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Capitalul uman în România. 
Progrese i limite*  

dr. Steliana PER  

În introducerea la lucrarea sa 
Capitalul uman. O analiz  teoretic  i 
empiric  cu referire la educa ie, Gary S. 
Becker remarca: “(…) Pu ine ri, dac  
nu cumva nici una dintre ele, nu au atins 
o perioad  sus inut  de dezvoltare 
economic  f r  s  fi investit sume 
substan iale în for a de munc , iar 
majoritatea studiilor care au încercat 
evalu ri cantitative ale contribu iilor la 
dezvoltare au atribuit un rol important 
investi iei în capitalul uman. (…). 
Inegalitatea în distribu ia câ tigurilor i 
veniturilor este, în general, direct pro-
por ional  cu inegalitatea în educa ie sau 
alt  form  de preg tire profesional “ (G. 
Becker, 1964, s.n.). Aprecierile lui 
Becker, cu o vechime de peste trei 
decenii, sunt mai actuale decât oricând, 
au valabilitate deplin  la scar  societal , 
familial , individual . În plus, evolu iile 
de la sfâr itul mileniului doi i începutul 
celui de-al treilea reclam  situarea 
capitalului uman, a investi iei în educa ie 
i formarea profesional  i utilizarea 

competen elor create între factorii funda-
mentali ai cre terii economice endogene, 
ai dezvolt rii sustenabile. 

Mai mult, educa ia, al turi de o serie 
de al i factori, a devenit în prezent factor 
al competitivit ii poten iale a fiec rei 
economii i, respectiv, criteriul de m -
surare a acesteia. Într-un raport al Centru-
lui de Cercet ri Economice din Japonia 
(ianuarie 2001), competitivitatea (poten-
ial  i efectiv ) a unei economii este 
apreciat  pe baza lu rii în considerare a 
performan elor înregistrate în opt sectoa-
re: finan e, comer  interna ional, întreprin-
deri, finan e în sectorul privat, educa ie, 

guvernare, tiin , tehnologia informa iei 
(s.n.). Clasamentul (ierarhia) rilor în 
func ie de criteriile enun ate, se subliniaz  
în raportul men ionat, “(…) nu este 
rezultatul cre terii economice“, ci arat  
pozi ia fiec rei ri din punctul de vedere 
al competitivit ii acum i în viitor. Spre 
exemplu, standardele ridicate în educa ie 
i infrastructura bine adaptat  atest  un 

puternic poten ial de competitivitate1. 
                                                          
* Studiul a fost elaborat în decembrie 2000. 
1 Acest raport analizeaz , prin prisma 

criteriilor/indicatorilor men iona i, economiile 
rilor membre ale OECD i ale celor din Asia. 

Dac  clasarea SUA pe primul loc, cu cea 
mai performant /competitiv  economie în 
ultimul deceniu nu este surprinz toare, 
pierderea de c tre Japonia pe parcursul a 10 
ani a 13 locuri în clasament, de la locul 3 la 
locul 16, este cu adev rat o surpriz . Dac , 
nu cu foarte mult timp în urm , privit la scar  
istoric , “miracolul japonez” era atribuit în 
mare m sur  solidit ii i performan elor 
sistemului s u de educa ie, în prezent, în 
acest domeniu strategic, vital, Japonia i-a 
pierdut avantajul, într-un anume fel supre-
ma ia. Astfel, dac  la nivel agregat, Japonia 
ocup  locul 16 în clasamentul amintit, în 
func ie de criteriul educa ie de ine locul 25 
(ponderea studen ilor licen ia i este, de pild , 
inferioar  celei din Coreea de Sud i din 
China, principalii s i concuren i în regiune).  

   Al turi de educa ie, dar în strâns  corela ie cu 
aceasta, o pondere important  în arhitectura 
competitivit ii rilor în func ie de perfor-
man ele economice o are i criteriul 
“tehnologia informa iei“. Sumarele noastre 
comentarii au drept int , pe de o parte, de a 
pune înc  o dat  în eviden  rolul i func iile 
majore ale educa iei în noua societate 
informa ional , iar pe de alt  parte, de a 
remarca necesit ile, am spune de ordin 
teoretic i metodologic, care intervin în 
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Dac  asupra acestei nevoi exist  
consens general, problema - dilema care 
se ridic  prive te capacitatea (poten ia-
litatea) societ ii de a sus ine, prin 
resursele de care dispune, un proces de 
anvergura i durata celui de forma-
re/utilizare a capitalului uman. i trebuie 
recunoscut c , în acest domeniu, am 
spune sensibil, toate statele, comu-
nit ile se confrunt  cu dificult i i 
capcane, pe care într-o m sur  mai 
mare sau mai mic  trebuie s  le 
dep easc . i România nici în prezent 
i nici în trecutul mai apropiat sau mai 

dep rtat nu a fost scutit  de asemenea 
dificult i i chiar de bulvers ri (Steliana 
Per , 2000). 

