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Rezumat 

Odată cu ritmul exponențial de schimbare a tehnologiei, se schimbă și natura locurilor 

noastre de muncă. În timp ce începem revoluția industriei 5.0, observăm că tot mai multe 

locuri de muncă sunt sporite și chiar înlocuite de automatizare. Mediile academice și 

organizațiile internaționale acordă o atenție sporită subiectului privind viitorul muncii, 

impactul transformării digitale asupra viitorului muncii și modul în care atât angajații, cât și 

organizațiile se pot pregăti pentru acest viitor. Industria 5.0 este caracterizată de tehnologii 

precum inteligența artificială, învățarea automată și automatizarea robotică a proceselor. În 

timp ce, în trecut, automatizarea a avut un impact asupra locurilor de muncă manuale și 

repetitive, noile tehnologii încep să schimbe locurile de muncă creative și chiar și locurile de 

muncă din industria IT responsabile de impulsionarea transformării digitale. Tehnologia 

informației este una dintre cele mai de succes industrii din România. 130.000 de profesioniști 

generează 6% din PIB. Creșterea industriei este susținută de scutirea de taxe pentru inginerii 

software și de investițiile străine susținute. Principala întrebare de cercetare este cum 

influențează factorii multifactoriali rolul transformării digitale în automatizarea muncii și 

cum influențează politicile de digitalizare și educație din România transformarea digitală, 

automatizarea muncii și strategiile de management durabil.  

Teza propune un model pentru ca organizațiile să dezvolte strategii de management 

durabil adaptate la transformarea locurilor de muncă în domeniul IT, recalificarea forței de 

muncă pentru viitoarele competențe profesionale și adoptarea unor modele de lucru din ce în 

ce mai agile.  

Cu ajutorul a două studii calitative și a unei cercetări cantitative cu 134 de 

profesioniști IT respondenți, teza concluzionează că tendințele de digitalizare a automatizării 

muncii sunt observate în România, dar rămân în urma altor țări europene. Acesta nu este 

cazul industriei IT, care, prin natura sa, este bine conectată la tendințele globale. Același 

lucru este valabil și pentru profesioniștii IT care se adaptează constant la schimbările 

tehnologice frecvente și la faptul că angajații trebuie să învețe în permanență și să țină pasul 

cu inovația. Un rezultat semnificativ al studiului este că politicile locale de educație și 

digitalizare nu au un impact pozitiv asupra transformării digitale, automatizării muncii sau 

transformării locurilor de muncă în domeniul IT. 
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O temă comună în literatura de specialitate și în cercetările locale este aceea că 

dezvoltarea competențelor digitale și a competențelor transversale este cea mai importantă 

strategie, atât pentru organizații, cât și pentru angajați, pentru a se pregăti pentru viitorul 

muncii. Acest lucru este valabil pentru orice industrie și, în special, pentru profesioniștii din 

domeniul IT. Cu toate acestea, în lipsa unor politici guvernamentale eficiente, depinde de 

manageri să dezvolte strategiile necesare.  

 

Cuvinte cheie: viitorul muncii, industria 4.0, transformare digitală, sectorul IT, 

România, strategii manageriale 
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1 Introducere 

 

"Modelăm lumea mai repede decât ne putem schimba pe noi înșine și aplicăm 

prezentului obiceiurile trecutului." (Winston Churchill, așa cum este citat în Rowe & 

Laura, 2011, p 282). 

Tehnologia celei de-a patra revoluții industriale a accelerat în mod semnificativ 

ritmul schimbării (European Political Strategy Centre, 2019). În acest context, ne întrebăm 

care va fi impactul schimbărilor tehnologice rapide pe piața din România și, în special, 

asupra industriei IT din România, chiar industria responsabilă pentru construirea 

instrumentelor care conduc aceste schimbări. Conform raportului Uniunii Europene 

privind inteligența artificială (Seroz, 2019), estimarea locurilor de muncă expuse riscului 

de automatizare variază între 14% și 47%, 90% dintre locurile de muncă necesită 

competențe IT, iar până în 2030 se așteaptă crearea a 1,75 milioane de posturi în domeniul 

tehnologiei informației. Motoarele schimbării sunt globalizarea și digitalizarea (Seroz, 

2019). Raportul "Future of Jobs" al Forumului Economic Mondial estimează că internetul 

mobil de mare viteză, inteligența artificială, robotizarea și distribuția lanțurilor valorice vor 

face ca 21% din roluri să devină redundante doar până în 2020, 54% din forța de muncă va 

trebui să se recalifice, ceea ce necesită investiții sporite în capitalul uman, sistemul de 

învățare pe tot parcursul vieții și învățarea agilă (Schwab, 2018).  

