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Capitalul uman - factor-cheie 
i efect al dezvolt rii durabile* 

dr. Steliana PER  

MOTTO: “Deosebirea dintre însu irile înn scute ale diferi ilor oameni este în 
realitate mult mai mic  decât ne-am închipuit; aptitudinile cu adev rat 
deosebite care apar i diferen iaz  oamenii în diversele profesii când ajung 
la maturitate nu sunt de cele mai multe ori cauze, ci efectul diviziunii muncii. 
Diferen a dintre cele mai deosebite individualit i (…) se pare c  nu provine 
atât de mult de la natur , cât din deprinderi, moravuri i educa ie (…)” 
A patra component  a capitalului, în accep ia lui Adam Smith, o constituie 
“… capacit ile dobândite sau folositoare ale tuturor locuitorilor i membrilor 
societ ii. Dobândirea de asemenea facult i - prin sus inerea celui ce le 
dobânde te în timpul înv rii (educa iei), studiului sau uceniciei - necesit  
totdeauna o cheltuial  efectiv , care este un capital fix, realizat, cu alte 
cuvinte, în persoana sa. Aceste facult i, dup  cum fac parte din averea lui, 
fac tot atât parte din cea a societ ii c reia el îi apar ine. Îndemânarea 
perfec ionat  a unui lucr tor poate fi considerat  în aceea i lumin  ca o 
ma in  sau o unealt  de munc  ce îmbun t e te i scurteaz  munca i 
care, de i cost , necesit  o anumit  cheltuial , restituie, totu i, aceast  
cheltuial  cu un venit.” 

(Adam Smith, subl. ns., SP) 

1. Considera ii  
introductive 

 Motiva ia pentru studierea acestei 
probleme, complexe din punctul de 
vedere al con inutului, generoase din 
perspectiva abord rilor teoretice i solu-
iilor pragmatice, dificil de solu ionat de pe 
pozi iile i exigen ele asigur rii dezvolt rii 
durabile la scar  mondial  i na ional , în 
condi iile proceselor de globalizare i, din 
p cate, de polarizare a bog iei i a 
s r ciei, de risc de segmentare eco-
nomic  i social  are surse diverse.  

Resorturile care ne conduc la cer-
cetarea unei asemenea problematici 
asupra c reia “s-au ab tut” i rigorile sau, 
mai curând, incoeren ele tranzi iei în plan 
conceptual i practic sunt urm toarele: 
1.1. problematica capitalului uman, a defi-

nirii, form rii, dezvolt rii i utiliz rii 
acestuia reprezint  o constant  a 
gândirii i practicii economico-
sociale, începând cu economia cla-
sic , continuând cu abord rile post-
belice, inclusiv cele specifice începu-
tului/sfâr itului de mileniu. Începând 
cu anii ’60 cu deosebire, coala 
capitalului uman a captat aten ia 
cercurilor academice, a speciali tilor 
din practic , a deciden ilor în mate-
rie de politici economice i sociale; 

1.2. de i intensitatea cercet rii acestei 
problematici a fost diferit  în timp - 
în func ie de condi ii concrete, 
specifice variatelor spa ii geoecono-
mice -, studierea capitalului uman nu 
numai c  a r mas o permanen , 
dar a c p tat noi dimensiuni i 
valen e. S-a conturat astfel o nou  
paradigm , au ap rut, prin auto-

* Studiul a fost elaborat în decembrie 2000. 
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nomizare, noi discipline sau domenii 
de cercetare de grani  i/sau 
interdisciplinare: “economia înv -
mântului”, “sociologia înv mân-
tului”, “economia s n t ii” etc.; 

1.3. pasajul (sau, mai precis, mai buna 
articulare) de la abord ri prin 
excelen   economice de tipul 
“economiei educa iei”, ca zon  de 
confluen  între economie, pe de o 
parte, i înv mânt i formare 
profesional , pe de alt  parte, de 
sus inere reciproc  a acestora, la 
abord ri economico-sociale, soci-
ologice în esen  ( coala francez  a 
“economiei educa iei” de la Aix-en-
Provence), cu accente pe rolul edu-
ca iei, ca factor cheie de cre tere 
economic  durabil , de incluzi-
une/coeziune social , de evitare a 
unei polariz ri economice i sociale 
exagerate, p guboase în plan 
individual, de grup socioocupa ional, 
colectivitate i, respectiv, societal; 

1.4. conturarea tot mai clar  a unor 
convergen e i, respectiv, divergen e 
între sistemele educa ionale i de 
formare profesional . Aceasta se re-
fer  atât la sistemele existente în 

rile UE i în alte ri dezvoltate, cât 
i la cele dintre acestea pe de o 

parte, i rile asociate/candidate la 
UE, pe de alt  parte; 

1.5. tranzi ia la economia de pia  din 
rile ex-socialiste, în fiecare dintre 

acestea, dup  toate informa iile care 
circul , a antrenat un proces, diferit 
ca propor ii, intensitate etc., de 
pierdere de poten ial uman prin 
de colarizare, descalificare, înr ut i-
rea consumului i a st rii de s n -
tate, extinderea s r ciei i chiar a 
destructur rii institu iei familiei. 
Reformele sistemelor educa ionale 
i de formare profesional  în deru-

lare - în lipsa unui suport financiar, 
material  i uman pe m sur  - 

conduc la rezultate înc  sub nivelul 
celor a teptate. Chiar dac  - i acest 
aspect nu poate fi ignorat - tranzi ia 
este ea îns i un proces de înv are 
(este adev rat, o înv are prepon-
derent “prin oc”, o înv are înso it  
de pierderi dificil de recuperat) 
deopotriv  formativ, individual, 
colectiv i social, ea antreneaz  îns  
numeroase efecte adverse. Acestea 
- din ra iuni de disfunc ionalit i ale 
pie ei muncii i ale celei a educa iei 
i form rii profesionale - par a nu se 

mai integra, a nu mai fi convergente 
cu nici una dintre corela iile stabilite 
de-a lungul deceniilor între “valoarea 
capitalului uman”, pe de o parte, i o 
serie de variabile macro i microe-
conomice, individuale etc., pe de 
alt  parte. Tendin ele de capitalizare 
(profesionalizare) a capitalului uman 
coabiteaz  cu procese de deca-
pitalizare (deprofesionalizare). Din 
p cate, dup  evolu iile de pân  
acum, acestea din urm  par a fi 
prevalente. Ca atare, exist  riscul 
real nu numai al sl birii, al dilu rii, ci 
chiar al pierderii unuia dintre avan-
tajele comparative importante ale 

rilor candidate la UE din spa iul 
central i est-european, care au 
început tranzi ia cu o for  de munc  
bine calificat , competitiv , asociat  
cu costuri salariale mai reduse.  

Iar, dac  ne referim la ROMÂNIA, 
este evident c  în condi ii de recesiune 
prelungit , de infla ie galopant , de 
tensiuni structurale majore, de distorsiuni 
în func ionarea tuturor pie elor 
emergente, corela iile amintite au intrat 
în derapaj. Ca urmare, cel pu in pe unele 
segmente socio-ocupa ionale i profe-
sionale, asist m la un fenomen îngrijo-
r tor, cu o arie de r spândire destul de 
însemnat , de pierdere de competen  
pe diverse canale, ca i de sl bire a 
motiva iei pentru înv are continu . i 
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aceasta într-un moment în care înv -
area pe întreg parcursul vie ii (life long 

learning) a devenit axa principal  a 
reformelor sistemelor de înv mânt i 
formare profesional  din rile dezvol-
tate. Care sunt principalele canale de 
pierdere/risip  a capitalului uman? 
a. migrarea for ei de munc  din do-

menii înalt calificate spre munci de 
complexitate mai redus , dar 
profitabile. Aceste procese sunt 
favorizate i de politica selectiv  de 
emigrare, de “deschiderea” pie elor 
muncii din unele ri membre ale UE 
pentru anumite categorii de for  de 
munc  înalt calificat  sau cu 
calific ri deficitare pe pie ele muncii 
din rile respective i/sau pe pia a 
intern  a UE, puternic motivat  de 
ansele de a ocupa un loc de 

munc  bine retribuit, de promovare 
profesional  continu ; 

b. migrarea intern  din munci de înalt  
competen , dar slab retribuite, spre 
alte domenii care ofer  posibilit i 
superioare de câ tig; 

c. îngro ând pu in, tendin e de “descu-
rajare” a înv rii i form rii profesio-
nale continue. Acestea se resimt la 
nivelul individului, familiei i, respec-
tiv, unit ilor economice i sociale; 

d. omaj, înainte de toate omajul 
tinerilor intra i pentru prima dat  pe 
pia a muncii, cu deosebire a celor 
cu preg tire secundar , date fiind 
discrepan ele dintre cererea de for  
de munc  i oferta sistemului de 
formare; 

e. necuprinderea în înv mântul 
obligatoriu a 3-5% din tinerii în vârst  
de 7-14 ani, conjugat  cu o rat  
relativ ridicat  de abandon colar; 

f. i, nu în ultimul rând, rata redus  de 
revenire în ar  a tinerilor care 
studiaz  în str in tate. 

1.6. numeroasele i repetatele semnale 
ale comunit ii academice interna io-

nale cu privire la rolurile i misiunile 
educa iei i form rii profesionale a 
resurselor umane în condi iile 
interna ionaliz rii/globaliz rii pie elor, 
ale provoc rilor induse de aceste 
procese, ale puternicei segment ri a 
pie elor muncii i, respectiv, ale 
form rii profesionale la scar  na io-
nal  i interna ional . Libera circula-
ie a for ei de munc  în condi ii de 

egalitate de anse, oportunit i i 
tratament r mâne f r  con inut, o 
declara ie politic  de inten ie, atâta 
vreme cât discrepan ele în ce 
prive te nivelul de competen  i 
tratamentul capitalului uman vor 
persista. Dincolo de o serie de 
dezbateri, de diferen e doctrinare 
etc., exist  îns  în prezent consens 
i responsabilizare în ceea ce pri-

ve te formarea i protejarea capita-
lului uman - ca cea mai important  
form  a capitalului în sens generic, 
ca liant i factor de valorizare a 
celorlalte forme de capital. De 
semnalat c , acest proces de “prise 
de conscience”, se reg se te nu 
numai la reprezentan ii comunit ii 
academice, ci i al practicienilor, al 
organiza iilor interna ionale, al parte-
nerilor sociali, al societ ii civile. În 
acest sens, a  aminti doar faptul c , 
cu trei decenii în urm , Radovan 
Richta aprecia: ”Nu este o exagerare 
când afirm m c  societatea care va 
dispune de cel mai bun sistem 
tiin ific, de înv mânt i - în 

