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Rezumat. În acest articol, utilizăm analiza de rețea pentru a explora 
mobilitatea ocupațională a absolvenților de studii superioare din Romania, 
în primii ani după absolvire. Această modalitate de reprezentare a datelor 
ne permite să folosim tehnici statistice noi cu scopul de a extrage un set de 
„stylized facts” cu privire la mobilitatea ocupațională: centralitate, gradul 
și densitatea rețelei. Rezultatele analizei demonstrează că genul 
absolvenților joacă un rol important în modelarea traseelor lor de 
mobilitate ocupațională. 
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1. Introducere 
 
Mobilitatea ocupațională reprezintă o caracteristică importantă a pieței 

muncii. Deși există o literatură bogată cu privire la structura și rata mobilității 
ocupaționale, încă există lacune în înțelegerea traseelor profesionale. Această 
provocare ar trebui să se bazeze pe înțelegerea istoricului tranzițiilor individuale 
între ocupații, ca secvențe coerente de carieră. Acest studiu explorează cariera 
profesională timpurie a absolvenților de studii superioare, pentru a înțelege pattern-
urile lor de mobilitate ocupațională. Pentru a identifica și interpreta traseele de 
mobilitate ocupațională, utilizăm noțiuni atât din teoria mobilității ocupaționale, cât 
și din teoria capitalului uman. Analizând o bază de date națională cu privire la 
tranzițiile pe piața muncii a  absolvenților ISCED5, oferim noi evidențe că indivizii 
se mută în ocupații similare pe parcursul lor profesional și că ocupația de start își 
lasă amprenta asupra evoluției lor profesionale. 

Utilizând analiza de rețea, extragem un set de „stylized facts” cu privire la 
mobilitatea ocupațională a tinerilor absolvenți, considerând ocupațiile drept 
nodurile rețelei, iar arcele sunt ponderate cu numărul de persoane care se mută 
dintr-o grupă ocupațională în alta. Această abordare ne permite să vizualizăm 
traseele ocupaționale și să calculam o serie de indicatori de rețea pentru a înțelege 
„conectivitatea” dintre ocupații. Considerăm că mișcarea absolvenților între 
ocupații este favorizată de existența unui set de cunoștințe transferabile, care pot fi 
sau nu specifice sectorului. 

 
2. Date 
 
Analiza de față se bazează pe date provenind dintr-o anchetă sociologică 

realizată la nivel național în perioada noiembrie 2008 – ianuarie 2009. Ancheta a 
urmărit investigarea procesului de intrare pe piața muncii a tinerilor absolvenți, în 
primii ani după finalizarea studiilor de licență. Datele au fost culese retrospectiv și 
vizează atât caracteristici personale (vârsta, sex, rezidența etc.), cât și informații 
cu privire la locurile de muncă ocupate după absolvire (ocupația, sectorul 
economic, tipul de contract etc.). În total, au fost investigați 2.194 de absolvenți 
ISCED5, eșantionul fiind stratificat pe domenii de studii conform structurii 
furnizate de Institutul Național de Statistică. 

La momentul anchetei, 93,8% din absolvenții incluși în eșantion aveau un 
loc de muncă și aproximativ 75% dintre ei considerau că ocupă un loc de muncă 
adecvat în raport cu domeniul lor de studii (Pîrciog et al., 2010). Rata ridicată de 
inserție pe piața muncii este explicată, în principal, de momentul la care ancheta a 
avut loc – în acea perioadă economia României fiind încă în creștere, cererea de 
forță muncă înalt calificată atingând un nivel ridicat. Așadar, trebuie să subliniem 
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că datele au fost culese într-un context economic favorabil, caracterizat de un 
nivel sporit de mobilitate pe piața muncii. 

Literatura de specialitate face distincția între mobilitate ocupațională inter-
generațională și intragenerațională. Acest articol studiază exclusiv al doilea tip de 
mobilitate. Analizând pattern-urile de ocupare ale absolvenților în primii ani după 
absolvire, se observă cu ușurință că aceștia au experimentat o inserție rapidă pe 
piața muncii și prezintă o rată a mobilității ridicată în primii ani de carieră. 

