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The labor market in Romania follows the entire evolution of the Romanian economic en-
vironment, being characterized by an aggregate deficit at the level of the labor demand, 
deficit which generates unemployment. The present article underlines the most impor-
tant features of the work force constituted of new generations of graduates , the segment 
that encounters the most  serious unbalance between labor offer and demand. Also, the 
article  explains the ways in which the data mining processes can be used for prediction 
of the  future development of labor market considering the impact of  Romania joining 
the European Union in 2007 and, furthermore, can emit recommendations to overcome 
the existent legislative and administrative deficiencies. 
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ntroducere  
Piata muncii în România urmeaza 

evolutia de ansamblu a economie, fiind 
caracterizata printr-un deficit agregat la 
nivelul cererii fortei de munca, deficit 
generator de somaj. Acest deficit de an-
samblu nu este specific tuturor sectoare-
lor/domeniilor de activitate.  
Din punct de vedere al somajului, situa-
tia populatiei tinere între 15-25 ani, este 
foarte precara. Aceasta categorie de popu-
latie are cea mai mica rata de ocupare, res-
pectiv cea mai ridicata rata a somajului. 
Astfel conform [1], la nivelul anului 2000, 
rata somajului în rândul tinerilor era de 
18,6%, cu 2,6 % mai mult fata de anul pre-
cedent. Tinerii reprezinta categoria de po-
pulatie cel mai puternic afectata de rata 
somajului si având o pondere de 35, 5% 
din totalul somerilor. 
Pe lânga rata scazuta de ocupare se înre-
gistreaza si un exod în strainatate al ti-
nerilor absolventi ce ameninta sa creeze 
un deficit al fortei de munca în sectoare-
le economice de vârf, singurele care ar 
putea relansa economia. În perioada 
1988-1995, de exemplu, mai mult de 
jumatate din numarul emigrantilor aveau 
sub 26 ani si peste o treime aveau studii 
superioare.  
În ultimii ani, mobilitatea tinerilor cu 
studii superioare este încurajata de foar-

te multe tari dezvoltate. Astfel, schimba-
rile legislative din cadrul Uniunii Euro-
pene permit obtinerea permiselor de lu-
cru pentru specialisti si absolventi de 
exceptie si chiar emigrarea anumitor ca-
tegorii de specialisti prin programe de-
dicate. Statele Unite, Canada, Australia 
si Noua Zeelanda sunt de asemenea tari 
ce ofera facilitati de emigrare tinerilor 
absolvent i, ca urmare a unor politici 
demografice si de restructurare econo-
mica. În toate aceste tari dezvoltarea în-
vatamântului în general, dar mai ales a ce-
lui superior este privita ca facând parte in-
tegranta din strategia de dezvoltare pe ter-
men lung. Impactului elitelor asupra succe-
sului economiei este din ce în ce mai im-
portant pe masura ce trecerea de la formele 
traditionale spre economia bazata pe cu-
noastere se accentueaza.  
Pe plan international, cercetarile asupra ti-
nerilor absolventi sunt indisolubil legate de 
politicile de reforma economica,. În acest 
sens, se poate cita drept exemplu proiectul 
eEurope 2 care are drept obiectiv imple-
mentarea formelor economiei bazate pe 
cunoastere în cadrul Uniunii Europene. 
Pentru Romania, aderarea la Uniunea 
Europeana în 2007 va insemna si conec-
tarea la piata muncii a acesteia. Care vor 
fi efectele unei astfel de conectari? Cum 
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poate Romania sa împiedice o secare a re-
surselor umane în sectoarele cheie?  
Rezolvarea acestor probleme reclama un 
studiu atent al principalelor probleme cu 
care se confrunta forta de munca cu pre-
gatire superioara pe piata muncii în pre-
zent (oportunitati si piedici), realizarea 
de predictii privind evolutia pietei mun-
cii în urmatorul orizont de timp, luarea 
în considerare a efectelor viitoarei ade-
rari la Uniunea Europeana, formularea 
de recomandari vizând înlaturarea piedi-
cilor legislative si administrative si co-
relarea structurii curriculum-ului cu ce-
rintele viitoare ale pietei fortei de mun-
ca. 
 
Data mining  
Data mining reprezinta procesul de extra-
gere a cunostintelor din bazele/depozitele 
de date, cunostinte necunoscute anterior, 
valide si în acelasi timp operationale [2], 
[3]. În italic sunt mentionate cuvintele che-
ie care permit delimitarea procesului de da-
ta mining de alte prelucrari informatice 
realizate în scopul analizei datelor, prelu-
crari precum: interogarea datelor, elabora-
rea de rapoarte, prelucrarile de tip OLAP 
(on- line analytical processing) etc. 
Esential pentru un proces de data mining 
este faptul ca permite descoperirea unor 
cunostinte fara formularea anterioara a 
unor ipoteze. Prin data mining nu se 
urmareste verificarea, confirmarea / infir-
marea de ipoteze, ci se intentioneaza des-
coperirea unor cunostinte "neasteptate", 
neintuitive, care pot chiar contrazice per-
ceptia intuitiva, fiind deci cunostinte com-
plet necunoscute la momentul realizarii da-
ta mining-ului. Din acest motiv, rezultatele 
obtinute sunt cu adevarat valoroase.  
Cunostintele descoperite prin data mining 
trebuie sa fie valide. Aplicarea tehnicilor 
de data mining asupra unor volume mari 
de date extrem de variate poate determina 
obtinerea unor rezultate false. Verificarea 
validitatii rezultatelor procesului de data 
mining este esentiala. 
Rezultatele obtinute prin data mining tre-
buie sa fie operationale, în sensul ca pe ba-