general - cultural (s.n., SP) va ocupa 
în viitor în lume o pozi ie asem n -
toare celei ocupate pe vremuri de 
statul cu cele mai mari bog ii 
naturale i, mai târziu, de statul cu 
cel mai mare poten ial industrial”. i, 
în fine, pentru a nu face istorie i a 
abuza de referirile la diver i autori 
(selec ia este dificil ), doresc s  
men ionez doar c , în mult 
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mediatizatul i apreciatul raport 
UNESCO, cunoscut sub numele de 
Raportul Faure, se atr gea aten ia 
asupra leg turii dintre educa ie i 
societate, asupra pericolului, ca, în 
lipsa unui proces sus inut de 
modernizare, prima devine un loc 
îngust al dezvolt rii ulterioare. Dup  
p rerea unor speciali ti, trei feno-
mene noi, mai mult sau mai pu in 
generalizate, au ap rut i se men in, 
chiar se accentueaz  în rela ia dez-
voltare economic  - înv mânt: 
unul pur economic, educa ia, privit  
la scar  planetar , tinde s  
precead  nivelul de dezvoltare 
economic  (educa ia precede); al 
doilea, mai ales sociologic, educa ia 
preg te te în mod con tient oameni 
pentru societ i viitoare (educa ia 
prevede); în sfâr it, se manifest  tot 
mai evident i o contradic ie între 
produsele educa iei i nevoile socie-
t ii. Apare fenomenul de respingere 
de c tre societate a unui num r de 
produse ale educa iei institu iona-
lizate (societatea respinge) (Edgar 
Faure, 1973). Asemenea remarci 
pertinente, universal valabile, stau 
practic la baza amplu dezb tutei i 
doar par ial solu ionatei probleme a 
rela iei dintre “educa ie/înv mânt 
i pia a muncii”, dintre ”lumea colii 
i lumea muncii”, dintre “pia a muncii 
i pia a educa iei i form rii 

profesionale ini iale i continue”; 
1.7. La nivelul UE - i aceasta are 

relevan a sa pentru rile candidate, 
între care i România - educa ia i 
formarea profesional  continu , 
înv area pe parcursul întregii vie i 
sunt domenii cheie, de interes major 
pentru sporirea competitivit ii i 
pentru coeziunea social . Îmb trâ-
nirea demografic  a popula iei acti-
ve, omajul persistent, rezultatele 
modeste ale politicilor de ocupare 

sunt motive de real  îngrijorare. Se 
apreciaz  - în numeroase docu-
mente (Cartea Alb , Copenhaga, 
1993, Maastricht II, 1993, Tratatul de 
la Amsterdam, 1997, Consiliul 
European de la Luxemburg, 1997, 
Summit-ul de la Lisabona, 2000, 
Strategia European  a Ocup rii, 
1998-2002, Summit-ul de la Cardiff 
i Cologne etc.) - c  educa ia i 

formarea profesional  continu , în 
calitate de componente ale 
Modelului Social European, sunt 
priorit i ale UE în asnsamblul s u, 
ale fiec ruia dintre statele membre. 
Iar înt rirea convergen ei sistemelor 
educa ionale din statele membre, 
respectiv reformarea sistemelor de 
educa ie i formare profesional  
sunt probleme de extrem  urgen . 
Între altele, se pune accent pe: 
rela ia coal  - lumea muncii; crea-
rea de sisteme informa ionale com-
parabile, setul comun de com-
peten e cheie capabil s  asigure 
adaptabilitate, mobilitate i flexibilita-
te, transferabilitatea cuno tin elor, 
evaluarea competen elor, recunoa -
terea i echivalarea diplomelor, 
egalitate de anse i nondiscri-
minare etc., toate din perspectiva 
facilit rii unei mai largi deschideri 
pentru “libera circula ie a for ei de 
munc ” în condi ii de reformare/re-
structurare a pie elor muncii. 
“Calitatea educa iei i înv area pe 
tot parcursul vie ii sunt în centrul 
dezbaterii în comunitate i constituie 
una dintre priorit ile ac iunii UE 
pentru jum tate din cet enii 
Europei. La începutul mileniului al 
III-lea, educa ia i training-ul sunt 
destinate s  devin  o investi ie 
esen ial  pentru viitorul societ ilor 
i un domeniu cheie pentru coope-

rare între rile europene. UE crede 
cu fermitate c  aceast  cooperare 
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va fi intensificat  i îmbog it , iar 
disponibilitatea unui set de indicatori 
diferi i, credibili, comparabili asupra 
sistemelor de educa ie este o 
important  cerin ” (Viviane 
Reading, Peter Solbes, 2000, s.n.); 

1.8. din acest inventar motiva ional nu 
poate lipsi cel legat de preg tirea 
României pentru aderare/integrare în 
UE, ceea ce implic , printre altele, 
preluarea, transpunerea i imple-
mentarea acquis-ului comunitar în 
materie de educa ie, de formare i 
utilizare a capitalului  uman. Ceea ce, 
dac  avem în vedere c , în prezent, 
pe agenda reformei institu ionale a 
UE se afl  i demararea unor reforme 
ale propriilor sisteme de înv mânt 
i formare profesional , necesit  

eforturi constante, suport financiar 
atât pentru compatibilizarea - mai 
ales sub aspectul principiilor 
constructive i func ionale - a siste-
mului na ional cu cele din rile 
membre ale UE, cât i pentru g sirea 
unor solu ii corespunz toare 
condi iilor na ionale. Avem în vedere, 
printre altele, c  în România, pân  la 
urm , capitalul uman r mâne cea mai 
abundent  resurs , form  de capital. 
Dar trebuie s  înv m s  o 
valorific m mai bine, punând în oper  
mecanisme diverse. În plus - chiar 
dac  într-o anumit  m sur  s-ar 
putea s  exager m - i în materie de 
formare, men inere i dezvoltare a 
capitalului uman este nevoie de 
evitarea unor paralelisme cu finalit i 
ce par divergente, insuficient racor-
date la realit i, la modelul cultural 
etc., ca i de articulare a diverselor 
componente ale reformelor în acest 
domeniu vital, astfel încât rezultatele 
s  fie maxime, iar fondurile alocate 
s  nu fie irosite i/sau par ial nefo-
losite. În urm torii ani, concomitent 
cu o ac iune sus inut  de racordare la 

standardele europene în materie, 
sunt necesare eforturi de recuperare 
i refacere (în m sura în care deficitul 

de investi ii, gre it orientate în 
educa ie i formare profesional , 
poate fi recuperat) a pierderilor de ca-
pital uman, de competen  din ultimul 
deceniu. Altfel spus, de consolidare i 
dezvoltare a “stocului de capital 
uman” concomitent cu asigurarea 
unor influxuri calitativ superioare. 

Judecat  chiar numai prin prisma 
acestei motiva ii, problematica capitalului 
uman în România, în contextul restruc-
tur rii pie ei muncii, al fluidiz rii mi c rii 
for ei de munc , al aloc rii celui mai 
important factor de produc ie, este o 
întreprindere dificil  i ambi ioas , mai 
ales dac  avem în vedere, sub aspect 
teoretic i metodologic, puternica coal  
a capitalului uman cu reprezentan ii s i 
de marc  i dezvolt rile din ultimele trei 
decenii ale secolului XX. 

2. Delimit ri conceptuale. 
preciz ri metodologice 

2.1. Preliminarii. De ce ? 
Date fiind complexitatea fenomenelor 

studiate, bibliografia extrem de vast 1, 
multidimensional  a fenomenului i 
abord rilor în decursul timpului, de pe 
pozi ii doctrinare mai mult sau mai pu in 
diferite, dar cu numeroase puncte/zone 
de intersec ie sau de contingen , pe de 
o parte, bog ia aparatului no ional cu 
                                                          
1 În lucrarea “Human Capital. A Theoretical and 

Empirical Analysis with Special Reference to 
Education”, edi ia a treia, 1993, Gary S. 
Becker, referindu-se doar la literatura privind 
“economia educa iei”, observa c , dac  în 
1957 bibliografia pe aceast  tem  con inea 
mai pu in de 50 de titluri; în 1964 aceasta 
cuprindea aproximativ 450 de titluri, pentru ca 
în 1970 s  dep easc  1700 de titluri, în anii 
’90 fiind, desigur, sensibil mai bogat  (op. cit., 
1993). 
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care se opereaz  în discursul tiin ific i 
pragmatic referitor la formarea - 
dezvoltarea - utilizarea capitalului uman, 
pe de alt  parte, în acest paragraf al 
studiului nostru ne propunem o serie de 
preciz ri conceptuale i metodologice. În 
demersul nostru, urm rim s  r spundem 
unei exigen e frecvent invocate, mai 
pu in solu ionate, de realizare de facto a 
unui consens, chiar uniformizare în 
materie de limbaj no ional i metodologic 
(pachet comparabil de indicatori) cu care 
opereaz  cercet torii i speciali tii din 
practic . Potrivit observa iilor a numero i 
speciali ti, adesea se folosesc acelea i 
no iuni i/sau indicatori pentru a 
desemna realit i diferite. 

Necesitatea unei terminologii, a unor 
indicatori comuni pentru exprimarea, 
monitorizarea i evaluarea variatelor pro-
cese economice i sociale care se inte-
greaz  i circumscriu în problematica 
capitalului uman este tot mai mult 
resim it  din perspectiva acceler rii 
proceselor de integrare/globalizare a 
economiilor. Însu irea acquis-ului 
comunitar, alinierea la practicile de suc-
ces din rile UE, ca i evitarea unor 
derapaje impun compatibilizare i 
unificare no ional  i metodologic . În 
plus, este de men ionat i faptul c  
exist  i situa ii când, pentru identifi-
carea, cuantificarea i “calificarea”/evalu-
area unor procese, tendin e etc., se folo-
sesc instrumente statistice diferite i, în 
consecin , vrând-nevrând, acestea pot 
conduce la aprecieri eronate, cu impact 
puternic asupra politicilor de 
formare/dezvoltare i management al 
resurselor umane. Ca atare, încercarea 
noastr  are mai ales un caracter 
pragmatic i nu atât unul de dezbatere 
tiin ific . Pe de alt  parte, aceasta 

poate s  par  col reasc , în cel mai 
bun caz didactic . Dar, în interesul finali-
t ii studiului nostru, ne-am asumat riscul 
unei asemenea abord ri deoarece 

apreciem c , cu toate progresele 
incontestabile realizate în ultimele trei-
patru decenii, aceasta r mâne o zon  
“bântuit ” înc  de impreciziuni, de 
confuzii, dup  cum unele aspecte pot 
sc pa observatorului/analistului. Evident, 
aceasta nu înseamn  c  vom putea 
solu iona noi problemele. Inten ia 
noastr  este cu mult mai modest , 
respectiv de a contribui într-o anumit  
m sur  la elucidarea unor concepte i 
de a oferi cititorului, mai mult sau mai 
pu in avizat din ara noastr , un pachet 
no ional pe cât posibil cât mai adecvat 
terminologiei consacrate în UE i, 
evident, opera ional. Prin aceasta, 
sper m s  satisfacem într-o anumit  
m sur  i exigen ele UE în ceea ce 
prive te transparen a sistemelor na io-
nale de calific ri, crearea uneia dintre 
premisele de baz  ale opera ionaliz rii 
“liberei circula ii a for ei de munc ”, în 
condi ii de egalitate de anse, oportu-
nit i i tratament. Cu eforturi sus inute 
din partea institu iilor abilitate cu compe-
ten e în domeniu, a amelior rii comu-
nic rii inter i intrainstitu ionale, s-ar 
putea pune bazele cre rii unor b nci de 
date unitare sub aspectul no iunilor, 
criteriilor i indicatorilor principali. 
Pornind de la acestea, s-ar putea “crea” 
i “dezvolta” “baze informa ionale satelit” 

focalizate pe aspecte de interes major 
într-un moment sau altul. Este, evident, 
vorba de un sistem informa ional 
standardizat, coordonat la scar  euro-
pean  i na ional . Aceast  ac iune este 
deja declan at , iar în procesul de 
negociere a “dosarului statisticii”1 (care 
între timp a fost închis) va fi, f r  îndo-
                                                          
1 Acesta este unul din dosarele la care nego-

cierea s-a încheiat. Amintim, de asemenea, 
c  este în curs de realizare cu sprijinul UE, 
prin programul PHARE, o anchet  privind 
"Formarea profesional  continu  în 
România", derulat  în conformitate cu 
metodologia UE (Eurostat). 
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ial , ameliorat . Se deschid astfel 
oportunit i de mai bun  comparabilitate 
interna ional  cu impact pragmatic de 
necontestat. 