 
Tabelul 1 

Rata mobilității pe piața muncii, după sex 
 % persoanelor care și-au schimbat locul de muncă  

cel puțin o dată 
Femei Bărbați 

în primul an de carieră 15 13 
în primii 3 ani de carieră 32 36 
în primii 5 ani de carieră 47 43 

 
În acest studiu, au fost luate în considerare toate schimbările locului de 

muncă, indiferent dacă acestea rezultă sau nu într-o schimbare a ocupației. Inițial, 
ocupațiile au fost înregistrate ca variabile text în baza de date, ulterior fiind 
codificate conform Clasificării Internaționale a Ocupațiilor ISCO-88 la 3 digits, 
pentru a păstra sub control erorile de înregistrare ale codurilor ocupaționale. 
Schimbarea ocupației este reprezentată de modificarea codului ocupațional la 3 
digits la tranziția de la un loc de muncă la altul. 

 
3. Harta mobilității ocupaționale din perspectiva de gen 
 
În ultimii ani, numărul studiilor care utilizează analiza de rețea în economie 

sau sociologie a crescut considerabil (Granovetter, 1995, Freeman, 1996, Barabasi 
et al., 1999). Din această perspectivă, sistemele socio-economice precum piețele, 
industriile și chiar economia globală sunt privite ca o rețele (comerțul 
internațional (Li et al., 2003), structura relațiilor sociale (Jackson, Rogers, 2007), 
internet, rețelele peer-to-peer, circuitele electronice, rețelele neuronale, 
metabolismul, interacțiunile dintre proteine). 

În lucrarea de față, utilizăm analiza de rețea pentru a investiga proprietățile 
statistice ale rețelei de mobilitate ocupațională (OMN) a absolvenților de studii de 
licență din România, în funcție de sex, pentru o perioadă de cinci ani (2003-2008). 
Construim rețelele prin suprapunerea matricelor de tranziție între locurile de muncă, 
fără să luăm în considerare perioadele de timp în care absolvenții au fost în șomaj. 
Rețeaua este reprezentată ca un graf orientat și ponderat. Este important să ținem cont 
atât de magnitudinea, cât și de sensul fluxului de absolvenți între ocupații, pentru a 
avea o imagine completă asupra fenomenului. 
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Figura 1 prezintă rețelele empirice ale mobilității ocupaționale, atât pentru 
femei, cât și pentru bărbați. Nodurile semnifică ocupațiile codificate la 3 digits 
conform ISCO-88, iar arcele sunt ponderate cu numărul de persoane care odată cu 
schimbarea locului de muncă își schimbă și ocupația. De asemenea, sunt luate în 
considerare și persoanele care își schimbă locul de muncă, fără a-și schimba 
ocupația, reprezentându-le ca bucle. Descrierea completă a Clasificării 
Internaționale a Ocupațiilor ISCO-88 poate fi consultată pe site-ul Organizației 
Internaționale a Muncii (ILO)(1).    

Grosimea legăturilor este proporțională cu ponderea lor, în timp ce 
intensitatea culorii nodurilor reflectă gradul lor ponderat. Observăm că în cazul 
femeilor cele mai „centrale” ocupații, conform gradului ponderat, ocupă locul 244 
(Specialiști în științe economice sociale și umaniste), în timp ce pentru bărbați 
este 214 (arhitecți, ingineri și asimilați). Centralitatea lor este determinată în mare 
parte de absolvenții care își schimbă locul de muncă fără să-și schimbe ocupația 
(buclele nodurilor din figura 1). 

Ambele rețele au același număr de noduri, n = 130, reprezentând numărul 
total de categorii ocupaționale la 3 digits conform ISCO88, în timp ce numărul 
total de arce variază de la o rețea la alta (m = 224 arce pentru femei și m = 161 
arce pentru bărbați).  

 
           (a) Femei                                                                    (b) Bărbați 
 

Figura 1. Vizualizarea hărții mobilității ocupaționale pentru femei (a) și bărbați (b). Grosimea 
arcelor este proporțională cu ponderile lor; intensitate culorii nodurilor reflectă gradul lor 
ponderat (culoare deschisă – noduri izolate, culoare închisă – noduri puternic conectate). 

Numerele nodurilor sunt codurile categoriilor ocupaționale la 3 digits conform ISCO-88. Rețelele 
au fost realizate în Gephi 0.8.- beta folosind ForceAtlas2 (Bastian et al., 2009). 
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4. Indicatori de rețea 
 
 Înțelegerea proprietăților topologice ale rețelei de mobilitate ocupațională 

este esențială pentru a avea o perspectivă globală asupra conexiunilor dintre 
ocupații.  