1. O mo tenire controversat : 
continuitate i discontinuitate 
În ciuda tuturor vicisitudinilor, 

“înv mântul românesc - a a cum se 
remarca în CARTEA ALB  A ÎNV -
MÂNTULUI DIN ROMÂNIA -, cu toate 
problemele sale, a r mas dintotdeauna 
un înv mânt european (s.n.) prin 
sistemul de valori pe care îl promoveaz , 
prin tipul de institu ii educative, prin 
bazele sale legislative, prin predilec ia 
deosebit  pentru cultur  i deschidere 
intercultural , prin calitatea elitelor pe 
care le-a format” (Cezar Bârzea i 
colectiv, 1995). Nu întâmpl tor, zestrea 
educativ , este adev rat controversat , 
cu care România a demarat procesul 
tranzi iei la economia de pia  era impor-
tant . Ar fi putut fi, dac  se întruneau 
celelalte condi ii necesare, un factor 
propulsor de prim  m rime. 

Dup  1948, România a acordat 
aten ie dezvolt rii înv mântului. Era, la 
vremea respectiv , o cerin  impus  de 
necesitatea reducerii ratei de analfa-
betism i a eradic rii canalelor de 
                                                                            

definirea, m surarea i aprecierea performan-
elor i a competitivit ii economiilor. 

alimentare a acestora, ca i una legat  
de acumularea bagajului de cuno tin e i 
de formare a for ei de munc  necesar  
realiz rii programelor ini iate de partidul 
unic. Cu atât mai mult cu cât, o parte a 
elitei intelectuale mo tenite a fost 
decimat , iar o alta a emigrat. 

coala româneasc  în timpul regi-
mului totalitar, din punctul de vedere al 
principiilor constructive i func ionale, al 
structurilor, con inuturilor i tehnologiilor, 
al finalit ilor etc., a suferit numeroase i 
contradictorii transform ri, abateri, alu-
nec ri de la traseul progresului educa-
ional continuu. i aceasta, într-o peri-

oad  caracterizat , la scar  european  
i planetar , de “reformarea continu  a 

sistemelor educa ionale“ (Thomas Jean, 
1977). Sintetic, respectivele trans-
form ri/sincope pot fi exprimate plastic în 
urm toarea formul : de la ruptur  la 
reconsiderare în unele planuri i, 
respectiv, de la încordare determinat  de 
exager ri, de supralicit ri sub aspect 
structural, al con inuturilor i finalit ilor 
la implementarea de facto a unor 
principii de organizare-func ionare-mo-
dernizare a înv mântului i form rii 
profesionale, unanim recunoscute i 
consecvent promovate de UNESCO 
(Steliana Per , 2000). i nu în ultimul 
rând, a amplific rii - din cauzele men io-
nate mai sus - a capacit ii producerii de 
rebuturi, de surse de decapitalizare a 
capitalului uman, a l rgirii ecartului dintre 
valorile promovate prin sistemul de edu-
ca ie i cele din mediul înconjur tor 
(George V ideanu, 1989). 

În acela i timp, nu putem s  nu fim 
loiali i s  nu recunoa tem c  propen-
siunea pentru a investi în educa ia 
copilului, în înv mânt i formare 
profesional  era important , atât la 
nivelul statului, cât i al familiei. De altfel, 
cercet rile i studiile efectuate între 
1970-1980 cu privire la eficien a 
investi iei în om i, mai precis, a 
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contribu iei i form rii for ei de munc  
calificate la cre terea economic  a 
economiei României în perioada 
respectiv  sunt semnificative. Avem în 
vedere doar a a-numita eficien  extern  
a educa iei. Facem abstrac ie în felul 
acesta, de cea intern  (care din ra iuni 
politice, cu deosebire, poate fi 
exagerat ), i numeroasele efecte 
sociale benefice mai pu in 
comensurabile în mod direct. Astfel, în 
func ie de metodologia folosit , de 
perioada de timp luat  în considerare de 
cercet torii români, contribu ia educa iei 
i a form rii profesionale la crearea 

venitului na ional în perioada 1960-1970 
oscileaz  în jurul valorii de 30%, cu 
varia ii în interiorul perioadei (Dan 
Grindea, Steliana Per , Gh. R boac  i I. 
Copil, Nicolae Valentin .a.). 