Vom re ine doar acele no iuni care au 
leg tur  direct  cu obiectul cercet rii 
noastre, cu men iunea c , între diversele 
no iuni - cu larg  circula ie în domeniul 
economiei, sociologiei i managemen-
tului resurselor umane - exist  arii de 
intersec ie ca i zone de contact/tan-
gen iale. 

Înainte de a trece la prezentarea 
unora dintre conceptele pe care le-am 
selectat, ni se pare util  precizarea 
conform c reia investi ia în resursele 
umane se transform  în capital uman 
numai atunci când, numai în m sura în 
care i numai acolo unde aceasta este 
valorificat , indiferent dac  este vorba 
de sectorul concuren ial, marfar sau de 
cel al unor servicii nemarfare, de utilitate 
public  inclusiv în plan familial (Pierre 
Daumard, 1969). 

2.2. Concepte. Interferen e  
i zone de contact 

Din multitudinea de no iuni care se 
vehiculeaz  în câmpul capitalului uman 
i al sistemului multilateral de rela ii al 

acestuia cu economia i societatea la 
nivel macro, local/regional, de firm , 
familial i individual, le-am selectat doar 
pe acelea pe care le consider m 
determinante în sistemul no ional. De 
asemenea, am avut, pe cât posibil, în 
vedere i o serie de no iuni derivate, dar 
intim legate de cele de baz . Ca atare, 
remarc m din start c  abord rile noastre 
sunt limitate, se preteaz  la multe alte 
dezvolt ri în continuare. Chiar în raport 
cu schema prezentat  (nr. 1), selec ia 
noastr  este mai limitat 1. Ne vom 
                                                          
1 În m sura în care se apreciaz  ca necesar, 

frontul determin rilor/delimit rilor conceptuale 
poate fi l rgit fie în cadrul acestui paragraf, fie 

concentra pe descifrarea conceptului de 
CAPITAL UMAN, pe care, în contextul 
studiului nostru, îl consider m de rangul 
1, iar, în acest cadru vom încerca s  
identific m re eaua rela ional  dintre 
capitalul uman i alte aspecte/com-
ponente ale cre terii i dezvolt rii 
durabile din perspectiva individual , 
micro i macroeconomic  i social . În 
fine, am introdus în prezentarea noastr  
i o serie de no iuni complementare celor 

anterioare. Chiar dac , din anumite 
unghiuri, ni s-ar putea repro a c  
acestea sunt mai mult sau mai pu in 
colaterale studiului nostru, le apreciem 
ca necesare, corespunz tor direc iilor i 
accentelor actuale de ameliorare/refor-
mare a sistemului de educa ie i formare 
profesional  ini ial  i continu . De i 
acestea, ca genez , pot fi considerate 
de rangul 2, ca importan , roluri i 
func ii sunt echivalente cu primele. 

2.2.1. În demersul nostru de pre-
zentare a unui pachet no ional integrat, 
pornim de la dou  premise care au, în 
fapt, caracterul unor paradigme ale 
tiin elor economice i sociale. 
a. Sub aspect demografic, educa ional-

formativ, ca poten ial factor de 
produc ie, stare de s n tate etc., 
capitalul uman este component  a 
resurselor umane. Putem spune c  
exprim  simultan dimensiunea demo-
grafic , cea formativ  (profesional ), 
ca i disponibilitatea efectiv  a 
acestora de a efectua activit i utile, 
generatoare de venit; sunt izvorul de 
constituire a ofertei de for  de munc  
pe pia a muncii. 

b. Pe de alt  parte, capitalul uman este 
o form  de capital. i nu orice form , 
ci una cu caracteristici i efecte de 
antrenare/poten are proprii care au 
f cut din acesta unul dintre factorii 

                                                                            
pe parcursul studiului, acolo i atunci când 
apare nevoia unor clarific ri. 
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principali ai cre terii economice 
endogene.  
Pentru o mai mare claritate a 

încerc rii de conceptualizare, de 
delimitare a no iunilor i, ceva mai târziu, 
a indicatorilor, pornim de la schema nr. 
1, f r  nici un dubiu, perfectibil . 

Din schema prezentat  mai jos, vom 

insista asupra no iunilor care au o 
leg tur  de esen  cu capitalul uman. Nu 
înainte de a sublinia c  fiecare dintre 
aceste no iuni i, respectiv, indicatori 
prin care se exprim  are o dimensiune 
cantitativ  i alta calitativ , o dimensiune 
demografic  i o alta educa ional-
formativ  i social-participativ . 

Schema nr. 1 
Componentele principale ale resurselor umane 

i rela iile dintre ele (schem  simplificat ) 
 

 Popula ia este conceptul cu cea mai 
larg  sfer  de cuprindere i circula ie; 
ca genez , apar ine demografiei. În 
mod concret, conceptul de popula ie 
se refer  la num rul de persoane ( i, 
evident, structuri ale acesteia) care î i 
au re edin a (domiciliul stabil) într-un 

anumit spa iu geografic. 
 Resursele umane reprezint  an-

samblul persoanelor dintr-un anumit 
spa iu, privite simultan sub aspect 
cantitativ i calitativ. Respectiv nu 
numai ca num r, ci i ca nivel de 
competen , de educa ie i nivel de 
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formare profesional , ca stare de 
s n tate, ca suport al desf ur rii 
unei activit i utile economic i social, 
în plan individual, colectiv i societal 
(Glossary Labour Market Terms and 
Standard and Curriculum Deve-
lopment Terms, 1997).  
Astfel definit, conceptul de resurse 

umane face jonc iunea dintre num rul i 
structura demografic  a persoanelor 
care formeaz  o colectivitate, pe de o 
parte, i nivelul lor de competen  (cu-
no tin e, abilit i i deprinderi de munc , 
aptitudini, comportamente participative, de 
comunicare, sociale etc.) (anexa nr. 1). 
Este un concept integrator, cele dou  
dimensiuni - cantitativ  i calitativ  - 
reg sindu-se, fiind întrunite de o 
persoan  i/sau colectivitate uman . 
 Capitalul uman este, de regul , definit 

ca ansamblul cuno tin elor teoretice 
generale i de specialitate, al deprin-
derilor de munc  însu ite în procesul 
de înv mânt i formare profesional  
sau prin experien  la locul de munc , 
cuno tin e i deprinderi pe care 
posesorul lor le folose te în procesul 
de creare de bunuri i servicii i care 
produce venituri deopotriv  pentru 
posesorul lor i pentru societate (Vezi 
i The Oxford Dictionary for the 

Business World, 1993).  
“Diferen a dintre caracterele cele mai 

deosebite, dintre un filosof i un om 
obi nuit - ar ta Adam Smith în Avu ia 
na iunilor - pare a nu se datora atât de 
mult naturii lor, cât deprinderilor i 
educa iei” (Adam Smith). Iar Alfred 
Marshall în Principles of Economics 
remarca: ”Cel mai de pre  din tot 
capitalul este acela investit în fiin a 
uman ”. 

Capitalul uman este o form  de 
capital, cea mai important  dintre 
acestea. Aceast  caracteristic  a fost 
observat  i relevat  înc  de Adam 
Smith care, referindu-se la formele pe 

care capitalul le poate îmbr ca, spunea 
c  "cea de-a patra form  de capital fix 
este întruchipat  în capacit ile 
dobândite sau folositoare ale membrilor 
societ ii". 

Aceste capacit i, a c ror dobândire 
necesit  o cheltuial , se reg sesc, 
deopotriv , în persoana fiec rui individ, 
fiind proprietatea acestuia; în acela i 
timp, fac parte din avu ia societ ii c reia 
el îi apar ine. Aceste capacit i însu ite 
au caracter de capital fix.” Îndemânarea 
perfec ionat  a unui lucr tor poate fi 
considerat  în aceea i lumin  ca o 
ma in  sau o unealt  de munc  ce 
îmbun t e te munca i care, de i cost , 
necesit  o anumit  cheltuial , o restituie 
pe aceasta sub forma unui venit” (Adam 
Smith) pentru el i comunitatea din care 
face parte.  

Capitalul uman este un concept 
multidimensional i multifactorial 
determinat, eterogen. Se refer  la un 
pachet de componente care, în interac i-
unea lor, conduc la ceea ce, de regul , 
se nume te “calitatea factorului uman”.  

Este multidimensional întrucât în 
componen a sa intr  elemente cum sunt: 
cuno tin ele i calific rile, aptitudinile i 
deprinderile de activitate, tr s turile de 
caracter, personalitate, reputa ie i 
statutul social, mobilitatea, starea de s -
n tate, nivelul i calitatea consumului 
etc. Practic, fiecare dintre aceste 
elemente este, luat separat, o form  a 
capitalului uman. Astfel, capitalul uman 
( i investi ia pentru formarea sa) îmbrac  
forme cum sunt: 
 educa ia i formarea profesional , 

deopotriv  sub forma cuno tin elor, 
aptitudinilor, comportamentelor ob i-
nute prin investi ia pentru instruirea i 
preg tirea ini ial  cât i prin cea 
continu ; include, de asemenea, atât 
preg tirea prin forme institu iona-
lizate, cât i pe cea ob inut  prin 
experien  la locul de munc . În 
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genere, este vorba, în termenii 
tiin ifici actuali, de sistemul (siste-

mele) de competen e, inclusiv de a a-
numitele competen e critice i/sau de 
nucleu de competen e (core 
competences); 

 starea de s n tate a resurselor 
umane, m surat  prin investi iile din 
acest domeniu i printr-un set de 
indicatori specifici, de natur  diferit : 
demografici, de s n tate, economici, 
sociali etc.; 

 volumul i structura consumului 
popula iei care î- i transmit influen a 
atât în ceea ce prive te cererea de 
educa ie i formare profesional , cât 
i în ceea ce prive te calitatea (starea 

de s n tate) a ofertei de for  de 
munc , precum i disponibilitatea i 
participarea efectiv  la activitate; 

 migra ia popula iei i a for ei de 
munc , care, într-un spa iu delimitat, 
pot fi factori de cre tere, respectiv de 
diminuare a stocului de capital uman 
i, respectiv, de modificare a sensului 
i m rimii fluxurilor acestuia, ceea ce 

induce procese/tendin e de capitaliza-
re (profesionalizare) sau, dimpotriv , 
de decapitalizare (deprofesionali-
zare); 
În general, este vorba de inves-

ti ii/cheltuieli care amelioreaz  preg -
tirea, starea de s n tate i protec ie 
social  i sus in dezvoltarea resurselor 
umane, capacitatea lor de r spuns la 
dinamica vie ii economice i sociale. i, 
pe cale de consecin , genereaz  i 
contribuie la sporirea capacit ii creativ-
participative a fiec rui individ i a socie-
t ii în ansamblul ei. 