Viitorul muncii este o consecință a unui set de revoluții industriale ulterioare, de la 

industria 4.0 cu introducerea energiei cu aburi până la implementarea producției 

automatizate și inteligente reprezentând industria 4.0 (Piccarozzi et al., 2018). Succesiunea 

celor patru revoluții industriale arată ritmul crescând al schimbărilor aduse de tehnologie. 

De la inventarea tiparului la introducerea inteligenței artificiale, intervalul de timp dintre 

tehnologiile care schimbă paradigma scade exponențial (Kurzweil, 2006). Transformarea 

digitală este semnul distinctiv al industriei 4.0, urmând curba exponențială a puterii de 

procesare a acesteia (Moore, 2009). Potrivit Manyika et al. (2013), cele mai importante 

tehnologii care au un impact asupra modului în care lucrăm sunt internetul mobil, internetul 

obiectelor (IoT), învățarea automată (ML), automatizarea proceselor robotizate (RPA) și 

cloud computing. Există opinii diferite cu privire la impactul acestor noi tehnologii asupra 
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muncii. De exemplu, Frey și Osborne (2017) a estimat că tehnologia va înlocui sau 

transforma 47% din locurile de muncă din Statele Unite. Tehnologia determină 

transformarea digitală prin automatizarea profesiilor repetitive. Învățarea automată are 

potențialul nu numai de a automatiza munca repetitivă, ci și de a îndeplini sarcini creative 

de înaltă calificare. Pe lângă tehnologie, alți factori, precum globalizarea, demografia, 

mediul și urbanizarea influențează profesiile (Thornton și Riviera, 2019).  

Angajații din domeniul tehnologiei informației își văd, de asemenea, activitățile 

modificate de profesiile lor (Schwab, 2018; Frey & Osborne, 2017). Se așteaptă o creștere 

a cererii pentru profesiile de inginer, începând cu dezvoltatorii de software și noile 

tehnologii, cum ar fi învățarea automată. Cu toate acestea, chiar și activitatea inginerilor 

de software este din ce în ce mai afectată de automatizare (Frey & Osborne, 2013). 

În special, educația și învățarea pe tot parcursul vieții (Nania, Bonella, Restuccia, 

& Taska, 2019a) reprezintă soluția angajaților pentru a ține pasul cu schimbările din cerere 

și pentru a-și construi noi competențe. Competențele necesare în economia digitală sunt 

competențele digitale corespunzătoare tehnologiilor emergente, dar și competențele 

transversale de rezolvare creativă a problemelor, gândire critică, rațiune și logică pentru a 

evalua și analiza problemele, mentalitate antreprenorială și adaptare la schimbare în medii 

complexe (Nania, Bonella, Restuccia, & Taska, 2019a). Alte tipuri de răspunsuri la 

schimbare rapidă a industriei sunt creșterea flexibilității muncii, caracterizată de economia 

de tip gig economy (Hines, 2019a) și o adoptare sporită a metodologiilor de dezvoltare 

Agile (McKenna, 1998) și a mentalității agile (Nania, Bonella, Bonella, Restuccia, & 

Taska, 2019a).  

Pentru România, Sanandaji (2020) arată că ponderea "brain jobs" care nu sunt 

susceptibile de automatizare este sub 4%, ceea ce pune în pericol multe locuri de muncă. 

Din perspectiva digitalizării, Indicele Uniunii Europene privind economia și societatea 

digitală plasează România printre ultimele țări din UE care se integrează în economia 

digitală (Wilkinson & Barry, 2020). România este ultima țară din UE în clasamentul 

persoanelor cu competențe digitale (Eurostat, 2019b). 

În România, sectorul IT este ajutat de scutirea de impozit a dezvoltatorilor de 

software de la legislația privind impozitul pe venit, care a limitat cu succes exodul 
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creierelor (Manelici & Pantea, 2019a). Industria are o creștere constantă, cu o creștere 

prognozată a volumului pieței de 25% pentru următorii trei ani, volumele de export având 

o tendința ascendentă, reprezentând 15% din totalul volumelor de export, și o creștere 

prognozată de 22% (ANIS, 2019). În ciuda importanței acestui subiect, puține studii 

abordează transformarea digitală a locurilor de muncă în domeniul IT din România. 

Căutarea structurată de articole tehnice a fost realizată pe Google Scholar, Web of Science 

și Scopus pentru a căuta informații disponibile despre piața IT din România pentru a 

completa acest decalaj. Căutarea structurată pe Web of Science și Scopus a identificat un 

singur articol științific (Frey et al., 2008) care prezintă dezvoltarea industriei IT din 

România de la cel de-al doilea război mondial până în 1998. Căutarea pe Google Scholar 

a returnat un rezultat (Manelici & Pantea, 2019a) care descrie impactul scutirii de impozit 

a României asupra industriei IT locale (Petcana, 2019). 