În acest context, o singur  remarc  
dorim s  facem. i anume: potrivit unei 
concluzii cu larg  r spândire i sus inere 
în coala “economiei înv mântului”, 
inclusiv din partea UNESCO i OECD, “o 
societate consacr  înv mântului o 
parte propor ional  cu nivelul dezvolt rii 
sale“. În raport cu aceast  axiom  a 
“economiei înv mântului”, valabil  în 
anii ’70, exist  îns  perioade în care “o 
societate consacr  dezvolt rii educa iei 
propor ional mai mult decât nivelul s u 
de dezvoltare la un moment dat”. Este 
vorba, practic, atât de ponderea cheltu-
ielilor de înv mânt i formare 
profesional  în PIB ( i/sau venitul 
na ional, cheltuielile publice sau totale de 
înv mânt etc.), cât, mai ales, de ratele 
de cre tere a celor dou  serii de indica-
tori men iona i. În perioada 1955-1970, 
în mod permanent, sporirea cheltuielilor 
totale pentru înv mânt a fost 
superioar  ritmului de cre tere a 
venitului na ional: indicele de devansare 
având valori între 1,03 în 1957 i 1,48 în 
1969. 

Dup  1970, chiar în condi iile adop-

t rii unor reglement ri legale care, 
pentru epoca respectiv , pot fi conside-
rate novatoare, cel pu in ca principii i 
inten ii, începe s  se cristalizeze o serie 
de fenomene de criz  în sistemul de 
înv mânt i formare profesional . 
Aceste semnale de criz  au r d cini i 
surse de alimentare diverse: 
 iner ia natural  a sistemului în fa a 

schimb rii; 
 rigiditatea introdus  prin unele acte 

normative care reglementau 
înv mântul i sistemul de rela ii cu 
pia a muncii; 

 m suri arbitrare, f r  leg tur  cu 
procesele reale din economie i 
societate; 

 apari ia i accentuarea unor tensiuni 
pe pia a muncii; 

 tensiuni între cererea economic  i 
social  de înv mânt, supra i 
sub colarizare în anumite segmente 
ale subsistemului de înv mânt i, 
respectiv, la nivelul diverselor ca-
tegorii profesionale i ocupa ionale; 

 sl birea calit ii înv mântului i a 
aten iei pentru formarea elitelor 
profesionale induse de structurile 
sistemului, de calitatea formatorilor, ca 
i de mediul social-economic. 

În consecin , în pragul anilor ’90, la 
începutul tranzi iei, putem, credem, s  
vorbim de un anumit paradox sau de 
ceea ce am numi o mo tenire 
controversat  i poate insuficient sau 
partizan evaluat . De ce i cum? 

În primul rând, nici nu ar putea fi altfel 
atâta vreme cât fiecare reform  a 
înv mântului (sau m sur  de reform ) 
î i are propria sa paradigm , concep ie 
politic , filosofic  i social . Ca atare, 
devine, la nivel conceptual, într-o prim  
abordare, i de implementare într-o a 
doua etap , de fiecare dat , un teren de 
înfruntare între: 
 clasicism i modernism; 
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 liberalism i conservatorism; 
 individualism i colectivism; 
 centralizare i descentraliza-

re/autonomie; 
 sistemul de valori al colii i cel al 

vie ii reale. 
În al doilea rând, cu toate discon-

tinuit ile i conota iile politice turbulente, 
înv mântul s-a manifestat ca un factor 
de prim ordin al dezvolt rii postbelice a 
României, de “extragere” a României 
dintr-o zon  periferic  a Europei1 i de 
situare în rândul rilor cu un nivel de 
colarizare comparabil cu cel din multe 
ri dezvoltate. În 1989, rata de 

analfabetism era de circa 3%; practic, 
canalele de alimentare a 
analfabetismului - prin cuprinderea în 
înv mântul obligatoriu a popula iei de 
vârst  colar  - erau închise; stocul de 
înv mânt, m surat prin num rul de ani 
de coal  pe o persoan , spore te 
spectaculos de la 3,5 ani în 1950 la 5,7 
ani în 1970 i peste 10 ani la mijlocul 
deceniului al optulea; potrivit datelor 
recens mântului popula iei i locuin elor 
din anul 1977, nivelul mediu de colari-
zare a popula iei de 12 ani i peste era 
de 7,38 ani, pentru ca cel din 1992 s  fie 
mai mare de 10 ani; în ramuri de mare 
complexitate, nivelul mediu de instruc ie 
a for ei de munc  era sensibil mai ridicat 
- 13,57 ani în cercetare-dezvoltare i 
informatic , 13,2 ani în înv mânt, 12,2 