Capitalul uman, privit în integralitatea 
sa, î i are cota sa ridicat  de relevan  
economico-social  pentru micro i 
macroinvesti iile în educa ie i formare 
profesional  i alte sisteme de calificare, 
pentru men inerea i dezvoltarea 
stocului de cuno tin e i abilit i, pentru 

ameliorarea st rii de s n tate, pentru 
în elegerea dinamicii economice, pentru 
anticipare i adaptare la schimbare, 
pentru ocuparea for ei de munc  i 
limitarea omajului, pentru crearea i 
securitatea veniturilor, combaterea 
s r ciei, evitarea fenomenelor i tendin-
elor de acutizare a polariz rii i 

excluderii sociale. 
Relevan a capitalului  uman se mani-

fest  i din perspectiva efectelor sale de 
antrenare i propagare, de poten are i 
autopoten are. Astfel, cercet ri de mare 
prestigiu efectuate în ultimele câteva 
decenii - în care coala capitalului uman, 
a economiei înv mântului, a economiei 
s n t ii sau a economiei protec iei 
mediului au câ tigat teren, alt dat  de 
neimaginat - pun în eviden  setul de 
rela ii i interrela ii dintre stocul i 
dinamica capitalului uman, pe de o parte, 
i o serie de alte variabile i procese de-

moeconomice, socioculturale, cum sunt: 
 rata de cre tere economic  i 

caracteristicile cre terii; 
 dezvoltarea uman  sustenabil ; 
 rata de creare/inovare, asimilare i 

dezvoltare a tehnologiilor noi; 
 productivitate, eficien , performan , 

competitivitate; 
 ocupare a for ei de munc ; 
 rata, structura i dinamica omajului; 
 comportamentul demografic al familiei; 
 nivelul, dinamica i distribu ia veni-
turilor; rata i profilul s r ciei etc. 
Acest sistem complex de (co)rela ii 

poate fi imaginat sub forma unei conste-
la ii în centrul c reia se afl  capitalul 
uman i care î i transmite, sub form  de 
raze, impulsurile spre economie i 
societate; la rândul s u, capitalul uman 
beneficiaz  de semnale din partea 
economiei i societ ii sub forma cererii 
(economice/sociale) de educa ie i 
formare profesional , de securitate 
economic  i social  (schema nr. 2). 
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Schema nr. 2 
Rela iile dintre capitalul uman i o serie de variabile economice  

i sociale 

 
Pe marginea schemei prezentate, pe 

care, de i incomplet , o apreciem ca 
suficient de expresiv , o singur  preci-
zare se impune: pe fondul dependen ei 
reciproce dintre capitalul uman i 
variabilele re inute, corela ii via capital 
uman se stabilesc i între multe dintre 
aceste variabile. 

Ocupare venituri cheltuieli pentru 
înv mânt i formare profesional ; 
s n tate consum cre tere econo-
mic  s n toas  i dezvoltare durabil ; 
productivitate eficien competitivi-
tate  inovare asimilarea progresului 
tehnologic ocupare venituri cre -
tere economic ; omaj presta ii i 
transferuri sociale rata i profilul 
s r ciei; capital uman mediul familial 
(protec ia mediului solidaritatea intra i 
intergenera ional dezvoltare sustena-
bil .  

i irul acestor rela ii poate fi 
îmbog it. 

Toate acestea iau forma unui 
p ienjeni  rela ional în centrul c ruia se 
afl  capitalul uman care prime te i 
transmite impulsuri. Problema care se 
pune - i nu este u or de solu ionat - 
este ca raportul dintre impulsurile 
pozitive i, respectiv, negative, s  fie 
optimizat, astfel ca bog ia cea mai 
important  a fiec rei na iuni s  fie 
valorizat  i valorificat . 

Capitalul uman este, a a cum am 
men ionat, nu numai multidimensional, ci 
i multifactorial determinat. La formarea 
i dezvoltarea acestuia, “particip ” i 

chiar coopereaz  o mul ime de factori i 
condi ii. Dintre ace tia, în contextul 
studiului nostru, o însemn tate major  
au: 
a. datele naturale exprimate, în genere, 

sub forma celor demografice 
(numeric, structuri pe sexe, medii de 
reziden , vârst ) i, mai ales, a 
zestrei genetice a fiec rei persoane, 
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a calit ilor mo tenite de aceasta de 
la p rin i. Aceste calit i - aptitudini, 
talente, inteligen  .a. - prin educa-
ie, cultur , experien  social  - se pot 

dezvolta i consolida sau, dimpotriv , 
pot r mâne în stare latent  sau se pot 
deprecia în timp; 

b. situa ia economic  i nivelul de 
educa ie al familiei (mediul familial), 
care se exprim  prin investi ia pe care 
familia o face pentru educa ia, cultiva-
rea i dezvoltarea aptitudinilor i 
talentelor copiilor, în viitorul acestora. 
Aceasta este o op iune care se 
decide în prezent pentru beneficii 
viitoare, dar, în opinia multor 
speciali ti, de o importan  covâr i-
toare pentru traiectoria vie ii copilu-
lui/adolescentului de mai târziu. 
“Investi iile din timpul copil riei sunt 
cruciale pentru dezvoltarea ulterioar ” 
(L. Bloom, 1976). În leg tur  cu 
aceasta, Gary Baecker - unul dintre 
creatorii teoriei capitalului uman -, 
f când o paralel  între abord rile 
egalitariste i cele elitiste ale 
investi iei în capitalul uman i a 
efectelor acesteia observ  c , potrivit 
unor opinii  larg r spândite în SUA 
“(…) majoritatea oamenilor posed  
aptitudini intrinseci egale pentru a 
beneficia de o educa ie universitar ; 
numai s r cia, ignoran a i preju-
dec ile îi pot împiedica pe unii s  
dobândeasc  o astfel de educa ie. În 
general, cauza cea mai important  a 
diferen elor de anse favorabile o 
constituie inegalitatea fondurilor dis-
ponibile (s.n.) (Gary Becker, 1993). 
De i o asemenea stare rezult  din 
segmentarea pie elor de capital 
(financiar, mai ales) i a pie ei muncii, 
aceasta conduce i la o puternic  
segmentare a “pie ei capitalului 
uman”, ajungând (chiar dac  pare 
absurd)  pân  la identificarea fiec rui 

individ cu o “pia  de capital uman”1; 
c. cheltuielile publice pentru dezvoltarea 

resurselor umane cu o sfer  larg  de 
cuprindere: educa ie i formare 
profesional  ini ial  i continu ; s n -
tate i asisten  social ; cultur , art ; 
protec ia mediului; habitat etc. Fiind 
vorba de cheltuieli publice, este 
evident c   op iunea pentru alocarea 
fondurilor în vederea dezvolt rii resur-
selor umane are i caracter politic. Ea 
poate deveni factor de sus inere i 
îmbog ire a stocului de capital uman 
sau, în anumite situa ii, poate genera o 
pierdere de capital uman. Cazul rilor 
est-europene aflate în tranzi ie este 
tipic pentru acest din urm  proces; 

d. cheltuieli ale agen ilor economici 
pentru dezvoltarea resurselor umane 
proprii, inclusiv cele pentru petre-
cerea timpului liber al lucr torilor i 
familiilor acestora, pentru vacan e etc. 
De re inut c , i în acest caz, este 
vorba de con tientizare i 
responsabilizare, de op iunea pentru 
dezvoltarea resurselor umane ale 
firmei. În perioade de recesiune, de 
conjunctur  economic  slab , motiva-
ia pentru “investi ia în om” este, în 

general, lax , atât la nivel societal, 
cât i comunitar i familial. Mai mult, 
în unele situa ii, poate da na tere la 
procese de polarizare a educa iei. 
Elitele, în m sura în care se 
formeaz , depind de for a financiar  a 
familiei. Ca atare, exist  un risc real 
de înlocuire a elitelor bazate pe 
competen e cu “elite” (în m sura în 
care pot fi calificate astfel) propulsate 
de puterea banului”. Într-o societate 
în tranzi ie, acest risc nu ar  trebui 

                                                          
1 Desigur, remarc  Becker, aceasta nu este 

singura cauz : “(…) discriminarea i 
nepotismul sunt adeseori importante i totu i 
afecteaz , mai degrab , beneficiile din 
investi iile de capital uman, decât costurile 
financiare ale acestora.“ (op. cit., p. 133). 
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marginalizat. Din contr , ar trebui 
puse în ac iune mecanisme de 
“împ care” a acestora. În fine, 
semnal m i faptul c , pe baza unor 
analize de cost/beneficiu, firmele 
recurg mai curând la recrutarea de 
for  de munc  de pe pia a muncii 
decât la “crearea prin investi ii proprii” 
a unei pie e interioare a muncii, în ca-
drul firmei. Evident, acest comporta-
ment este dependent de talia firmei, 
de capacitatea sa financiar , de 
profilul activit ii, de cultura organi-
za ional-managerial  a fiec rei firme, 
de condi iile concuren ei etc.; 

e. cheltuieli f cute de individ pe parcursul 
vie ii sale active i postactive pentru 
propria sa dezvoltare i perfec ionare 
profesional . “Fiecare persoan  î i 
produce propriul capital uman, 
utilizând o parte a timpului i bunurilor 
sale pentru a urma cursurile unei 
“ coli”, pentru a beneficia de programe 
de preg tire la locul de munc  etc. 
Rata de varia ie a capitalului s u este 
egal  cu diferen a dintre rata sa de 
produc ie i rata de depreciere a 
stocului s u” (Gary Becker, 1993). 

f. acest din urm  tip de cheltuieli va 
cre te probabil în mod relativ din cel 
pu in trei cauze: a) exigen ele 
crescânde în ceea ce prive te 
formarea continu , a înv rii pe tot 
parcursul vie ii, atâta vreme cât 
propor iile i rata ocup rii for ei de 
munc  sunt direct i puternic corelate 
cu nivelul de competen . i, în acest 
cadru, cererea pentru competen e 
noi, specifice societ ii informa ionale, 
"noii economii";  

g. viteza accelerat  de înnoire, 
ameliorare i perfec ionare a stocului 
de capital  uman. Este de presupus 
c  rile în tranzi ie, candidate la 
aderarea la UE, rata modific rilor 
structurale se va men ine, înc  o 
bun  perioad  de timp, superioar  

celei din rile membre UE, ceea ce 
impune cheltuieli comparativ mai mari 
pentru înv are i formare, pentru 
corelarea structurilor profesionale i 
ale setului de competen e cu nevoile 
de calific ri/competen e ale pie ei 
muncii; 

h. procesele accentuate de îmb trânire 
demografic  a popula iei active din 

rile europene, cu impact direct 
asupra politicilor de ocupare i a celor 
de securitate social  (între care, 
formele de ocupare, vârsta de 
pensionare, sistemele de presta ii i 
transferuri sociale) Din aceast  per-
spectiv , în urm toarele decenii 
schimb rile vor fi de propor ii i 
rapide, cu deosebire în rile cu 
popula ia cea mai îmb trânit . Acesta 
este un proces care va “face presiuni” 
asupra deschiderii evantaiului “liberei 
circula ii a for ei de munc ” pe o pia  
comunitar  reformat  i l rgit . Dar, 
nu numai. 
Investi ia în capitalul uman - indiferent 

de agentul care o finan eaz  - este o 
investi ie pe termen lung, atât sub 
aspectul perioadei/perioadelor de timp în 
care aceasta se realizeaz , cât i a 
efectelor pentru beneficiarul acestui tip 
de investi ie i colectivitatea uman  din 
care face parte, investi ie exprimat  de 
regul  prin competen , performan  i 
venit. 