Criza SARS-CoV-2 a schimbat modul în care lucrăm, iar impactul său în viitor 

rămâne încă de determinat. COVID-19 a accelerat digitalizarea muncii (Kudyba, 2020); a 

oferit mai multe posibilități de a lucra la distanță și a accelerat digitalizarea procesului 

educațional (Zahidi et al., 2020). În plus pandemiea a forțat organizațiile să accelereze 

tendințele de digitalizare identificate în cercetările anterioare.  

Observăm că impactul tehnologiei în schimbarea modelelor de muncă atrage un 

interes sporit din partea mediului academic și, în special, din partea organizațiilor de 

integrare. Rapoarte precum Raportul WEF privind viitorul locurilor de muncă (Schwab et 

al., 2020) analizează impactul digitalizării asupra diferitelor industrii, inclusiv asupra 

sectorului tehnologiei informației. Cu toate acestea, profesia de informatician în sine, în 

calitate de industrie responsabilă de transformarea digitală, nu face parte din nicio cercetare 

specifică abordată în cadrul analizei semistructurate a literaturii. Deoarece experții IT sunt 

cei care generează transformarea, natura inovatoare percepută a muncii și deficitul uriaș de 

forță de muncă (Loginro, 2022), percepția este că specialiștii în IT nu sunt supuși unui risc 

imediat de a fi înlocuiți de automatizare, în comparație cu alte profesii. În timp ce 

majoritatea autorilor sunt de acord că IT, în special, locurile de muncă în domeniul 

dezvoltării de software, sunt aici pentru a rămâne (Campa, 2019a; Schwab, 2018), volumul 

de cercetare existent nu prea analizează modul în care posturile sunt modificate de 
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automatizare. Știm din literatura de specialitate că competențele transversale și noile 

tehnologii sunt esențiale pentru ca angajații să se pregătească pentru locurile de muncă din 

Industria 5.0. Ce competențe specifice ar trebui să învețe dezvoltatorii de software? Cum 

se pregătesc organizațiile IT pentru noua profesie de IT și pentru implementarea unor 

procese din ce în ce mai automatizate? Ce politici guvernamentale sunt în vigoare pentru a 

pregăti industria IT pentru viitor?  

În ceea ce privește politicile guvernamentale, situația industriei IT din România 

este discutată de mai mulți academicieni (Manelici & Pantea, 2019b) și asociații din 

industrie (ANIS, 2022a). Întrebarea este în ce măsură guvernul român vede implicațiile 

strategice ale viitorului modelelor de muncă. Cu puține dovezi ale unor astfel de strategii, 

asociația angajatorilor din Concordia (2020) a început o cercetare privind viitorul muncii 

în sectorul auto și în cel energetic. După cum s-a discutat anterior, industria IT nu a fost 

considerată o prioritate pentru studiu în comparație cu alte industrii mai vulnerabile.  

Având în vedere lipsa unei analize actuale privind viitorul muncii în sectorul IT din 

România, am dorit să realizăm o cercetare doctorală care să na ajute sa înțelegem cum sunt 

percepute în România temele globale majore ale viitorului muncii și, în special, cum sunt 

pregătite organizațiile și profesioniștii IT pentru viitoarele modele de muncă și viitoarele 

locuri de muncă în IT. Analiza literaturii de specialitate realizată în cadrul acestei teze 

descoperă următoarele lacune:  

 RG1. Percepția profesioniștilor IT din România cu privire la transformarea digitală 

și automatizarea muncii; 

 RG2. Impactul politicilor IT din România asupra transformării digitale; 

 RG3. Impactul politicilor IT din România asupra automatizării muncii; 

 RG4. Impactul politicilor IT din România asupra strategiilor de management 

durabil al transformării locurilor de muncă în domeniul IT; 

 RG5. Percepția profesioniștilor IT din România asupra automatizării muncii în ceea 

ce privește transformarea locurilor de muncă în IT; 

 RG6. Impactul competențelor transversale și tehnice asupra pregătirii industriei și 

a specialiștilor IT pentru viitoarele modele de muncă;  
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 RG7. Gradul de pregătire și gradul de pregătire a industriei IT din România pentru 

schimbarea modelelor de lucru;  

 

Pentru a aborda aceste lacune, au fost definite următoarele obiective de cercetare:  

 O1. Investighează elementele cheie ale transformării digitale și impactul acestora 

asupra managementului durabil (strategii, abordări) și proceselor organizaționale;.  