                                                          
1 În Enciclopedia României sunt semnalate 

decalajele în materie de colarizare a 
popula iei din România fa  de rile vecine. 
Un singur exemplu gr itor: rata de 
cuprindere în înv mântul primar obli-
gatoriu avea urm toarele valori: Cehoslo-
vacia - 100%; Polonia - 96%; Ungaria - 95%; 
Bulgaria - 94%; Iugoslavia - 79%; Rusia 
Sovietic  - 59,8%. În 1948, 29% din popula ia 
României era analfabet , iar rata de pierderi 
din înv mântul primar dep ea 37% (M. 
Popescu Spireni, Iulian Peter, Iosif I. Gabrea, 
1936). 

ani în administra ia public , 12,08 ani în 
s n tate, 11,18 ani în energie electric , 
gaze i ap  etc. (Diana Ro u, Lumini a 
Chivu, 1997). În fine, în acela i context, 
semnal m i faptul c  speran a de via  
colar  (sau speran a de preg tire), 

indicator expresiv pentru societ ile 
educa ionale, spore te de la 7,09 
ani/copil colarizabil în 1977 la 8,55 
ani/persoan  la începutul anilor ’80, cu 
sublinierea c  se situeaz  sub nivelul din 

rile dezvoltate cu sisteme de 
înv mânt i formare profesional  
dinamice i flexibile. 

În al treilea rând, dup  1980 cu 
deosebire, semnele vizibile de recesiune 
economic , o anumit  contractare a 
cererii de for  de munc  asociat  cu 
tensiunile din interiorul sistemului de 
înv mânt au generat ceea ce îndr z-
nim s  denumim, o criz  global  a 
sistemului educa ional. Aceasta a 
îmbr cat forme diverse, i anume 
(Steliana Per , 1996):  
 criza politicilor educative în rela ia sa 

de interdependen  cu procesele i 
fenomenele de pe pia a muncii; 

 criza structurilor de înv mânt i 
formare profesional , care a condus 
la coexisten a pe pia a muncii a 
excedentelor de for  de munc  în 
anumite profesii/calific ri cu deficit, în 
altele; supra i sub colarizare fie 
pentru anumite locuri de munc , fie 
pe diferite trepte ale sistemului. Se 
apreciaz , de pild , c  prelungirea 
înv mântului obligatoriu la 10 ani a 
fost prematur  i a dus la supra co-
larizare mai mult sau mai pu in 
aparent  la nivelul înv mântului 
secundar (C t lin Zamfir, Laz r 
Vl sceanu, 1994)2; 

                                                          
2 Supra i/sau sub colarizarea (calificarea) 

r mân o problem  deschis . La urma urmei, 
astfel de calific ri ale educa iei i form rii 
profesionale implic  existen a unui sistem 
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 criza înv mântului superior, 
manifestat  prin rata modest  de 
cuprindere în înv mântul ter iar, în 
condi iile unei cereri constant înalte 
de înv mânt universitar; 

 criza con inuturilor procesului de 
înv are, asociat  cu sl biciunile 
tehnicilor i procedurilor de transfer al 
cuno tin elor, de selec ie, evaluare i 
certificare a competen elor; 

 criza resurselor umane necesare unei 
înv ri de calitate; 

 criza resurselor financiare. Potrivit 
aprecierii speciali tilor din Institutul de 

tiin e ale Educa iei, “(…) dup  mai 
mul i ani de marginalizare i sub-
finan are, înv mântul românesc a 
ajuns la un prag critic dincolo de care 
este amenin at însu i nivelul de 

                                                                            
fiabil i dinamic de criterii de referin  - “în 
raport cu ce? când? cum? “ - dup  cum 
implic  i proceduri de evaluare a acestora ca 
atare i, respectiv, a riscurilor/costurilor pe 
care fiecare dintre ele le prezint  pentru 
societate, colectivitate i individ. Toate 
celelalte condi ii fiind considerate egale (în 
spe , calitatea procesului de înv are), apre-
ciem c  riscul cel mai mare, atât pe termen 
scurt, cât i, mai ales, mediu i lung, rezult  
din fenomenul de sub colarizare, subcali-
ficare. Credem c  problema real  care se 
pune este cea a celei mai bune aloc ri 
structurale a resurselor, atâta vreme cât ele 
nu prisosesc niciodat .  