În fine, investi ia în “produc ia” i 
utilizarea capitalului uman este genera-
toare, pe scar  l rgit , de avantaje 
comparative i competitive. Câ tig  
acele persoane, acele colectivit i i 
na iuni care în eleg i ac ioneaz  pentru 
conservarea, protejarea i dezvoltarea 
stocului de capital uman. Ceea ce presu-
pune investi ii nu numai în educa ie i 
formare profesional , ci i în celelalte 
sfere care concur  la “producerea” i 
între inerea capitalului uman. Cu circa 
150 de ani în urm , John Stuart Mill 
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atr gea aten ia asupra capacit ii i rapi-
dit ii cu care rile reu esc s  dep -
easc  efectele unor fenomene devasta-

toare. Dar, spunea el, revenirea este 
rapid  doar atunci ( i numai atunci, 
ad ug m noi) când stocul de cuno tin e 
se men ine, popula ia î i p streaz  
acelea i cuno tin e i priceperi pe care 
le-a avut” (John Stuart Mill, 1848).  

Experien a istoric  atest  practic 
faptul - pus în eviden  i de cercetarea 
în domeniul capitalului uman - c , dup  
dezastre economice i sociale, dup  
calamit i de anvergur , devastatoare, 

rile î i revin relativ rapid numai atunci 
atunci i numai în m sura în care stocul 
de capital uman nu este afectat i/sau 
pierderile de substan  sunt relativ 
modeste, putând fi recuperate în timp 
util. Dac  îns  pierderile de capital uman 
sunt importante, iar declinul cumulat al 
cuno tin elor, deprinderilor i capacit ii 
de munc  atinge cota de alarm , atât 
capitalul uman, cât i cel fizic evolueaz  
spre starea de subdezvoltare, deficitul 
fiind din ce în ce mai greu de recuperat. 
La urma urmelor, în esen , capitalul 
uman înseamn  cuno tin e, competen e 
tehnice, profesionale, sociale, participa-
tive, deprinderi, comportamente acumu-
late, încorporate în resursa uman , în 
oameni, în capacit ile acestora de 
crea ie i inovare, participare i 
produc ie. Iar atunci când, pe canale 
dintre cele mai diverse, pierderile de 
capital uman, de competen  sunt mari, 
masa critic  necesar  func ion rii 
benefice a celorlalte forme de capital nu 
se mai poate atinge. Ca urmare, 
economia i societatea î i îngusteaz  i 
ubrezesc fundamentul productiv, for a 

economic  - adesea pe baza unor decizii 
politice inadecvate, rupte de realitate - 
capacitatea de economisire i acumulare 
pentru dezvolt ri viitoare ale capitalului 
uman, înmagazinate în cuno tin e i 
abilit i, tehnologii, performan e înalte i, 

implicit, fundamentul necesar cre terii 
economice i dezvolt rii umane durabile. 
Favorizeaz  chiar apari ia unor 
comportamente atipice de subestimare, 
de marginalizare a capitalului uman, 
apari ia “cercului vicios al resurselor 
umane” sau ceea ce denumim procese 
de decapitalizare a capitalului uman. 

2.2.2. Obiectul studiului nostru îl 
constituie educa ia i formarea profesio-
nal  a resurselor umane, ca una dintre 
componentele i mecanismele majore 
care definesc i prin care se realizeaz  
CAPITALUL UMAN. Evident, nu vom 
neglija complet celelalte componente ale 
capitalului uman. Vom recurge la invo-
carea unora dintre acestea, în m sura în 
care au leg tur  cu educa ia i formarea 
profesional . Op iunea noastr  este 
motivat  de unele considerente, cum 
sunt: 
 unele in de capacitatea noastr  

limitat  de abordare a unor domenii 
a a de diferite, cum sunt cele care 
definesc capitalul uman în complexi-
tatea sa; 

 altele, cele mai multe, î i au geneza 
în locul, rolul i func iile tot mai 
importante, în cre tere, pe care 
educa ia i formarea profesional  le 
de in în lumea contemporan ; 

 dup  cum, altele î i au izvorul în 
dorin a de a atrage (înc  o dat ) 
aten ia factorilor de decizie politic  
asupra imperativului reconsider rii 
pozi iei i ac iunii fa  de investi ia în 
capitalul uman, a form rii, utiliz rii i 
recompens rii capitalului uman. i, 
de ce nu, a riscului deterior rii i 
pierderii în continuare a capitalului 
uman, dac  nu se intervine în timp util 
i în m sura necesar . De altfel, 

asemenea semnale nu se adreseaz  
doar factorului politic, ci tuturor celor 
care sunt implica i, interesa i sau au 
responsabilit i în domeniu. 
În al doilea rând, sub aspect 
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metodologic, nu ne propunem nici 
elaborarea i nici cel pu in prezentarea 
unor modele econometrice sofisticate, cu 
circula ie în literatura de specialitate. 
Asemenea modele î i au, indiscutabil, 
ponderea i semnifica ia lor pentru 
proiectarea i orientarea ac iunilor de for-
mare/dezvoltare a capitalului  uman. Dar 
credem c , deocamdat , într-o societate 
în tranzi ie, cum este cea româneasc , în 
care multe reforme sunt în derulare i/sau 
în etape diferite de finalizare, informa iile 
necesare nu sunt nici suficiente sub 
aspect cantitativ i nici destul de fiabile 
sub cel calitativ. Mai mult, unele dintre ele 
- din aceste motive - ar conduce la 
concluzii eronate, mai mult sau mai pu in 
îndep rtate de realitatea începutului de 
mileniu. De asemenea, nu vom p trunde 
în intimitatea con inuturilor procesului de 
educa ie i formare profesional . Ne vom 
limita doar la analiza unor probleme 
legate de investi ia în capitalul uman, de 
sistemul de rela ii dintre investi ia uman  
i o serie de variabile economice, folosind 

o gam  variat  de indicatori. Analiza 
noastr  va avea un caracter empiric. 

În acela i timp, vom folosi pe larg 
compara iile interna ionale pentru a pune 
în lumin  convergen e i divergen e în 
procesul de formare/utilizare a capitalului 
uman, puncte forte i puncte slabe, de-
calaje i, desigur, unele c i de reabilitare 
a form rii/utiliz rii capitalului uman în 
România, inclusiv sau mai ales din per-
spectiva ader rii la UE, a opera ionaliz rii 
principiului liberei circula ii a for ei de 
munc . 

3.“Cercul vicios  
al resurselor umane”1  

trebuie spart 
La sfâr itul mileniului doi, în care, într-

un fel sau altul, mai bine de 50 de ani, 
problematica form rii capitalului, a 
investi iei în înv mânt i formare 
profesional  continu  a focalizat aten ia 
a numero i speciali ti din domenii 
academice, organiza ii specializate, 
guverne, societate civil , iar în plan 
pragmatic cheltuielile în acest domeniu 
au crescut, pare un paradox a vorbi 
despre “cercul vicios al resurselor 
umane”, despre “decapitalizarea capita-
lului uman”, despre “pierderi de compe-
ten ”, despre comprimarea în termeni 
reali a capacit ii de sus inere a 
investi iei în capitalul uman. i, în ultim  
analiz , despre “cl tinarea” convingerii 
care a dominat o bun  perioad  de timp 
“ coala economiei înv mântului”, a 
“capitalului uman”, conform c reia, prin 
educa ie i formare profesional , se 
rezolv , mai mult sau mai pu in automat, 
de la sine, multe dintre problemele cu 
care se confrunt  economiile s race, 
subdezvoltate sau/ i rile în curs de 
dezvoltare. Mai mult, chiar în economiile 
dezvoltate, eficien a investi iei umane, în 
condi iile unei persistente crize a 
ocup rii for ei de munc , ale func ion rii, 
pentru emigran i, inclusiv pentru cei din 
spa iul central i est-european, a pie ei 
negre a muncii, a fost pus  la un 
moment dat în dificultate. Dificult ile 

                                                          
1 Termenul de “cerc vicios al resurselor umane 

în România” a fost lansat în lucrarea 
colectiv , elaborat  sub egida ETF, de ONR, 
în 1999, Strategia Na ional  de Dezvoltare a 
Resurselor Umane. Personal, apreciez c  
termenul corespunde întru totul situa iei 
create în România în ultimii 10-15 ani pe 
frontul educa iei, form rii profesionale i 
utiliz rii resurselor umane (Cezar B rzea i 
colectiv). 
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ap rute, care s-au transformat în 
adev rate dileme, sub aspect teoretic i 
pragramatic, sunt normale atâta vreme 
cât între cererea de calific ri a pie ei 
muncii i oferta de calific ri a sistemelor 
de înv mânt i formare profesional  
intern  (na ional ) existau neconcor-
dan e vizibile în care, pe fondul unei 
crize acute i destructurante a ocup rii 
for ei de munc , ecartul dintre acestea 
se l rgea. În aceste condi ii, rile în curs 
de dezvoltare, care în anii ’70 au investit 
mult în înv mânt i formare profe-
sional , nu au beneficiat de com-
peten ele formate, multe dintre acestea 
(dac  nu cea mai mare parte) fiind 
nevoite, pentru a se valorifica, s  emi-
greze. În cele din urm , beneficiarii 
investi iilor în educa ie din aceste ri au 
fost mai ales rile dezvoltate care au 
aplicat i promoveaz  cu succes forme 
ale “emigra iei selective”. 

3.1. O dilem : cercul sau cercurile 
vicioase ale capitalului uman? 

Problema pe care mi-am pus-o i 
care efectiv se pune este urm toarea: 
exist  doar un singur “cerc vicios al 
capitalului uman” sau exist  mai multe 
“cercuri vicioase” care se intersecteaz ? 
Sau exist  un cerc principal, central, în 
jurul c ruia, prin efectul de halou, se 
distribuie i altele, între ele existând 
interdependen e i intercondi ion ri. 
Înclin s  cred c  r spunsul corect, cel 
mai apropiat de realitate este cel din 
urm . 

Primul cerc vicios, cel fundamental - 
a a cum va rezulta i din abord rile care 
urmeaz  - rezid  în aceea c : a) tranzi ia 
i reforma în general necesit  com-

peten e, un stoc apreciabil de capital 
uman, cu o deschidere c tre absorb ia 
de competen e noi într-o perioad  în 
care evolu ia spre o societate bazat  pe 
cunoa tere i inovare este o certitudine; 

b) formarea, dezvoltarea i restruc-
turarea capitalului uman necesit  fonduri 
impresionante ca volum, pe care o 
societate în tranzi ie nu le poate genera, 
asigura în cantitatea, structura i la 
timpul potrivit. De aici: subfinan are cro-
nic , întârzieri, destructurare i, 
paradoxal, risip  de investi ii. 

Al doilea cerc vicios este exprimat 
prin ecartul dintre cererea de compe-
ten e a sistemului productiv, a pie ei 
muncii i oferta de calific ri a sistemului 
de înv mânt i formare profesional  
ini ial  i continu , cu efecte decapita-
lizante: înv mântul, datorit  deficien-
elor în studierea pie ei muncii i iner iei 

de sistem, nu prevede i nici nu precede 
cererea viitoare; la rândul ei, pia a 
respinge produsele sistemului de IFP de 
care nu are nevoie. 

Al treilea cerc vicios este dat de 
rela ia tensionat  dintre o a a-numit  
cerere economic  de înv mânt i 
formare profesional  i cererea social  
de calific ri. Multe dintre aspira iile tine-
rei genera ii nu sunt satisf cute de oferta 
de calific ri a sistemului. Aceast  
ruptur , poate i din lipsa unor informa ii 
i a unei autoevalu ri corecte, devine 

factor de sus inere a înclina iei spre 
emigrare a tineretului. 