 O2. Investigarea elementelor cheie ale modelelor de lucru în contextul transformării 

digitale: situația actuală, beneficii și limitări, provocări și previziuni;  

 O3. Investigarea impactului transformării digitale asupra modelelor de lucru și de 

management specifice industriei IT din România;  

 O4. Formularea unui model teoretic exploratoriu cu implicații manageriale practice 

pentru sectorul IT, care să definească dimensiunile și corelațiile cheie dintre 

schimbările digitale și modelele de muncă. Modelul este menit să ajute managerii 

din domeniul IT în construirea strategiilor și să gestioneze schimbările 

organizaționale în contextul schimbărilor în muncă datorate transformării digitale; 

 O5. Formulați scenarii specifice pe baza modelului teoretic exploratoriu pentru a 

sprijini managerii IT în elaborarea strategiilor de digitalizare, angajare și 

recalificare a forței de muncă.  

Pornind de la aceste aspecte, studiul actual intenționează să abordeze antecedentele 

transformării locurilor de muncă în IT (de exemplu, modul în care schimbările digitale, 

politicile guvernamentale și strategiile manageriale influențează transformarea locurilor de 

muncă în IT și modul în care angajații și organizațiile răspund prin investiții în dezvoltarea 

competențelor). În acest sens, în iulie-august 2022 a fost realizat un sondaj pe bază de 

chestionar cu 132 de subiecți. Pentru a aborda temeinic aceste aspecte, restul tezei prezintă 

contextul conceptual, metodologia utilizată, rezultatele cercetării și principalele implicații 

ale analizei empirice. 

Teza începe în capitolul 2 cu o analiză semi-structurată a literaturii pentru a aborda 

lacunele menționate mai sus. Cercetarea începe cu o trecere în revistă a literaturii despre 
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industria 4.0 (Vishwas Dohale & Shashank Kuma, 2003) și viitorul muncii (Mitchell et al., 

2022), care a contribuit la furnizarea unei imagini generale a temelor de cercetare actuale, 

a autorilor cheie și a lucrărilor din domeniu. Nucleul cercetării s-a bazat pe o căutare 

structurată în bazele de date Web of Science și Scopus. Cu un accent semnificativ pe 

viitorul muncii, au fost consultate, de asemenea, rapoarte ale unor organizații precum 

McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Bain & Company, Accenture, PWC, 

KPMG și Deloitte. Organizațiile publice, în special OCDE, acoperă, de asemenea, subiectul 

viitorului muncii și al industriei 5.0. În total, 156 de lucrări de cercetare, rapoarte și cărți au fost 

luate în considerare pentru studiu.  

Capitolul 3 cuprinde rezultatele cercetării bibliografice. Cercetarea, pornind de la 

transformarea digitală, este văzută ca fiind principalul motor pentru înlocuirea sau 

schimbarea naturii locurilor de muncă. Pornind de la aceasta, am analizat subiectul 

viitorului muncii și toți factorii responsabili de schimbarea locurilor de muncă. O atenție 

deosebită a fost acordată locurilor de muncă care dispar, locurilor de muncă care se creează 

și scenariilor privind locurile de muncă din viitor. Având în vedere obiectivul tezei, 

căutarea în literatură a inclus lucrări legate de profesia de IT și de impactul pe care îl are 

automatizarea asupra industriei. O atenție deosebită a fost acordată strategiilor de pregătire 

pentru schimbarea modelelor de muncă, concentrându-se pe educație, pe viitoarele 

competențe și pe modelele de muncă flexibile. De asemenea, este acoperit și sectorul IT 

din România. Criza COVID-19 din timpul cercetării a inclus impactul situației pandemice 

asupra modelelor de muncă. 

Pe baza cadrului teoretic dezvoltat, capitolul 4 descrie metodologia de cercetare 

calitativă aplicată în cadrul a două interviuri semi-structurate. Primele interviuri au fost 

realizate cu 10 manageri IT pe tema adoptării strategiilor de management durabil de către 

întreprinderile IT. Cel de-al doilea set de interviuri a fost realizat cu 18 profesioniști IT pe 

tema impactului tehnologiei asupra viitorului muncii. Cercetarea cantitativă pune totul cap 

la cap prin definirea ipotezei de cercetare, a proiectului de cercetare și a întrebărilor de 

cercetare și prin propunerea unui model conceptual bazat pe analiza literaturii și pe 

cercetarea calitativă. În cele din urmă, un model a fost propus și validat prin cercetare 
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cantitativă cu ajutorul unui sondaj bazat pe chestionar, aplicat la 132 de profesioniști din 

domeniul IT. Rezultatele au fost analizate cu ecuații structurale folosind SamrtPLS1 . 