Densitatea rețelei este calculată împărțind numărul de arce existente la 
numărul total de arce posibile, ea indicând cât de densă sau „rară” este o rețea. 

Matematic, densitatea rețelei este definită ca 
2

( 1)

m

n n
 


, unde m reprezintă 

numărul de arce, iar n numărul de noduri din rețea. Indicatorul de rețea ia valori 
între [0,1] și cu cât valoarea sa este mai aproape de 1, cu atât rețeaua este mai 
densă. 

Valoarea densității este diferită pentru cele două rețele, rețeaua mobilității 
ocupaționale a femeilor fiind mai densă decât cea a bărbaților (tabelul 1 și figura 1). 
Un procent important al mobilității ocupaționale este explicat de schimbarea locului 
de muncă care nu atrage după sine și schimbarea ocupației, 18% pentru femei și 13% 
pentru bărbați (buclele reprezentate în figura 1). Oricum, trebuie reținut faptul că 
mobilitatea femeilor este mai „amplă” decât cea a bărbaților în sensul că acoperă o 
porțiune mai importantă din spațiul ocupațional.  

Pentru că analizăm mobilitatea ocupațională a absolvenților ISCED5, 
mișcarea lor are loc doar în 45% din totalul ocupațiilor la 3 digits, în jur de 59 de 
categorii ocupaționale fiind conectate în componenta gigant. Având în vedere că 
ocupațiile clasificate în primele două grupe ocupaționale care sunt specifice 
studiilor superioare reprezintă aproximativ 29% din totalul ocupațiilor la 3 digits, 
observăm că mișcarea absolvenților ISCED 5 între ocupații este destul de variată 
în primii ani, o parte dintre ei tranzitând și prin grupe ocupaționale inadecvate 
nivelului lor de studii. 

Tabelul 2 
Indicatori de rețea pentru rețeaua mobilității ocupaționale, pe sexe 

Indicator de rețea Rețeaua mobilității ocupaționale 
Femei Bărbați 

Densitatea rețelei  0,018 0,011 
Bucle (% din totalul arcelor) 18% 13% 
Componenta gigant (% din totalul nodurilor) 46% 44% 
Gradul mediu 1,723 1,238 
Varianța gradului 6,999 4,858 
Gradul ponderat mediu 3,946 2,577 
Varianța gradului ponderat 23,020 15,107 
Diametrul rețelei 6 8 
Lungimea drumului mediu 2,584 3,093 
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Atât diametrul rețelei, cât și lungimea drumului mediu au valori mai mici în 
cazul rețelei ocupaționale a femeilor, arătând că nodurile sunt mai bine conectate. 
Primul indicator de rețea semnifică distanța maximă dintre oricare două noduri 
din rețea, iar al doilea arată distanța medie între noduri.  

Gradul unui nod cuantifică numărul total de arce prin care e conectat cu 
celelalte noduri din rețea. În cazul rețelelor orientate, diferențiem între grad 
interior, care numără numărul de arce care intră în nod și grad exterior, care 
sumează numărul de arce care ies din nod (Chinazii et al., 2012). În contextul 
rețelelor de mobilitate ocupațională, gradul interior poate fi interpretat ca numărul 
total de ocupații de unde ocupația i își atrage forța de muncă, iar gradul exterior ca 
numărul de ocupații în care migrează forța de muncă din ocupația i.  

1

n

in ij
j

ND A


     
1

n

out ij
i

ND A


   in outND ND ND                                 (1) 

unde Aij reprezintă matricea de adiacență. 
 
În aceeași manieră poate fi definit gradul ponderat, gradul ponderat interior 

și gradul ponderat exterior pentru rețelele orientate ponderate. 

1

n

in ij
j

SD W


      
1

n

out ij
i

SD W


   in outSD SD SD                                    (2)  

Gradul mediu și gradul ponderat mediu se calculează ca valoare medie a 
valorilor individuale ale nodurilor.  