   În acela i timp, nu se poate face complet 
abstrac ie de riscul supra colariz rii, al 
supracalific rii. Credem îns  c  acesta se 
manifest  mai ales în economiile în care pia a 
muncii este rigid , pu in dinamic , iar cea a 
form rii profesionale extrem de 
segmentat , foarte specializat  în ceea ce 
prive te “oferta de calific ri” a sistemului 
educa ional, ceea ce împiedic  comunicarea, 
schimbul de informa ii i circula ia persoanelor 
între cele dou  pie e. În aceste împrejur ri, 
prin nefolosirea capitalului uman sau prin 
folosirea în activit i inferioare competen ei 
sale, investi ia în resursa uman  se erodeaz , 
cheltuielile angajate cu preg tirea sa î i pierd 
din eficien . 

cultur  i de preg tire al na iunii“ 
(Cezar Bârzea, 1993, s.n.). 

 criza de management a sistemului, 
inclusiv centralizarea excesiv  a 
sistemului; 

 criza capacit ii de previziune i 
proiectare a sistemului în leg tura sa 
de esen  cu dinamica sistemului 
economic i social i cu provoc rile 
proceselor dezvolt rii contemporane 
(integrare, globalizare, liber  circu-
la ie etc.); 

 criza comunic rii intra i interin-
stitu ionale i, respectiv, a trans-
paren ei. 

Inventarierea acestor fenomene i 
procese nu anuleaz  i nici m car nu 
minimalizeaz  afirma iile anterioare. 
Inten ia noastr  este doar de a sublinia 
c  se acumulase deja masa critic 1 care 
impunea o nou  concep ie i structur , 
noi con inuturi, finalit i i alternative ale 
educa iei i form rii profesionale. Altfel 
spus, o nou  reform , mai bine ancorat  
în realit ile contemporane, adecvat  
op iunilor fundamentale ale României la 
începutul anului 1990 (în m sura în care 
acestea erau suficient de conturate). 

                                                          
1 În anul 1989, colectivul sectorului de 

Economie a Resurselor Umane din Institutul 
de Economie Na ional  a elaborat o lucrare 
privind calitatea for ei de munc  din România. 
Lucrarea, întemeiat  pe o analiz  laborioas  
a unor bogate informa ii, surprindea 
elementele perene ale educa iei i form rii 
profesionale, dar i blocajele, elementele de 
criz  care “amenin au”, pe diferite canale, 
eficien a sistemului în func iune. Dup  mai 
bine de 10 ani, concluziile lucr rii î i 
p streaz , în bun  m sur , valabilitatea. 
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2. Impactul tranzi iei. 
Cerin e i restric ii 

2.1. Preciz ri preliminare 
Tranzi ia la economia de pia  include 

o multitudine de transform ri ale 
sistemului i con inuturilor educa iei i 
form rii profesionale, în genere ale 
sistemului na ional de calific ri1 din pers-
pectiva compatibiliz rii cu cele din rile 
dezvoltate i cu exigen ele noii economii. 

i aceasta, cu atât mai mult cu cât 
tranzi ia este ea îns i un proces de 
înv are continu  la nivel societal, 
comunitar/colectiv i individual. Din 
p cate, i experien a ultimului deceniu o 
confirm , este mai ales un proces de 
înv are prin oc, cu toate costurile eco-
nomice i social-umane pe care le 
implic . Mai mult, împinge în prim-plan 
(la suprafa ) nevoia unei mai ra ionale 
                                                          
1 “Sistemul de educa ie i formare profesional “ 

i “sistemul na ional de calific ri” nu pot fi 
suprapuse, între ele existând diferen e. Astfel, 
sistemul de educa ie i formare profesio-
nal  cuprinde, pe de o parte, totalitatea 
institu iilor i organiza ilor publice i private, 
formale i informale care, în zona lor specific  
de activitate, îndepline te diferite roluri, 
func ii, având competen e i responsabilit i în 
educa ia i formarea profesional  ini ial  i 
continu  a for ei de munc . Pe de alt  parte, 
include mecanisme, instrumente, proceduri i 
metodologii ca suport al procesului de 
înv are, ca i de examinare i evaluare a 
calific rii ob inute, certificate prin diverse 
documente. 