Capitolul 5 al tezei prezintă rezultatele și interpretările. Obiectivul de cercetare al 

primului set de interviuri este acela de a susține teza cu contextul privind modul în care 

managerii IT văd dezvoltarea industriei IT din România din perspectivă economică, socială 

și tehnologică. În plus, studiul analizează factorii cheie ai industriei, cum ar fi deducerea 

fiscală, investițiile străine, competențele disponibile și deficitul de forță de muncă, precum 

și stadiul digitalizării. În cadrul celei de-a doua cercetări calitative, intervievații au fost 

întrebați despre percepția lor cu privire la modul în care schimbările tehnologice au un 

impact asupra muncii lor și despre competențele relevante pentru ei în viitor. Rezultatele 

cercetării calitative, împreună cu cadrul teoretic, au constituit baza pentru definirea ipotezei 

finale de cercetare, a modelului de cercetare și a chestionarului cantitativ. Sondajul a fost 

format din 10 constructe, pe baza cărora au fost formulate 22 de ipoteze. Dintre acestea, 17 

ipoteze au fost validate, iar 5 au fost respinse.  

Capitolul 6 se referă la concluziile cercetării. Acesta discută impactul cercetării, 

precum și limitările acesteia. 

 

 

 
1 https://www.smartpls.com/ 
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2 Concluzii 

 

2.1 Răspunsul la întrebările de cercetare 

Această cercetare și-a propus să completeze lacunele de cercetare privind impactul 

transformării digitale și al politicilor guvernamentale locale din România asupra 

automatizării muncii, transformării locurilor de muncă, strategiilor manageriale 

sustenabile, dezvoltării competențelor și viitoarelor modele de muncă. Ca urmare, au fost 

stabilite mai multe întrebări de cercetare. În plus, a fost realizată o analiză extinsă a 

literaturii (Moldoveanu, 2022b) a subiectelor de cercetare, a contribuit la identificarea 

lacunelor de cercetare și a ajutat la formarea întrebărilor de cercetare, a variabilelor, a 

indicatorilor și a modelelor. Variabilele cheie ale modelului sunt factorii la nivel global și 

local, transformarea digitală, politicile IT locale, automatizarea muncii, strategiile 

manageriale sustenabile, dezvoltarea competențelor soft și tehnice și viitoarele modele de 

muncă. Ca urmare, toate obiectivele cercetării au fost îndeplinite, iar întrebările de 

cercetare au primit răspuns.  

Cercetarea calitativă privind strategiile manageriale sustenabile a fost realizată cu 

lideri seniori din industria IT din România (Pînzaru et al., 2021) și discuții în secțiunea 5 a 

tezei. În plus, a fost realizată o cercetare pe bază de chestionar pe baza a 132 de respondenți 

profesioniști din domeniul IT (Moldoveanu, 2022a). 

 

2.2 Contribuții teoretice  

Cercetarea prezintă un interes deosebit pentru managerii IT din România. Ea arată 

în primul rând că tendințele globale de digitalizare și de automatizare a locului de muncă 

sunt prezente și în România, dar nu la același nivel cu cel pe care îl vedem în literatura de 

specialitate. Adoptarea tehnologiilor digitale rămâne în urmă în România în comparație cu 

Europa de Vest, în special în administrația publică. În acest context, angajații și managerii 

nu au același sentiment de conștientizare, preocupare și pregătire în ceea ce privește 

impactul pe care digitalizarea l-a avut asupra înlocuirii locurilor de muncă sau asupra 
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modificării naturii locurilor de muncă și a competențelor necesare. În domeniul IT nu este 

cazul conștientizării impactului digitalizării asupra locurilor de muncă. Industria IT din 

România este bine conectată la industria globală, iar angajații din IT la organizațiile 

globale. Tehnologiile și automatizarea transformă industria pe care a construit-o reducând 

munca manuală, repetată și pentru a crește eficiența. 

În timp ce factorii la nivel global au un impact asupra industriei și, în special, asupra 

transformării digitale, factorii la nivel local nu influențează nici tendințele de transformare 

digitală, nici impactul automatizării muncii, nici transformarea profesiei de IT. Faptul că 

politicile locale nu au impact asupra transformării digitale se vede în faptul că România se 

află pe ultimul loc în indicele DESI. O problemă mai amplă este lipsa politicilor 

guvernamentale pentru pregătirea organizațiilor și a forței de muncă pentru revoluția 

industriei 5.0. 

Cercetarea adaugă la literatura de specialitate un model sectorial de transformare a 

locurilor de muncă în IT în România în contextul unei rate crescute de digitalizare și 

automatizare și luând în considerare condițiile locale și politicile de digitalizare și educație. 

De asemenea, se modelează tipul de strategii de management și schimbările în modelele 

de muncă generate de transformările menționate anterior.  

 

2.3 Implicații manageriale  

Trăim într-o lume a schimbărilor tehnologice accelerate (Benedikt et al., 2016). 