Chiar dacă gradul este un indicator local de rețea, distribuția gradelor ne 
furnizează informații despre topologia globală a rețelei. Dacă vectorul gradelor 
are o medie bine definită și o varianță mică, înseamnă că toate nodurile sunt 
apropiate din punct de vedere al importanței lor structurale. Acest lucru nu este 
valabil în cazul nostru, deoarece atât gradul, cât și gradul ponderat prezintă 
varianțe mari (tabelul 1), probabilitatea de a observa un nod cu un grad mare 
relativ la celelalte noduri fiind mare. Cozile acestor distribuții de obicei sunt 
aproximate cu o funcție putere ( )p k k  , a cărei exponent ia valori între 2 și 3. 
Această ipoteză o testăm și noi pentru cele două rețele ocupaționale. 

Coada distribuției gradelor și a gradelor ponderate poate fi modelată ca o 
funcție putere, descrisă de următoarea funcție de densitate p(X): 

 
( ) Pr( )p x X x Cx                                                                             (3) 

unde X reprezintă valoare observată, C o constantă de normalizare și α parametrul 
funcției. 

Pentru a estima valoare exponentului α, utilizăm metoda veroximilității 
maxime sau estimatorul Hill. Funcția de veroximilitate în cazul numerelor întregi 
are următoare formă: 
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min

( | )
( , )

x
p x

x




 



                                                                                (4) 

unde min( , )x   este forma generalizată a funcției Hurwitz. În continuare, 

logaritmăm funcția de veroximilitate și punem condiția ca 0L     pentru a 
obține o soluție pentru α. 

1

1
min

1 ln
1
2

n
i

i

x
n

x






 
 

  
 
 

                                                                       (5) 

 
Mai multe detalii legate de estimarea parametrului pot fi consultate la 

Clauset et al. (2009). 
 

 
 

Figura 2. Funcția de densitate cumulată P(x) a gradelor pentru femei (punctele roz) și bărbați 
(punctele albastre). Linii punctate reprezintă funcțiile putere estimate 

 
În figura 2, am reprezentat funcția de densitate cumulată a gradelor 

nodurilor pentru rețeaua ocupațională a femeilor și a bărbaților, precum și 
funcțiile putere estimate pentru fiecare distribuție în parte. Conform lui Clauset et 
al. (2009), acceptăm ipoteza de funcție putere dacă la testul de concordanță p 
obținem o valoare mai mare de 0,1. Testul de concordanță cuantifică 
plauzibilitatea ipotezei măsurând distanța dintre distribuția ipotetică și datele 
empirice. Rețelele care prezintă proprietatea de funcție putere sunt numite și rețele 
fără scală. 
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5. Centralitatea nodurilor 
 
Centralitatea nodurilor este un element cheie în analiza de rețea. Relevanța 

acestei măsuri reiese din faptul că mobilitatea forței de muncă definește un anumit 
grad de dependență între ocupații. În acest caz, centralitatea ocupației/nodului 
denotă posibilitatea ca o ocupație anume să apară de-a lungul unui traseu 
ocupațional aleator din rețea. În consecință, șocurile care afectează ocupațiile 
centrale se pot transmite mult mai ușor în rețea, către toate ocupațiile. Consideram 
trei indicatori pentru a cuantifica centralitatea unui nod: gradul nodului, 
apropierea și gradul de intermediere. 

Gradul de intermediere este calculat ca numărul mediu al drumurilor scurte 
care traversează un anumit nod. 

( )
( ) jk

B
ji

g i
C i

g
                                                                                           (6) 

unde gij reprezintă numărul de drumuri scurte între două noduri și gjk(i) este 
numărul drumurilor scurte care traversează nodul i. 

 
Apropierea este definită ca suma inversă a celor mai mici distanțe de la toate 

nodurile rețelei către un nod specific. 
1

( ) ( , )
N

C
j

C i d i j


 

  
 
                                                                                (7) 

unde d(i,j) este lungimea drumului celui mai scurt între două noduri. 
 