   “Sistemul na ional de calific ri profe-
sionale“ (vocational qualifications system) 
cuprinde ansamblul ocupa iilor, profesiilor i 
calific rilor evaluate, certificate, recunoscute 
i ierarhizate corespunz tor exigen elor locului 

de munc  (postului), respectiv cuno tin e, 
deprinderi de munc , comportamente, 
atitudini, performan e etc.; se refer , în al 
doilea rând, la rela iile multidimensionale 
(orizontale i verticale) între calificare ini ial  
i educa- ia continu  în procesul de activitate 

(vezi i Steliana Per , 1999). 

integr ri i compatibiliz ri a capitalului 
educa ional cu “capitalul social”. Sau, 
mai bine zis, a “infiltr rii” capitalului 
educa ional în întreaga textur  a celui 
social. Ceea ce m re te valoarea 
capitalului social (societal) i d  noi 
dimensiuni utiliz rii acestuia în slujba 
dezvolt rii sustenabile i progresului 
social-uman. 

Evaluarea capitalului uman i a 
impactului tranzi iei asupra acestuia este 
o întreprindere complicat , dificil . 
Într-un anume sens, niciodat  complet  
i încheiat . Presupune o analiz /eva-

luare multidimensional , laborioas , 
existen a sistemelor informa ionale 
necesare, a bazei de date minim nece-
sare, a aparatului i instrumentului meto-
dologic necesar. În leg tur  cu aceasta, 
câteva preciz ri sunt absolut necesare 
pentru analiza cât mai corect  a feno-
menelor i proceselor din domenioul 
capitalului uman. 

În primul rând, evaluarea capitalului 
uman la un moment dat se bazeaz  pe o 
serie de elemente care pot fi, cu o rigu-
rozitate conven ional stabilit , acceptate. 
Este vorba de un pachet de indicatori 
care privesc stocul de înv mânt, fluxul 
din sistemul educa ional etc. 

În al doilea rând, chiar i în aceste 
condi ii de acceptare a pachetului de 
indicatori, exist  diferen e de ordin 
cantitativ i calitativ dificil, chiar imposibil 
de surprins, într-un indicator agregat. 
Acestea se pot referi la durata anului de 
înv mânt, con inuturile ca atare ale 
programelor, structurile, ca i multe 
elemente calitative - sistemele de 
evaluare, pe parcurs i/sau la finalul unui 
ciclu de educa ie i formare, modalit ile 
de certificare i, respectiv, echivalare a 
diplomelor .a. 

În al treilea rând, este vorba de 
sistemul de rela ii dintre lumea colii i 
lumea muncii, cel mai adesea exprimate 
prin sintagma “rela ii cu pia a muncii“. 
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Exist , în practic , un ecart între stocul 
de capital uman produs de sistemele de 
înv mânt i formare profesional  i 
capitalul uman efectiv utilizat, cel care 
genereaz  venituri. Ecartul poate ajunge 
atât de mare încât s  conduc  la degra-
darea capitalului uman format, la 
pierderea atributului de capital, de surs  
de cre tere economic  i a veniturilor. 

În al patrulea rând, nu exist  în 
România (cel pu in) o metodologie 
acceptat  de evaluare a calific rii 
ob inute la locul de munc  sau/ i prin 
experien . Aceasta influen eaz , f r  
îndoial , orice încercare de evaluare a 
capitalului educa ional. În concluzie, 
chiar i numai prin prisma acestor 
preciz ri, este evident c  evaluarea capi-
talului uman ca stare i dinamic  este o 
întreprindere multi i interdisciplinar ; 
necesit  informa ii fiabile i metodologii 
diverse, dar concertate, prelucrate i 
analizate în sistem integrat. 

Evident, multe dintre elementele la 
care ne-am referit nu intr  direct în 
bagajul instrumentar al economistului 
(nici chiar al celui specializat în 
“economia înv mântului i form rii 
profesionale continue“). Dup  cum, 
multe dintre informa iile care circul  nu 
sunt suficient adaptate evalu rii capita-
lului uman, unele au o fiabilitate slab , 
iar altele nu exist  înc . Sigur c , în 
procesul de integrare i, respectiv, de 
compatibilizare a statisticii i sistemelor 
de educa ie i formare profesional  i 
din perspectiva, ceva mai îndep rtat , a 
liberei circula ii a for ei de munc  din 
România pe pia a intern  a UE, este 
posibil ca multe dintre dificult ile 
amintite s  poat  fi dep ite. 

În condi iile men ionate, vom încerca 
- în limitele informa iilor coerente disponi-
bile în statistica oficial  - s  evalu m 
stocul de capital uman în 1999 i s  sur-
prindem o serie de procese i tendin e din 
domeniul educa iei i form rii profesionale, 

cu efectele lor benefice i mai pu in 
benefice în ceea ce prive te capitalul edu-
ca ional i rezonan ele acestuia în capi-
talul social. Încercarea noastr  nu va fi 
exhaustiv , ci se va concentra doar 
asupra câtorva aspecte. Am urm rit, în 
principal, rela ia dintre o serie de indicatori 
globali ai resurselor de munc  - popula ie 
în vârst  de 15 ani i peste, popula ie 
activ , popula ie ocupat , omerii i nivelul 
de instruire a capitalului uman în conformi-
tate cu clasificarea interna ional  i a 
UNESCO (pe niveluri de ISCED): De ase-
menea, în m sura posibilului, am recurs la 
compara ii interna ionale. 