Noile tehnologii remodelează industria, modul în care lucrăm (Piccarozzi et al., 2018), și 

locurile de muncă pe care le ocupăm (FMI, 2018). Începând de la Industria 1.0, condusă 

de mecanizare și energie cu aburi, până la Industria 4.0 de înaltă tehnologie din prezent, 

viața și munca noastră s-au schimbat dramatic. Multe dintre locurile de muncă pe care le 

ocupăm astăzi, cum ar fi inginerii de software, specialiștii în big data sau, de ce nu, 

designerii de lumi virtuale, nici măcar nu au fost imaginate în urmă cu 40 de ani. WEF 

estimează că 65% dintre copiii care încep astăzi școala primară vor avea meserii care nu 

au fost încă inventate. Unele profesii au dispărut în întregime. Nimeni nu mai lucrează ca 

operator la centrală sau ca lampagiu (Locuri de muncă care au dispărut în secolul XXI, 
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2020).  Ne întrebăm ce locuri de muncă pe care le ocupăm astăzi vor dispărea în următorii 

zece-douăzeci de ani și, mai interesant, ce locuri de muncă noi vor fi create (Manyika et 

al., 2017). McKinsey estimează că automatizarea va crea, de asemenea, 250 de milioane 

de locuri de muncă până în 2030. Deoarece munca angajaților IT creează revoluția IT, 

întrebarea este cum vor fi afectate profesiile lor.  

Există un consens în literatura de specialitate potrivit căruia munca repetitivă 

manuală va fi înlocuită de automatizare în câțiva ani. Dezbaterea se referă la măsura în care 

inteligența artificială poate înlocui munca creativă, putând prelua orice loc de muncă, sau 

va crea noi profesii și va spori ocupațiile existente. Din cercetările disponibile, un lucru 

este clar: angajații care dezvoltă abilități sociale și creative vor avea cele mai mari șanse 

de a întârzia cel puțin posibilitatea ca locul lor de muncă să fie luat de un robot. Politicile 

de reformă educațională și abordările de învățare pe tot parcursul vieții pentru a dezvolta 

noi competențe sunt cele mai bune soluții pentru ca acest lucru să se întâmple.  

Profesiile din domeniul IT înregistrează, de asemenea, o abundență de noi tipuri de 

locuri de muncă, de la inginerii de big data la blockchain cloud computing care se 

înființează deja. În plus, noi locuri de muncă abia cunoscute sunt pe cale să devină la 

uzuale, cum este cazul programatorilor de quantum computing. În special, România a 

beneficiat de costuri reduse, de o fiscalitate favorabilă și, mai ales, de un sistem educațional 

robust care încurajează mulți profesioniști să se alăture profesiilor de înaltă tehnologie. Cu 

toate acestea, în același timp, nivelul scăzut de digitalizare și faptul că locurile de muncă 

pentru creiere (Prainsack & Buyx, 2018) sunt limitate în cea mai mare parte la zona 

Bucureștiului (Frey et al., 2008) reprezintă o amenințare la adresa capacității țării de a se 

adapta la schimbarea rapidă a tehnologiei, cu implicațiile corespunzătoare pe piața forței 

de muncă. 

Transformarea digitală ne schimbă viețile, dar, mai ales, procesele de afaceri devin 

din ce în ce mai automatizate și mai eficiente, provocând simultan strategii și abordări 

manageriale. Eficiența crescută vine cu o combinație de noi instrumente disponibile pentru 

manageri și angajați pentru a-și eficientiza munca, până la înlocuirea completă cu roboți 

fizici sau automatizarea proceselor robotice. Analiza literaturii de specialitate și cercetările 

au evidențiat faptul că acest tip de tehnologii de inteligență artificială schimbă nu numai 
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locurile de muncă tradiționale manuale și repetitive, ci și ocupațiile bazate pe cunoaștere, 

în special cele din domeniul IT. Ingineria software și alte profesii din domeniul IT sunt din 

ce în ce mai mult sprijinite de tehnologie, iar unele locuri de muncă este de așteptat în 

curând să fie înlocuite. În plus, dezvoltarea unor modele de muncă noi adduce după sine 

noi modele de afaceri și de management pentru a ține pasul cu schimbarea și progresul. 

Companiile se confruntă în prezent cu un deficit semnificativ de forță de muncă. În 

timp ce inginerii construiesc tehnologii de automatizare pentru optimizarea proceselor de 

dezvoltare, cererea mare de experți tehnici creează excepții potențial false că această 

tendință va continua. Adevărul este că lucrătorii IT pot lucra la tehnologii care le vor 

automatiza în mare măsură munca și care îi vor lăsa potențial fără loc de muncă.  

Adoptarea strategiilor manageriale sustenabile este foarte mult influențată de 

transformarea digitală și de politicile locale. Prin urmare, organizațiile trebuie să fie atât 

conștiente de impactul transformării digitale, cât și să adapteze procesele de afaceri, 

modelele de organizare și profilurile posturilor. În plus, managerii trebuie să ia în 

considerare în strategiile lor politicile locale, chiar dacă aceste politici nu sunt văzute ca 

având un impact pozitiv asupra pregătirii companiilor și a angajaților pentru a se pregăti 

pentru ritmul accelerat de schimbare. 