Tabelul 3 prezintă topul primelor trei ocupații în funcție de diferiți indicatori 

de centralitate utilizați. În cazul femeilor ocupațiile cu rol central, indiferent de 
măsura utilizată sunt „Specialiști în științe economice, sociale și umaniste” (244) 
și „Profesori în învățământul secundar” (232), în timp ce în cazul bărbaților 
ocupațiile cu rol central sunt „Arhitecți, ingineri și asimilați” (214) și „Specialiști 
cu funcții administrative și comerciale” (241). 
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Tabelul 3 
Top trei ocupații în funcție de indicatorul de centralitate utilizat, pentru rețeaua mobilității 

ocupaționale a femeilor și a bărbaților 
Indicator 

centralitate 
Rețeaua mobilității ocupaționale

Femei Bărbați 
Grad Specialiști în științe economice sociale și 

umaniste (244) 
Arhitecți, ingineri și asimilați (214) 

Profesori în învățământul secundar (232) Agenți în activitatea financiară și comercială 
(341) 

Specialiști cu funcții administrative și 
comerciale (241) 

Specialiști cu funcții administrative și 
comerciale (241) 

Grad interior Specialiști în științe economice sociale și 
umaniste (244) 

Conducători de compartimente cu activități de 
producție și sociale din unități economico- 
sociale mari (122) 

Specialiști cu funcții administrative și 
comerciale (241) 

Arhitecți, ingineri și asimilați (214) 

Profesori în învățământul secundar (232) Specialiști cu funcții administrative și 
comerciale (241) 

Gradul exterior Profesori în învățământul secundar (232) Agenți în activitatea financiară și comercială 
(341) 

Specialiști în științe economice sociale și 
umaniste (244) 

Arhitecți, ingineri și asimilați (214) 

Alți lucrători cu studii medii în gestiunea 
economica și administrativa (343) 

Specialiști cu funcții administrative și 
comerciale (241) 

Gradul 
ponderat 

Specialiști în științe economice sociale și 
umaniste (244) 

Arhitecți, ingineri și asimilați (214) 

Profesori în învățământul secundar (232) Agenți în activitatea financiară și comercială 
(341) 

Specialiști cu funcții administrative și 
comerciale (241) 

Specialiști cu funcții administrative și 
comerciale (241) 

Grad ponderat 
interior 

Specialiști în științe economice sociale și 
umaniste (244) 

Arhitecți, ingineri și asimilați (214) 

Profesori în învățământul secundar (232) Specialiști cu funcții administrative și 
comerciale (241) 

Specialiști cu funcții administrative și 
comerciale (241) 

Agenți în activitatea financiară și comercială 
(341) 

Grad ponderat 
exterior 

Specialiști în științe economice sociale și 
umaniste (244) 

Arhitecți, ingineri și asimilați (214) 

Profesori în învățământul secundar (232) Agenți în activitatea financiară și comercială 
(341) 

Specialiști cu funcții administrative și 
comerciale (241) 

Specialiști în științe economice sociale și 
umaniste (244) 

Grad de 
intermediere 

Profesori în învățământul secundar (232) Agenți în activitatea financiară și comercială 
(341) 

Specialiști în științe economice sociale și 
umaniste (244) 

Arhitecți, ingineri și asimilați (214) 

Specialiști cu funcții administrative și 
comerciale (241) 

Specialiști cu funcții administrative și 
comerciale (241) 

Aproprierea Tehnicieni la echipamente optice și electronice 
(exploatare întreținere) (313) 

Secretari și operatori la mașini de scris și de 
calcul (411) 

Personal de paza și ordine publică (516) Juriști (242)
Lucrători în industria textilă și confecții (743) Învățători (331)
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Concluzii 
 
Această abordare nouă în studiul mobilității ocupaționale permite 

vizualizarea fluxului de persoane dintre o ocupație în alta și o mai bună înțelegere 
a pattern-urilor de mișcare în spațiul ocupațional de-a lungul carierei indivizilor. 
Construind o rețea distinctă pentru fiecare sex, am putut surprinde segregarea 
ocupațională care există pe piață muncii din România, precum și elementele 
specifice fiecărui sex în ceea ce privește mobilitatea pe piața muncii. Rezultatele 
noastre arată nu numai că femeile și bărbații aleg ocupații diferite la intrarea pe 
piața muncii, dar și tranzitează către alte ocupații, construindu-și, astfel, trasee 
profesionale diferite.  

Ambele rețele de mobilitate ocupațională prezintă proprietatea de scale-free. 
Coada distribuției gradelor este de forma ( )p k k  , unde α=2,49 pentru femei și 
α=2,24 pentru bărbați.  

 
 
Notă 
	
(1) International Standard Classification of Occupations (ISCO-88) on International Labour 

Organization web page, http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/index.htm. 
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