2.2. Evalu ri  
ale capitalului uman 

Evaluarea capitalului uman, din 
perspectiva dimensiunii sale edu-
ca ionale, dup  toate aprecierile cea mai 
edificatoare dintre ele, presupune 
utilizarea unui pachet de indicatori i de 
informa ii intercorelate. În aceast  etap , 
abordarea noastr  va fi incomplet , 
deoarece vom folosi doar acei indicatori i 
acele informa ii care au fost disponibile. 
Dar, chiar i a a, acestea au un grad 
suficient de relevan  pentru 
caracterizarea capitalului uman din 
România, a proceselor, fenomenelor i 
riscurilor din acest domeniu. Vom încerca 
o abordare pornind de la indicatori cu un 
grad ridicat de agregare i generalitate, 
mergând pân  la folosirea altora par iali, 
specifici. De câte ori va fi posibil, vom 
recurge i la aprecieri calitative, multe 
dintre ele necuprinse într-un indicator sau 
altul, care r mân, în principal, o m sur  
cantitativ . Nu putem îns  s  nu 
observ m, în acest context, c  în sine 
problematica capitalului uman este, 
înainte de toate, una de calitate i valo-
rificare a poten ialului în interesul 
societ ii, comunit ii i individului. 

a) Gradul de alfabetizare a popula iei 
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în vârst  de 15 ani i peste este ridicat, 
cu tendin  de u oar  cre tere i de 
apropiere între b rba i i femei. 

Tabelul nr. 1 
Rata de alfabetizare a popula iei în 

vârst  de 15 ani i peste, pe total i pe 
sexe, 1992, 1995, 1999 

% 
 1992 1995 1999 

Total … 96,6 97,2 
B rba i 98,5 98,7 98,7 
Femei 95,0 95,4 95,7 
Sursa: INS. 

Rata de alfabetizare a popula iei în 
1999 dep ea 97%. Cu 97% rat  de 
alfabetizare a popula iei, România se 
situeaz  în vecin tatea mediei rilor cu 
nivel înalt de dezvoltare (97,5%), dar sub 
nivelul marii majorit i a rilor membre 
ale UE (99%), ca i sub cel al rilor 
candidate la UE (cu excep ia Bulgariei), 

rile candidate din spa iul central i est-
european înregistreaz  rate de 
alfabetizare la nivelul celor din rilor 
membre ale UE - 99%. Ecartul dintre 
rata de alfabetizare a b rba ilor i cea a 
femeilor s-a redus de la 3,5 p.p. în 1992 
la 3 p.p. în 1999. Pe acest fond, este de 
re inut faptul c  se men in diferen e, în 
unele cazuri, îngrijor toare, pe medii i 
în profil regional. În anul 1997, de exem-
plu, rata de alfabetizare în mediul urban 
era de 99%, iar în cel rural de 94,7%, 
comparativ cu 97% media na ional . Pe 
regiuni, în acela i an, sub media na io-
nal  se situau regiunile Nord-Est 
(96,9%), Sud (95%), Sud-Vest (95,6%). 
Celelalte regiuni aveau valori superioare 
mediei. Între acestea se deta eaz  
regiunea Centru cu 98,5% i Bucure ti 
cu 98,9%. O ultim  remarc  se refer  la 
faptul c  în interiorul fiec rei 
macroregiuni exist  jude e/localit i care 
se situeaz  sensibil sub media regiunii 
i, evident, sub cea na ional . Astfel, în 

acela i an, rata de alfabetizare a 

popula iei adulte în jude ul Giurgiu era de 
89,6%, în jude ul C l ra i de 93%, în 
Ialomi a i Dolj de 94,5%, în Olt de 
94,7%. 

b) Indicele educa iei1 la nivel na ional 
în anul 1998 a fost de 0,860. Ca i în 
anul anterior, ecartul pe medii, regiuni i 
jude e este important. 

Tabelul nr. 2 
Indicele educa iei, la nivel na ional, pe 

macroregiuni i medii, în anul 1997 
 

ROMÂNIA - total - 0,856 
Nord-Est 0,845 
Sud-Est 0,846 
Sud 0,820 
Sud-Vest 0,743 
Vest 0,869 
Nord-Vest 0,858 
Centru 0,861 
Bucure ti 0,934 
Urban 0,920 
Rural 0,773 
Sursa: INSEE. 