Schimbările pe care le observăm din cauza automatizării și a transformării 

impactului digital asupra transformării locului de muncă sunt susținute de crearea de noi 

competențe digitale și de abilități soft. Managerii trebuie să investească în dezvoltarea 

competențelor în contextul unei piețe foarte competitive a talentelor și al schimbărilor 

rapide cu impact asupra profesiei de IT. Este de așteptat ca accentul să fie pus, în primul 

rând, pe tipul de competențe soft care sunt cel mai greu de înlocuit de automatizare. 

Managerii nu se pot aștepta ca doar educația publică să rezolve deficitul de competențe. 

Numărul de absolvenți de IT din România acoperă doar mai puțin de jumătate din cererea 

din industrie. Sistemul de educație, moștenit de pe marginea industriei, este văzut ca un 

proces care se încheie, în general, cu învățământul superior. Acesta nu acoperă nevoia 

managerilor și angajaților de a se adapta și de a acumula noi competențe în mod constant. 

Din acest motiv, o strategie organizațională durabilă trebuie să includă conceptul de 
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academie. Organizațiile trebuie să ia inițiativa de a-și pregăti forța de muncă, considerând-

o cel mai important avantaj competitiv.  

Am văzut că politicile publice din România nu au impact asupra transformării 

digitale și automatizării. În acest context, managerii nu trebuie să aștepte ca guvernul să 

implementeze politici care să susțină industria cu schimbarea creată de transformarea 

digitală, ci să își dezvolte propriile strategii manageriale.  

Pentru a se pregăti pentru viitoarea transformare a locurilor de muncă, managerii 

trebuie să ia în considerare noi modele de muncă. Aceste modele se caracterizează, în 

general, prin agilitatea și flexibilitatea lucrătorilor de pe platforme, munca la distanță și 

modalitățile de lucru flexibile.  

Angajații își văd locul de muncă atât ca pe o sursă de venit, cât și ca pe o sursă de 

sens. Aceștia văd impactul pe care tehnologia îl are asupra muncii lor. Spre deosebire de 

alte industrii, angajații din domeniul IT văd transformarea locului de muncă mai degrabă 

ca pe o oportunitate decât ca pe o amenințare. În domeniul tehnologiei, se așteaptă să fie 

create mai multe locuri de muncă decât se așteaptă să fie automatizate. Se așteaptă ca 

schimbările să aibă loc rapid, cu impact asupra locurilor de muncă din IT în maxim 10 ani. 

În timp ce pleacă de la schimbarea tehnologică constantă, angajații din IT sunt obișnuiți cu 

nevoia de învățare constantă și de educație pe termen lung.  

Adesea, managerii sunt ocupați cu sarcinile zilnice sau cu realizarea obiectivelor 

trimestriale. Este greu pentru manageri să observe tendințele macro din industrie în timp 

ce se ocupă de urgențele zilnice, de problemele bugetare sau de clienții supărați. De 

asemenea, guvernul român se confruntă cu pandemia, inflația, crizele energetice și, 

evident, cu alegerile de peste doi ani.  În timp ce continuăm să ne concentrăm asupra 

problemelor banale, se întâmplă o revoluție. Vedem impactul tehnologiei în eficientizarea 

proceselor, în simplificarea interacțiunilor cu clienții și în reducerea costurilor. Cu toate 

acestea, asemenea broaștei proverbiale, care fierbe încet în apă și nu vede pericolul până 

nu este prea târziu, vedem riscul ca managerii să nu-și pregătească organizațiile pentru un 

moment în care automatizarea va înlocui munca umană sau noile profesii care generează o 

penurie și mai mare de competențe. Rata de schimbare a tehnologiei crește exponențial, cu 

impactul corespunzător asupra transformării locurilor de muncă. În timpul primelor trei 
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revoluții industriale, era obișnuit ca angajații să aibă o singură carieră pe tot parcursul vieții. 

Dacă ne uităm la profesiile din IT de acum 10-20 de ani, vedem cât de mult s-a schimbat 

industria.  Multe dintre profesiile IT de astăzi sunt legate de tehnologii care nu erau 

disponibile în urmă cu un deceniu. Baza de date românească a ocupațiilor COR (Ministerul 

Muncii și Solidarității Sociale, 2022) publică în fiecare an o listă de noi profesii (Ziarul 

Financiar, 2022), inclusiv în domeniul IT. Cu toate acestea, mergând zi de zi la serviciu, 

avem tendința de a nu percepe schimbarea. Cu o rată exponențială a schimbării, se așteaptă 

ca timpul dintre schimbările tehnologice semnificative să se reducă de la decenii la ani și 

chiar zile. Atunci s-ar putea să fie prea târziu pentru a pune în aplicare strategii eficiente.  