Al patrulea cerc vicios este circum-
scris de cerin a de stabilitate/securitate 
i structurile ocupa ional-profesionale, pe 

de o parte i cerin ele de mobilitate, 
flexibilitate, adaptabilitate, ambele deter-
minate simultan de factori economici, 
socio-psihologici, comportamentali. 

Al cincilea cerc vicios, care are un 
caracter transversal, reg sindu-se în 
cele anterioare, este conturat în jurul 
axei determinate, pe de o parte, de 
nevoia crescând  de profesionalizare, iar 
pe de alt  parte de frecventele fenomene 
i procese de deprofesionalizare a 

capitalului uman. 
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3.2. Elemente i factori ai “cercului 
vicios al resurselor umane” 

În încercarea de explicitare a 
“cercului vicios (cercurilor vicioase) 
al(ale) resurselor umane” în România, de 
identificare a elementelor/factorilor care 
contribuie la formarea acestuia, am 
recurs la clasificarea acestora în trei 
grupe. Evident c  aceasta nu numai c  
are un caracter conven ional, dar nici nu 
surprinde în detaliu ansamblul factorilor 
(de gradul II, III etc.) care sunt implica i 
în acest proces. Apreciem îns  c  
elementele re inute de noi sunt suficiente 
pentru a ne putea face o imagine real  i 
credibil . Care sunt aceste grupe de 
elemente, de factori favorizan i? 

O prim  grup  porne te de la ipoteza, 
binecunoscut , larg acceptat , potrivit 
c reia tranzi ia, reforma economic  i 
social , într-o concep ie integrat  i 
integratoare, articularea componentelor 
sale sunt în m sur  covâr itoare 
determinate de existen a i utilizarea, la 
locul i la timpul potrivit, a: 
 competen elor necesare. Este, 

practic, vorba de portofoliul de com-
peten e necesar, respectiv compe-
ten e tehnico-profesionale, metodolo-
gice, sociale, contribu ional-partici-
pative (Steliana Per , 1997), i, de 
asemenea, de con inutul efectiv al 
fiec rui element al portofoliului de 
competen e (anexa nr. 1), dup  cum 
este vorba despre rela ia efectiv  
dintre nivelul competen ei i cel al 
performan ei (anexa nr. 2); 

 capacit ii de în elegere, concertare i 
ac iune coordonat  a ac iunilor i 
mecanismelor pentru atingerea, 
într-un anumit orizont de timp, a unor 
inte care, prin defini ie, se afl  în 

mi care continu ; 
 baza larg  de educa ie i cultur , 

educa ie de baz  pentru to i, pentru a 
în elege, a accepta i ac iona în con-

formitate cu op iunile majore ale 
tranzi iei i integr rii europene; 

 acceptarea, pe baz  de înv are, a 
transform rii modelului de ocupare, 
care implic  mobilitate ocupa ional-
profesional . Un individ, în noile 
condi ii ale dezvolt rii, î i va schimba 
probabil ocupa ia de 5-6 ori în timpul 
vie ii active. Ceea ce înseamn  
înclina ie spre mobilitate, adapta-
bilitate sporit , prin înv are perma-
nent ; 

 stocul de calific ri sufer  în perma-
nen  un amplu proces de înnoire i 
modificare. Dac  în rile membre ale 
UE, în fiecare an unul din 10 locuri de 
munc  de un anumit tip dispare, în 
primul deceniu de tranzi ie la 
economia de pia  procesul a fost i 
este mult mai amplu. i aceast  
caracteristic  se va men ine pân  în 
momentul în care se va ajunge la 
structuri comparabile i comple-
mentare, la comportamente similare; 

 capacitate crescut  de inovare i anti-
cipare. În planul educa iei i form rii 
profesionale, se constat  un proces 
accentuat de pasaj de la a a-numita 
adaptare la anticipare, de la înv area 
adaptativ , cel mai adesea prin oc, 
la cea anticipativ , participativ . Ceea 
ce înseamn  previziune, asumarea 
de roluri, misiuni i r spunderi de 
c tre fiecare participant la activitatea 
social . 
Aceste exigen e, la care s-ar putea 

ad uga i altele, se traduc/transpun în 
calitatea ofertei de for  de munc , a 
resurselor de munc , a capitalului uman. 
În interconexiunea lor, î i g sesc 
expresie în rela ia competen -perfor-
man , mobilitate-flexibilitate-performan-

-ocupare-coeziune social , în 
contractarea distan ei/decalajului dintre 
cererea de calific ri i oferta înv -
mântului i form rii profesionale, ca i 
între “cererea economic ” i, respectiv, 
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“cererea social ” de educa ie (Steliana 
Per , 1974). Pe scurt, conduc la 
concluzia situ rii înv mântului i 
form rii profesionale ini iale i continue 
la rangul de prioritate na ional  efectiv  
i nu numai în planul declara iilor politice 
i/sau politicianiste conjuncturale. 

În fine, o ultim  subliniere este legat  
de faptul c  valen ele performante ale 
capitalului uman la scar  societal , 
colectiv  i individual  se pot manifesta 
doar în condi iile unei rate înalte de 
ocupare a for ei de munc , ale unei 
structuri ocupa ionale eficiente într-o 
economie competitiv , func ional . Altfel 
- i exemplele sunt numeroase - apar i 
se accentueaz , în forme dintre cele mai 
diverse, procese de pierdere/risip  a 
capitalului uman, ceea ce am denumit la 
începutul anilor ’90 “decapitalizarea 
capitalului uman”. 

Ca atare, formarea i dezvoltarea 
capitalului uman, ocuparea înalt  a for ei 
de munc  în condi ii de performan  i 
competitivitate, ameliorarea structurii 
ocupa ionale, grav distorsionat  în 
ultimul deceniu, constituie un set de 
priorit i, în bun  m sur  marginalizate 
în deceniul pe care îl încheiem. Efectele 
- dup  cum vom constata în paragrafele 
urm toare - se vor resim i pe termen 
mediu i lung. “Economiile”, impuse de 
restric ii financiare i/sau de abord ri 
rupte de realit ile concrete, se vor 
transforma în costuri viitoare impre-
sionante, în pierderi de substan  i 
vitez  greu sau chiar imposibil de 
recuperat. i aceasta, în condi iile în 
care cel mai abundent capital din 
România nu numai c  era capitalul 
uman, dar, prin avantajele comparative 
pe care le oferea - nivel de calificare, în 
special în ocupa ii industriale, bun, 
competitiv, cost salarial redus - ar fi 
trebuit - dac  al i factori legislativ-
institu ionali, economici, politici etc. nu ar 
fi ac ionat drept restric ii - s  constituie 

un punct de atrac ie pentru capitalul 
str in. Din p cate, acestea s-au 
manifestat prea pu in. 

A doua grup  de elemente care 
contribuie la conturarea “cercului vicios 
al resurselor umane” ine de mijloa-
cele/resursele necesare form rii - în 
avans i în consens cu exigen ele 
dezvolt rii - capitalului uman, a compe-
ten elor capabile s  elaboreze, s  
coreleze, s  implementeze i evalueze 
rezultatele reformei prin raportare 
obiectiv  la intele propuse, mijloa-cele i 
mecanismele puse în oper  i, evident, 
efectele utile, cuantificabile i 
necuantificabile. Se impun, credem, 
câteva preciz ri utile abord rilor care 
urmeaz : 
 costul form rii i utiliz rii capitalului 

uman este unul ridicat, poate printre 
cele mai ridicate; 

 privit  îns  prin prisma efectelor pe 
termen lung, a pluralismului acestora, 
a capacit ii lor de antrenare datorit  
transferabilit ii i inter anjabilit ii 
setului de cuno tin e, abilit i, 
deprinderi, comportamente, investi ia 
în capitalul uman este i cea mai 
eficient  pentru societate, familie, 
individ. Aceast  axiom  a fost testat  
i atestat  pe baza unor studii i 

observa ii micro i macroeconomice 
(Becker, Schultz, Mincer, Denison, 
Blaug, Burns, Goodman, Stiglitz, 
Freeman, Stigler, Barro, Valzey, 
Marsden i mul i al ii). 
Reamintim c , i în România în anii 

‘70-‘80, economia înv mântului a prins 
contur: au ap rut, în epoc , o serie de 
lucr ri de referin ; înv mântul - ca 
mecanism al form rii capitalului uman i 
al cre terii economice - a f cut obiectul 
unor teze de doctorat (Dan Grindea, 
Steliana Per  Gh. R boac , Nicolae 
Valentin, Gh. P. Apostol) i a unor 
volume editoriale; 
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 în contextul studiului nostru, no iunea 
de “resurse necesare form rii 
capitalului uman” are un con inut 
bogat. Ea cuprinde:  
a. resurse financiare ob inute din 

diverse surse;  
b. resurse umane, respectiv pro-

fesori, formatori, alte tipuri de 
personal. Din aceast  perspectiv , 
înv mântul i formarea pro-
fesional  constituie, poate, sin-
gurul domeniu de activitate care î i 
produce i reproduce resursele 
umane de care are nevoie. Nu 
întâmpl tor, adesea este asimilat 
unei industrii: INDUSTRIA 
ÎNV MÂNTULUI (Le Thanh-
Khöi, 1967); 

c. resurse manageriale, întrucât ori-
entarea i conducerea procesului 
de formare necesit  competen e 
speciale. Cele men ionate sunt pe 
deplin valabile dac  privim înv -
mântul i formarea profesional  
ini ial  i continu  ca un sistem 
autonom. Dac  îns , i evident 
aceasta este pozi ia corect , îl 
abord m ca un subsistem al 
sistemului economic i social, este 
nevoie de resurse în plus - 
financiare, umane, manageriale - 
care “opereaz ” în zonele de 
confluen  ale acestui subsistem 
cu celelalte subsisteme. Într-un 
sistem cibernetic, rela iile sunt de 
feed-back; 

 în fine, pornim de la premisa, de 
asemenea atestat  de experien a 
social  c , în general, chiar i în 
societ ile bogate, resursele sunt 
totdeauna limitate; pe de alt  parte, 
gradul de înzestrare cu diferite tipuri 
de resurse (umane, materiale, 
financiare etc.) este inegal. Aceste 
caracteristici/limite presupun i impun 
op iuni strategice de alocare/realo-
care a lor pe baz  de criterii tiin ifice 

i prin mecanisme viabile, valabile pe 
perioade lungi de timp, i nu solu ii 
conjuncturale, reactive, ca i eva-
luarea costului de oportunitate în 
stabilirea priorit ilor dezvolt rii. 
Resursele financiare necesare for-

m rii i dezvolt rii capitalului uman i 
chiar a men inerii calit ii acestuia la 
nivelul anilor 1989/ 1990, în perioada de 
tranzi ie au fost cu totul insuficiente, 
alocate cu mult  întârziere i, mai ales, 
dezechilibrat sub aspect structural, sub 
cel al ordinii fire ti de abordare a 
reformei sistemului de înv mânt i for-
mare profesional . Penuria de resurse 
financiare i modul defectuos de alocare 
a lor pentru dezvoltarea capitalului uman 
într-un moment crucial, marcat de 
schimb ri de o magnitudine nemaîntâl-
nit , inedite sub cele mai diverse aspec-
te, sunt factorii fundamentali care au 
condus la crearea i men i-nerea 
cercului vicios (cercurilor vicioase) 
despre care vorbeam, cu impactul lui 
negativ în ceea ce prive te dep irea 
crizei economice i evitarea/eliminarea 
fracturilor sociale, a deficitului de 
coeziune social  în cre tere. 