za lor sa se poata fi întreprinse actiuni care 
sa ofere organizatiei o serie de avantaje 
economice. În cazul citat anterior, desco-
perirea corelatiei dintre vânzarile de pro-
duse pentru noi nascuti si cele de bere a 
contribuit la asigurarea unei mai bune 
aprovizionari a magazinelor si la o mai bu-
na amplasare a produselor în cadrul maga-
zinelor. În multe cazuri, rezultatele unui 
proces de data mining nu sunt atât de sim-
plu de aplicat. Prelucrând prin tehnici de 
data mining date istorice, rezultatele obti-
nute pot evidentia oportunitati care nu mai 
sunt actuale, nu mai exista în prezent. 
Identificarea unor oportunitati prezente sau 
viitoare ar putea reclama prelucrarea unor 
date care nu sunt înca disponibile. Indife-
rent de dificultatea aplicarii rezultatelor 
obtinute, importanta proceselor de data 
mining este legata de abilitatea utilizarii 
rezultatelor obtinute în cadrul proceselor 
decizionale critice.  
Conceptul de data mining a aparut în anii 
'80 desemnând initial numai procesul de 
aplicare a unor algoritmi de extragere a 
cunostintelor din colectii de date de dimen-
siuni mari. Ulterior, procesul de data 
mining a fost interpretat în mod mai larg, 
drept întregul proces de extragere a 
cunostintelor din bazele de date, pornind 
de la fixarea unor cerinte informationale 
pâna la validarea cunostintelor descoperite. 
Aceasta din urma acceptiune a conceptului 
de data mining s-a impus tot mai mult în 
ultimul timp. 
 
Directii de utilizare a data mining în 
studiul echilibrelor de pe piata fortei de 
munca 
Prin data mining piata fortei de munca 
poate fi analizata pe cele doua mari 
compone nte, respectiv: cererea  si oferta 
de lucru la nivelul tinerilor absolventi. 
Imaginea ofertei de lucru va fi formata 
prin gruparea absolventilor dupa o 
multitudine de atribute, accesibile în 
mare parte prin intermediul burselor lo-
curilor de munca. Relativa transparenta 
a cererii si ofertei faciliteaza culegerea 
datelor. Prin data mining pot fi identificate 
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profilurile de succes ale viitorilor 
absolventi, clustere pentru tipurile de 
cariere, pentru excedentele si deficitele 
de forta de munca si a unor arbori de de-
cizie pentru modelarea drumurilor în ca-
riera. 
Atributele utilizate în data mining pot 
servi la rafinarea succesiva a clasificarii, 
determinând  reliefarea modelelor gene-
ratoare de succes sau insucces. Din aces-
te modele se pot depista cauzele si for-
mula recomandari de înlaturare a acesto-
ra. 
Imaginea cererii de lucru  poate fi for-
mata prin gruparea angajatorilor pe do-
menii, pozitionare geografica, tip de so-
cietati, dimensiune, nivel salarial, etc. 
Pe baza acestor analize se pot analiza 
echilibrele de pe piata muncii de-a lun-
gul fiecarei perechi de atribute din ofer-
ta-cerere. Astfel, pentru fiecare tuplu 
domeniu-teritoriu pot fi raportate: 
• tipologia fortei de munca ocupate; 
• tipologia excedentului fortei de 
munca; 
• tipologia deficitului fortei de munca. 
Tot prin utilizarea data mining vor putea 
fi create modelele dinamice ale echili-
brelor ce vor fi folosite la predictia evo-
lut iei pietei muncii si analiza efectelor 
deschiderii pietei europene pentru oferta 
de munca din România în 2007. Ca re-
zultat al determinarii evolutiei viitoare a 
pietei muncii, pot fi trasate recomandari 
vizând reducerea efectelor negative si 
amplificarea celor pozitive. 

Concluzii 
Oportunitatea utilizarii data mining în stu-
diul echilibrelor de pe piata fortei de mun-
ca  este evidenta în contextul procesului de 
aderare la un set de structuri extrem de 
competitive în cadrul carora purtatorii de 
cunoastere sunt cele mai importante mij-
loace de productie. Determinarea evolut iei 
nevoilor noilor domenii pe piata interna cât 
si externa precum si a tipului de angajat al 
viitorului sunt probleme esentiale nu nu-
mai pentru eliminarea disfunc tionalitatilor 
de pe piata muncii ci si pentru dezvoltarea 
unor avantaje strategice ale economiei ro-
mânesti. 
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