Cercetarea arată că angajații și managerii români din IT văd cum tehnologia 

transformă joburile din IT. În consecință, ei văd necesitatea de a concepe și implementa 

strategii sustenabile. Cu toate acestea, managerii sunt, de asemenea, conștienți de faptul că 

politicile implementate de guvernul român nu au un impact și nu se așteaptă ca acest lucru 

să se schimbe curând. Prin urmare, rămâne întrebarea dacă organizațiile sunt pregătite să 

aloce resurse de la planificarea strategică pe termen scurt, la cea pe termen lung, într-o 

lume în care chiar și conceptul de muncă poate avea un sens complet diferit. Oamenii, 

inclusiv majoritatea managerilor, se luptă să perceapă corect creșterea exponențială. Avem 

tendința de a ne imagina o dezvoltare liniară. Modelul nostru mental este că viitorul va fi 

o regresie liniară a trecutului. Managerii trebuie să ia în considerare curba în S a modelelor 

lor de afaceri și faptul că, așa cum s-a văzut cu multe companii de tehnologie în trecut 

(Janke & Misler-Behr, 2016), modelele care le-au făcut să aibă succes se pot transforma 

dintr-un avantaj competitiv într-un dezavantaj competitiv (Foster, 2016). Tehnologia este 

adesea prezentată ca o oportunitate sau o amenințare, dar nu este niciuna dintre acestea.  

Depinde de management să găsească strategia potrivită. În timp ce se confruntă cu 

schimbări rapide și semnificative, organizațiile trebuie să lucreze cu date, să rămână 

flexibile și să continue să învețe.  

Neils Bohr a spus: "Predicția este foarte dificilă, mai ales dacă este vorba despre 

viitor" (Paul Thomson et al., 2017). Această teză a analizat transformarea digitală și diferite 

scenarii privind modul în care se vor schimba viitoarele modele de lucru în domeniul IT. 

Am analizat modul în care industria IT este schimbată de automatizare, deoarece aceasta 
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este industria responsabilă de cea de-a patra și poate de cea de-a cincea revoluție 

industrială. Am analizat, de asemenea, modul în care politicile locale ale guvernului român 

sprijină, sau mai degrabă nu sprijină, această transformare. Am văzut un interes crescut din 

partea unor organizații precum Word Economic Forum, companii de consultanță și unele 

universități importante, cercetători, și nu atât de mult din partea guvernului român sau a 

organizațiilor private. În cele din urmă, am analizat modul în care profesioniștii IT din 

România văd acest viitor și se pregătesc pentru el. Desigur, nu putem pretinde că știm cum 

va arăta acest viitor. Evenimente de lebădă neagră (Taleb, 2010) pot duce la rezultate 

complet neașteptate. Indiferent de ceea ce se va întâmpla, managerii trebuie să rămână agili 

și să își dezvolte abilitățile de gândire critică, învățare activă, creativitate, inteligență 

emoțională și leadership, abilități care nu pot fi înlocuite de nicio formă de automatizare 

pe care o putem avea în vedere astăzi. În cuvintele lui Steve Jobs, managerii trebuie "Stay 

Hungry Stay Foolish". 

 

2.4 Limitări și cercetări viitoare 

Raportul are mai multe limitări. Prima dintre ele provine din dimensiunea limitată 

a eșantionului. Utilizând eșantionul de conveniență, cercetarea a inclus mai ales 

respondenți cu peste zece ani de experiență, având în vedere abordarea eșantionului de 

conveniență și faptul că inginerii seniori vor aduce mai multă experiență în cercetare. 

Angajații cu mai mulți ani de experiență au avut ocazia să experimenteze mai multe dintre 

schimbările din industrie și din profesiile lor. Această metodă de eșantionare nu este 

corelată cu datele demografice ale industriei, reprezentate în principal de generația Z și de 

mileniali. Deși cercetarea a inclus tineri profesioniști și studenți cu opinii potențial diferite, 

dimensiunea eșantionului nu este suficient de mare pentru a permite obținerea unor 

rezultate relevante din punct de vedere statistic pentru diferite grupuri de vârstă. Același 

lucru este valabil și pentru alte roluri. Cercetările calitative au fost realizate separat pe 

angajați și manageri, dar dimensiunea eșantionului de date calitative nu permite o analiză 

independentă a celor două segmente sau nu arată potențiala aliniere a lipsei de aliniere a 

perspectivelor între cele două categorii.  
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Studiul confederației Concordia privind viitorul muncii pentru alte industrii din 

România va oferi o bună oportunitate de a valida rezultatele aspectelor acestui studiu legate 

de politicile locale și va oferi oportunități pentru cercetări viitoare.  
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