Atunci când vorbim de resursele 
financiare alocate EFP a for ei de munc  
sau de costul EFP, nu putem i nu trebuie 
s  ne raport m doar la cheltuielile/inves-
ti iile publice. Investi ia în resursa uman , 
dincolo de specificitatea sa, asupra c reia 
nu insist m, este concomitent sus inut  
din variate surse, mai mult sau mai pu in 
concertate fie în timp, fie în spa iu, fie din 
perspectiva concordan ei dintre cererea i 
oferta de calific ri. Principalii “investitori” 
în formarea i dezvoltarea resursei 
umane sunt: 
a. statul/guvernul, prin bugetul public 

consolidat, ceea ce, de regul , se 
întîlne te sub denumirea de cheltuieli 
publice din bugetul de stat; 
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b. colectivit ile locale (cu o pondere în 
cre tere, ca urmare a descen-
traliz rii); 

c. agen ii economici publici i priva i 
pentru formarea ini ial , perfec iona-
rea sau/ i reconversia for ei de 
munc ; 

d. familia i, în condi ii speciale, 
popula ia colar  (în sensul cel mai 
cuprinz tor al no iunii) i în forme 
dintre cele mai diverse, inclusiv sub 
form  de împrumuturi/credite rambur-

sabile din venitul ob inut dup  
integrarea în activitate; 

e. fondurile atrase prin finan are extern , 
nerambursabil  i rambursabil , cu 
condi ia ca i capacitatea de absorb ie 
i utilizare a acestora s  creasc . Este 

antieconomic, p gubos din punctul de 
vedere al form rii capitalului uman ca 
aceste fonduri s  nu fie utilizate în 
întregime. Iar în cazul celor rambur-
sabile s  se pl teasc  i penalit i 
(schema nr. 3). 

Schema nr. 3 
Principalele surse ale form rii cheltuielilor/costului EFP 

 

Pornind de la aceast  schem , 
probabil incomplet  sau prea general , 
apreciem c , pentru abord rile ulteri-
oare, mai sunt necesare câteva 
preciz ri: 

EFP, indiferent de agen ii finan atori 
i/sau de caracteristicile institu iilor în 

care se realizeaz , este, prin defini ie, un 
serviciu public pus în slujba asigur rii 
unuia dintre drepturile fundamentale ale 
omului, dreptul nediscriminatoriu la 
educa ie, egalitate de anse în fa a înv -

mântului. 
Evident, tehnologia i produc ia sa sunt 

unele specifice, dar de importan  major  

pentru dezvoltarea societ ii sub cele mai 
diverse aspecte.  

F r  a insista prea mult, din 
perspectiv  istoric , procese ca sporirea 
duratei înv mântului obligatoriu, 
concomitent cu generalizarea acestuia, 
gratuitatea înv mântului obligatoriu, 
sporirea impresionant  a ratei de 
cuprindere în înv mântul secundar i 
în cel superior, sunt unele dintre cele 
mai puternice semnale ale con tientiz rii 
locului i rolului înv mântului în dezvol-
tarea societ ii; 
 cheltuielile, din p cate dificil de 

cuantificat la nivel global, pentru EFP 
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dep esc cu mult cheltuielile publice. 
Dar, în opinia noastr , eficien a siste-
mului este dependent  de o serie de 
factori, între care cei mai importan i 
sunt: echilibrul dintre diversele surse, 
având în vedere starea economiei i 
a familiei; articularea surselor interne 
i externe astfel încât s  r spund  

concertat unor nevoi; paralelismele 
i/sau, în unele situa ii, orient rile 

divergente ale unor fonduri provenite, 
de exemplu, din partea UE sau a 
B ncii Mondiale, pot crea blocaje, 
derut  i, în final, folosirea doar 
par ial  a unora dintre aceste fonduri; 

 limitele resurselor se resimt la nivelul 
fiec rui ”operator” pe pia a educa iei 
i form rii profesionale. Din aceast  

perspectiv , atragem doar aten ia c , 
în anii ’90, ca urmare a tendin ei 
vizibile - pe baza unor op iuni politice 
insuficient fundamentate - de 
reducere a duratei înv mântului 
obligatoriu, comprimarea sever  a 
ratei de cuprindere în înv mântul 
secundar (chiar dac  aceasta este 
privit , adesea, ca “r spuns” la feno-
menul de supra colarizare (!) la acest 
nivel în vechiul regim), acompaniate 
de tendin a de a transfera o parte 
important  a costului EFP asupra 
familiei d  na tere unui proces - pe 
care îl apreciem ca nociv - de polari-
zare a înv mântului i form rii dup  
criteriul for ei financiare a familiei i 
nu dup  cel al calit ii form rii. Or, în 
condi iile extinderii, diversific rii  
profilului i adâncirii s r ciei, ale unei 
politici de venituri de maxim  
austeritate pentru marea mas  a 
popula iei ocupate, necuprinderea în 
înv mântul obligatoriu (cu durat  
redus  fa  de 1989) a 3-5% din 
num rul copiilor în vârst  de de 7-14 
ani, abandonul colar, performan ele 
colare modeste etc. sunt surse ale 

analfabetismului tinerei genera ii, ale 

cre terii analfabetismului func ional 
etc., ale reducerii speran ei de via  
colar  i, respectiv ale diminu rii 

competitivit ii capitalului uman na io-
nal pe pie ele externe ale muncii; 

 în fine, re inem, de asemenea, ca 
restric ie diminuarea pân  la anulare 
a interesului i capacit ii marii 
majorit i a agen ilor economici de a 
investi în formarea resursei umane, 
ca i posibilit ile limitate ale colec-
tivit ilor locale, ca urmare a 
men inerii unui anumit grad de 
centralizare a resurselor publice. Iar 
ca un factor pozitiv, cu poten ial de 
dezvoltare, participarea agen ilor eco-
nomici la preg tirea începerii anului 
colar. 

Resursele umane sunt, la rândul lor, 
restric ionate sub cel pu in dou  aspecte: 
a) al num rului i structurii pe niveluri de 
preg tire i specialit i; b) al competen ei 
necesare implement rii reformei 
înv mântului i form rii profesionale. 
Din p cate, insuficienta preg tire a 
lans rii i implement rii reformei a 
surprins nu numai familiile, copiii, ci, din 
p cate, i personalul didactic în 
ansamblu, insuficient preg tit pentru a 
sus ine reforma, cu deosebire în înv -
mântul preuniversitar. S-ar p rea c  nu a 
fost suficient de (bine) gândit  ordinea 
de prioritate i/sau concertarea diferitelor 
componente ale acestei reforme. S-a 
dovedit astfel (a câta oar ?) c  trans-
plantul unor “organe” f r  test de 
compatibilitate  i preg tire a bolnavului 
poate fi respins sau poate avea rezultate 
mult sub nivelul celor scontate, dac  nu 
adverse.  

Pe de al  parte, nu putem s  nu 
amintim înc  dou  elemente: inovarea 
înv mântului superior, preg titor de 
personal didactic, în genere a 
formatorilor întârzie. Nu exist  înc , de i 
eforturi s-au f cut, un sistem, o re ea 
eficient  i atestat  de “formare a forma-
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torilor”; nivelul de salarizare din înv -
mântul public de toate gradele - care 
r mâne cel mai atractiv i, în bun  
m sur , credibil sistem - nu este de 
natur  s  re in  tineretul, s  încurajeze 
formarea unui corp profesional de elit , 
de excelen . 

Resursele manageriale. Am inclus în 
categoria factorilor care conduc la 
“cercul vicios al resurselor umane în 
România” i resursele manageriale 
întrucât, la acest nivel, criza este, poate, 
la fel de puternic  ca i cea a resurselor 
financiare. Reforma are nevoie de 
manageri de tip nou, dar formarea 
acestora a început cu destul  întârziere, 
dup  ce alte componente ale acesteia 
erau deja “pe pia ”, deficitul de mana-
gement devenind o frân  a implement rii 
acestora. În acela i timp, este una dintre 
explica iile de fond ale insuficientei 
folosiri a experien ei câ tigate în 
procesul de aplicare a altor programe 
na ionale sau transna ionale. În acest 
context, avem în vedere cu deosebire 
rela iile de parteneriat i cofinan are, cu 
impactul lor favorabil în special la nivel 
local. 

A treia grup  de elemente se 
circumscrie rela iei tensionate dintre 
cererea de calific ri a pie ei muncii i 
oferta de calific ri a sistemului de EFP, 
dintre lumea colii i lumea muncii, cum 
este adesea denumit  aceast  rela ie. 
Aceasta nu este o problem  simpl  i 
nici una cu solu ii unice, universal 
valabile. Este o problem  dezb tut  de 
decenii, prezent  pe agenda de lucru a 
unor prestigioase organisme interna io-
nale, comunit i academice, guverne. La 
urma urmelor, desemneaz  eficien a 
extern  a EFP, prin gradul de participare 
a absolven ilor la for a de munc , de 
integrare pe pia a muncii i prin 
performan ele ob inute. 

Evident c  nu exist  i nici nu va 
exista o concordan  perfect  între 

volumul i structura cererii de calific ri a 
pie ei muncii i oferta sistemului de 
înv mânt i formare profesional , din 
considerente, cum sunt: 
 exist  un decalaj între momentul 

manifest rii cererii de calific ri pe 
pia a muncii - setul de standarde 
ocupa ionale, transformarea acesteia 
în standarde de preg tire, i, res-
pectiv, includerea în programele de 
înv mânt (curricula adecvat  
nevoilor) i momentul intr rii pe pia a 
muncii. De aici, o serie de decorel ri 
determinate, printre altele, de 
dinamica accelerat  i adesea dificil 
de previzionat, a fenomenelor i 
proceselor de pe pia a muncii i 
“iner ia natural ” a sistemelor de 
preg tire. Chiar i în cazul în care au 
fost planificate în limite de toleran  
accesibile i opera ionale, exist  
riscul ca acestea s  nu mai cores-
pund  cu cererea efectiv  de compe-
ten e i calific ri din momentul absol-
virii. Decorel rile sunt i mai mari în 
cazul în care exist  caren e în 
cunoa terea cererii de calific ri, 
asociate cu deficien e majore de 
orientare i consiliere profesional , în 
modularizarea preg tirii pornind de la 
competen e cheie spre cele de strict  
specializare; 

 de i tehnologia i con inuturile 
(curricula) înv mântului i form rii 
profesionale s-au modernizat apre-
ciabil, fiind, pe cât posibil, orientate 
spre viitor, spre flexibilizare, modu-
larizare, alternan a muncii cu 
înv tura etc., totu i sistemele de 
înv mânt i formare profesional  
preg tesc, în bun  m sur , din 
nefericire, cu mijloacele prezentului 
(ziua de azi,) oamenii pentru nevoi 
viitoare. Iar tendin ele de globalizare 
a pie elor aduc cu ele o serie de 
provoc ri la care economiile sunt, mai 
mult sau mai pu in, preg tite s  r s-
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pund , ca i riscul adâncirii 
segment rii pie elor muncii i a celor 
ale form rii profesionale, polariz rii 
sociale dup  criteriul “nivel de 
educa ie”, îngr dirii liberei circula ii a 
for ei de munc . 
În perioada de tranzi ie, decorel rile 

men ionate se manifest  cu o intensitate 
mai mare: 
 pia a emergent  a muncii este 

tensionat , segmentat , de i sub 
aspect institu ional i func ional, se 
consolideaz . Dar, studierea nevoilor 
viitoare de calific ri se men ine defici-
tar . Nu exist  nici suficien i 
speciali ti i nici resurse financiare 
pentru studierea sistematic  a cererii 
de calific ri pentru urm torii ani; 
func iile întreprinderii, în egal  
m sur , ca agent al cererii i, res-
pectiv, al ofertei de for  de munc  
calificat  s-au sub iat. Mai mult, chiar 
i interesul individului fa  de 

preg tire - în condi iile croniciz rii 
crizei ocup rii - este în sc dere, cu 
deosebire în ceea ce prive te înv -

mântul secundar, liceal i cel 
profesional; 

 nu exist  înc  un sistem i meto-
dologii fiabile de evaluare a calific -
rilor i competen elor dobândite 
înainte sau însu ite prin experien , 
ceea ce constituie o dificultate în mo-
dularizarea form rii continue. Crearea 
Consiliului de Standarde Ocupa io-
nale i Evaluare (COSA) constituie un 
pas important, care se cere îns  
consolidat, pentru a ezarea efectiv  a 
edificiului i func ion rii form rii 
profesionale pe standarde ocupa io-
nale, pe evaluarea competen elor i 
certificarea lor de c tre COSA, ca 
organism abilitat cu atribu ii în 
domeniu. 

