Prin intermediul politicilor de sprijin a EDS se vizează o creștere a 

șanselor de afirmare profesională în țară și o cale sigură de securizare a locului de muncă 

și de efect secundar pozitiv prin retenția ulterioară în țară a celor mai valoroși specialiști 

autohtoni. Preocuparea pentru aceste aspecte nu este nouă, interesul a fost manifestat încă din 
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1972 de la Conferința Națiunilor Unite de la Stockholm, unde începe să fie folosit pentru prima 

dată conceptul de dezvoltare durabilă (U.N., 2009). Dezvoltarea durabilă poate fi definită ca 

un model de producție care vizează rezultate economice superioare atât pentru om cât și pentru 

mediu, atât în prezent cât și în viitor (WCED, 1987). Generațiile viitoare sunt o variabilă cheie 

în această ecuație. Deși la început dezvoltarea durabilă a fost asociată mai mult cu prezervarea 

mediului natural, în special a fondului forestier, sensurile sale s-au îmbogățit în funcție de 

stakeholderii săi (Sibbel, 2009). Instituțiile de învățământ universitar sunt un astfel de 

stakeholder și pot avea o contribuție esențială în promovarea practicilor de sustenabilitate. 

Dintotdeauna mediul academic a avut o contribuție esențială la dezvoltarea societății, iar 

această capacitate de a prezerva cunoașterea și de a ridica nivelul de trai prin educație s-a 

transformat la ora actuală într-o adevărată responsabilitate socială, nu atât prin datoria de a 

disemina cunoașterea, ci și prin semnalizarea autorităților cu privire la importanța 

sustenabilității în dezvoltare. Se poate spune așadar că, alături de cercetare și de educație, 

contribuția la dezvoltarea durabilă este o a treia sarcină a mediului academic. În ultimii ani, tot 

mai multe universități s-au angajat în programe care susțin activități de dezvoltare durabilă, 

implicând studenții de orice nivel, cadrele didactice, cercetătorii și personalul suport.  

A treia direcție majoră de cercetare s-a manifestat în domeniul schimbării de paradigmă 

a preponderenței muncii fizice în fața transformărilor evolutive marcate de progresul 

tehnologic, respectiv de digitalizare și automatizare, dar accentuate și de transformările 

neciclice, impuse de pandemia COVID-19.  

Paradigmele economice s-au schimbat cu mult de la principiile care susțin doctrinele 

economice clasice, dar cea mai evidentă dimensiune este orientată spre complexitate și a 

interconectivitate. După al doilea Război Mondial, nici o altă criză nu a mai afectat atât de mult 

psihic si material umanitatea. Consecințele schimbării mentalității în fața amenințărilor 

pandemice sunt încă în proces de calcul. Oamenii au făcut schimbări importante în viața 

personală, s-au mutat din marile orașe, au renunțat la multe din facilități sau la bunăstarea 

materială asigurată de locuri de muncă din marile aglomerații urbane. Economia s-a lovit de 

sănătatea publică. 

 Pandemia a accentuat o trăsătură inerentă a acțiunii umane, incertitudinea. Acum 

incertitudinea s-a accentuat pe două coordonate. În primul rând incertitudinea din jurul 

aspectelor medicale a făcut ca impactul pandemiei să fie atât de mare ca efecte clinice prin 

numărul mare de infectări și de decese. Controversele din jurul protocoalelor medicale nu vor 

înceta niciodată. Tot un aspect al incertitudinii este și evoluția socio-economică a 

evenimentelor. De câte ori populația se pregătea pentru ultimul val pandemic, se anunța un nou 
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val și o nouă serie de restricții, un nou val de falimente, de distorsionări ale lanțurilor de 

aprovizionare, de necesar de ajutor social și așa mai departe. Nu era clar până unde și până 

când acest nou stil de viață avea să dureze, ori dacă viața de dinainte va mai reveni vreodată la 

normal, deși însăși redefinirea acestui normal este dificilă. Astfel, incertitudinea, dintr-un 

concept abstract care definea teoretic anumite aspecte ale deciziilor agenților economici, a 

devenit deodată una dintre cele mai specifice trăsături ale acțiunii umane, conștientizate de 

această dată de către toți stakeholderii de pe piață. În vara anului 2020, după ce se constituise 

deja o bază de date despre pandemie, autoritățile sanitare și mai ales populația se confruntau 

cu aceleași informații asimetrice și incapacitate de a modela corespunzător viitorul pandemic 

și consecințele sale socio-economice. Cu privire la acest ultim aspect, s-a remarcat o eroare 

teoretică conform căreia există un trade-off între sacrificarea câtorva vieți și susținerea creșterii 

economice.  

În sinteză, direcțiile de cercetare și rezultatele științifice originale prezentate de 

autor în această teză de abilitare s-au concentrat asupra educației pentru dezvoltare 

sustenabilă și implicațiile educației asupra fenomenului migraționist, concretizate prin 

publicarea a trei articole indexate ISI.  De asemenea, rezultatele cercetărilor au vizat și  analiza 

transformărilor de pe piața forței de muncă sub impactul generat de Brexit, precum și politicile 

de retenție prin analize comparative asupra principalelor state membre ale Uniunii Europei care 

sunt surse pentru procesul migraționist. În egală măsură, cu interes pentru direcția viitoare de 

cercetare, se înscrie analiza realizată asupra viitorului forței de muncă, în contextul șocului 

tehnologic prin automatizare și digitalizare. Analiza s-a concretizat într-un articol indexat ISI. 

 