 se men in discrepan e între “cererea 
economic ” i “cererea social ” de 
înv mânt i formare profesional , 

ca i între acestea i oferta de înv -
mânt postobligatoriu; 

 orientarea, consilierea i medierea 
profesional  sunt înc  departe de a 
sus ine consolidarea rela iilor dintre 
lumea colii i lumea muncii; 

 înv mântul privat - în special cel 
universitar - nu s-a manifestat, în fapt, 
ca o alternativ  viabil  i credibil  fa  
de cel public; 

 evaluarea i ierarhizarea institu iilor 
de înv mânt pe baza unor criterii de 
performan  tiin ific determinate 
întârzie nepermis de mult; 
Reforma înv mântului preuni-

versitar - realizat  cu finan area B ncii 
Mondiale - reforma înv mântului tehnic 
i profesional - realizat  prin programul 

Phare-VET, reforma înv mântului 
superior introduc o serie de inova ii, de 
elemente noi capabile s  garanteze 
apropierea ofertei de calific ri de cererea 
pie ei muncii, deschid noi orizonturi 
pentru formarea i dezvoltarea 
capitalului uman din România, în 
consens cu standardele europene i 
reformele preconizate în UE. Între 
acestea, amintim doar câteva: organi-
zarea educa iei i preg tirii profesionale 
pe baza standardelor ocupa ionale i a 
standardelor de preg tire; l rgirea i 
delimitarea ariilor curriculare; apropierea 
de nevoile pie ei muncii locale (30% din 
curriculum este de competen a organelor 
locale); modularizarea preg tirii i 
acordarea celei de a doua anse; carac-
terul deschis al înv mântului postobli-
gatoriu; evaluarea i atestarea  cuno -
tin elor i competen elor; sporirea capa-
cit ii institu ionale; formarea mana-
gerilor, dezvoltarea înv mântului la 
distan  etc. 
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3.3. Trebuie i poate fi dep it 
cercul vicios (cercurile 
vicioase)? Cum? 

R spunsul la o asemenea întrebare 
nu poate fi decât da. Problema care se 
pune cu acuitate este îns  cum i prin ce 
mijloace ? 

Este clar c , în plan intern, în România, 
ca de altfel i în alte ri în tranzi ie, s-au 
acumulat elemente puternice ale unei 
crize a resurselor umane, atât prin pierderi 
nete de capital uman, de competen , cât 
i prin insuficienta capacitate institu ional  
i financiar  de sus inere a procesului de 

dezvoltare a capitalului uman, ca factor 
cheie, cu for  dinamizatoare, de antrena-
re i sus inere a dezvolt rii durabile. Este 
nevoie de un alt tip de gândire i ac iune 
în ceea ce prive te resursa uman , pentru 
a dep i criza în care România se zbate 
de o bun  perioad  de timp. i, în acela i 
timp, de o compatibilizare a politicii na io-
nale în acest domeniu cu politicile i 
standardele europene. Ceea ce se 
traduce practic prin apropierea/alinierea i 
însu irea acquis-ului comunitar, în condi ii 
adaptate mediului na ional.  

Din aceast  perspectiv , este credem 
nevoie de elaborarea unei STRATEGII A 
DEZVOLT RII CAPITALULUI UMAN 
(SDCU) - ca una dintre componentele 
Strategiei de dezvoltare durabil  a 
economiei, în ansamblul ei. Altfel, accentul 
deplasat, dezarticulat pus pe politici 
monetar-financiare - uneori i incoerente - 
în detrimentul altor componente ale 
reformei sau al altor factori de care 
depinde func ionalitatea economiei de 
pia , devine (dac  nu a devenit deja) o 
capcan  periculoas  pentru cea mai 
important  resurs  poten ial  a rii. 

Principalele cerin e fa  de SDCU pot 
fi sintetizate astfel: 
 o strategie global , multianual  

integrat  i integratoare; 
 coeren a intern  a SDCU i coeren a 

extern , respectiv cu celelalte 
componente ale strategiei de 
dezvoltare economic  i social . Din 
aceast  perspectiv , cuvintele cheie în 
jurul i cu ajutorul c rora o asemenea 
strategie poate fi construit  i imple-
mentat  sunt: coeren  - coordonare - 
dialog - comunicare - parteneriat - cofi-
nan are - transparen ; 

 o strategie na ional , ca obiective i 
priorit i; arborescent , sub aspectul 
dimensiunilor regionale/locale - ca 
nucleu al SDCU, pe baza armoniz rii 
intereselor, a priorit ilor locale cu cele 
generale; 

 o strategie racordat  la orient rile UE, 
având în vedere instrumentele i 
mecanismele cu care aceasta 
opereaz , precum i faptul c  
sistemele de înv mânt i formare 
profesional  din rile membre ale UE 
sunt, la rândul lor, în reformare, 
supuse presiunilor puternice ale 
pie elor muncii. Nevoia de conver-
gen  a acestora devine factor al 
competitivit ii i func ion rii pie ei 
interne comunitare. F r  îndoial  c  
SDCU ar fi de natur  s  sparg  (sau 
cel pu in s  fac  o puternic  bre ) în 
a a-numitul cerc vicios al resurselor 
umane care se autoîntre ine. În acest 
scop, ar trebui s  urm reasc  simul-
tan o serie de obiective. Între aces-
tea, cele mai importante ni se par: 

a. integrare a dimensiunii umane în 
orice proiect de reform  (impactul, 
costul); articularea m surilor de 
reform  pe domenii, din perspectiva 
dezvolt rii, valoriz rii i valorific rii 
resurselor umane; recuperarea 
deficitului de performan ; reabilitarea 
rolurilor resurselor umane în 
accelerarea/ încheierea tranzi iei i a 
preg tirii ader rii la UE; 

b. coordonare a diverselor politici pe 
termen scurt, mediu i lung astfel încât 
coridorul de conciliere a criteriilor de 
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performan , de motivare pentru 
rezultate superioare cu cele de 
dreptate, echitate i coeziune social  
s  devin  func ional; 

c. dezvoltare a capacit ii de dialog, 
informare/comunicare, parteneriat, 
negociere, participare i transparen  
în gestionarea resurselor umane, prin 
asumarea, de c tre fiecare partener, 
a r spunderilor care îi revin potrivit 
legii i statutului s u; aceea i 
exigen  se cere i la nivelul 
cet eanului, care trebuie s  aib  
capacitatea ca, în cuno tin  de 
cauz , s - i asume noi roluri politice, 
economice, sociale, s - i valorifice 
cât mai bine competen a într-un con-
text politic i economico-social în 
continu  mi care. Numai astfel, 
declinul i iner ia vor fi dep ite, prin 
apari ia de noi competen e i centre 
de excelen , prin ini iativ , angajare 
i responsabilizare; 

d. descentralizare i consolidare a 
dimensiunilor regionale/locale ale 
SDCU; centrarea educa iei i form rii 
profesionale pe proiecte adoptate la 
nivel local, f r  a se pierde din vedere 
componentele educa iei i form rii 
profesionale generale; 

e. dezvoltare/perfec ionare/adaptare a 
capacit ii institu ionale a diferitelor 
pie e, cu predilec ie a pie ei muncii, a 
celei a educa iei i a tiin ei; 

f. accent pe predictibilitatea nevoilor 
viitoare; con inuturi, calitate, flexibili-
tate func ional , monitorizare, evalua-
re, certificare i transparen  a 
calific rilor; 

g. cooperare/colaborare inter i intra-
institu ional ; 

h. cre terea gradului de emploiabilitate 
(ocupabilitate) a for ei de munc , 
limitarea cre terii omajului i, în 
perspectiv , reducerea acestuia, 
combaterea s r ciei, descuraj rii i 
excluderii sociale; 

i. continuarea însu irii (prelu rii/transpu-
nerii) acquis-ului comunitar, deopo-
triv  sub aspect legislativ, institu io-
nal, al promov rii unor mecanisme i 
politici de formare profesional  pe tot 
parcursul vie ii i de ocupare a for ei 
de munc . 
Astfel conceput , SDCU va conduce 

la noi paradigme, atitudini în ceea ce 
prive te capitalul uman, va genera un alt 
tip de comportamente ale indivizilor în 
familie, în colectivitate/comunitate, la 
locul de munc , în societate, un alt tip de 
participare i alternan  între înv are i 
activitate. 

La acestea, ad ug m i faptul c  
exist , prin parteneriat, dialog, cooperare 
i transparen , i surse viabile de 

sus inere a amplului proces de dezvoltare 
a capitalului uman, de dep ire a crizei de 
investi ii, de subfinan are în acest 
domeniu, ap rut  dup  1980 i 
accentuat  în deceniul 1990-2000. Aceste 
surse pot proveni - dup  cum am 
men ionat deja - din fonduri publice, na io-
nale i locale, din fonduri private, respectiv 
agen i economici i al i operatori pe 
diverse pie e, din fonduri investite de 
familie i/sau persoana interesat  în 
dezvoltarea competen elor sale; din 
fonduri provenite de la donatori externi, de 
regul  în regim de cofinan are, ram-
bursabile i/sau nerambursabile. Eficien a 
conjugat  a cheltuirii acestor fonduri în 
raport cu intele urm rite r mâne 
dependent  de alocarea lor ra ional , 
performan , în conformitate cu priorit ile 
i nevoile reale, ca i de utilizarea com-

peten elor formate în formule dintre cele 
mai diverse, adaptate noii tipologii a 
ocup rii for ei de munc . 

F r  îndoial  c  o asemenea strategie 
se cere s  fie racordat , prin toate fibrele 
sale, la orient rile Strategiei Europene 
pentru Ocupare (SEO) i la Directivele i 
recomand rile anuale ale UE, în acest 
domeniu. 
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Anexa nr. 3 
Corela ii între muta ii structurale, calificare i competen e profesionale 

 
Sursa: CEDEFOP, Formation professionnelle, Revue européenne no. 1/1994, p. 10. 
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