Remarcând c  indicele educa iei (cu 
cele dou  componente ale sale) intr  în 
calculul Indicelui Dezvolt rii Umane 
(IDU), sunt evidente diferen ele pe harta 

                                                          
1 Se calculeaz  ca medie aritmetic  ponderat  

între rata de alfabetizare a popula iei (cu o 
pondere de dou  treimi) i gradul de 
cuprindere în înv mântul de toate gradele 
(cu o pondere de o treime), fiecare dintre 
aceste valori este comparat  cu praguri 
valorice stabilite de PNUD, respectiv 0-100% 
pentru rata de alfabetizare i 0-100% pentru 
gradul de cuprindere în înv mânt. Diferen a 
dintre valoarea efectiv  i cea minim  
raportat  la diferen a dintre valoarea maxim  
i cea minim  d  valoarea specific  a indica-

torului educa iei. Un exemplu: 97 -0,0)/ (100,0 
- 0,0) = 0,970 pentru indicele alfabetiz rii i 
(63,9 - 0,0)/ (100,0 - 0,0) = 0,639 pentru 
gradul de cuprindere în înv mânt. Indicele 
nivelului de educa ie va fi, în acest caz, (2 x 
0,970 + 0,639)/3 = 0,860 (Raportul Na ional al 
Dezvolt rii Umane, România 1999). 
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nivelului de educa ie a popula iei din 
România. Putem vorbi de zone cu un 
grad de concentrare educa ional  înalt  
(superioare mediei) i, respectiv, mai 
slab . În acest din urm  caz, se 
asociaz  cu un nivel de dezvoltare mai 
redus, cu un profil economic deficitar, de 
regul  monoindustrial, suprapunându-se 
în bun  m sur  cu zonele cu rat  
ridicat  a s r ciei. Apar deci i din acest 
punct de vedere, semnale ale unui 
proces de polarizare, cel al educa iei 
(vom reveni asupra acestei probleme), în 
principal determinat de cel de dezo-
cupare i de accentuare a s r ciei. Între 
nivelul maxim i cel minim al educa iei 
exist  un ecart regional de + 0,191 
puncte; între mediul urban i cel rural de 

+ 0,147 puncte; iar în raport cu media 
na ional , o diferen  de - 0,113 p. între 
nivelul mediu i cel minim i + 0,78 
puncte pentru nivelul maxim. 

c) Structura popula iei active pe 
niveluri de instruire (educa ie) este un 
indicator relevant pentru caracterizarea 
stocului i calit ii capitalului uman. În 
acest sens, am recurs la folosirea 
indicatorului distribu iei popula iei active 
pe niveluri de educa ie ISCED1, grupe de 
vârst  i mediu. 

Informa iile se refer  la popula ia 
activ  definit  conform metodologiei BIM 
furnizat  de Ancheta asupra for ei de 
munc  din gospod rii (AMIGO), realizat  
trimestrial i anual de INS (anexa nr. 1, 
graficele nr. 1, 2, 3). 

Graficul nr. 1 
Distribu ia popula iei active totale pe grupe de vârst  i niveluri ISCED(%) 

 
 

1 Potrivit metodologiei UNESCO, tipurile de înv mânt sunt grupate astfel: 
   ISCED 0 - 2: înv mânt gimnazial, primar i persoane f r  coal  absolvit ; 
   ISCED (3g + 3v): liceu, inclusiv treapta I de liceu, înv mânt profesional, complementar i de 

ucenici; 
   ISCED 4: postliceal i similar; 
   ISCED 5-7: înv mânt superior de scurt  i lung  durat . 
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Graficul nr. 2  
Distribu ia popula iei active din mediul urban pe grupe de vârst  i niveluri 

ISCED(%) 

 
Trei categorii de observa ii re in aten ia. 

Prima se refer  la faptul c  în toate 
cazurile ponderea celor cu preg tire 

specific  din mediul urban este superioar  
celei din rural. În unele situa ii diferen ele 
sunt apreciabile. 

Graficul nr. 3 
 Distibu ia popula iei active din mediul rural pe niveluri de educa ie ISCED i 

grupe de vârst (%) 
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Tabelul nr. 3 
Distribu ia popula iei active pe niveluri 

de instruire i medii, total România, 1999                          - % - 
 ISCED 5-7 ISCED 4 ISCED 3 (g+v) ISCED 0-2 

Total  8,2 4,4 52,2 35,2 
Urban 14,9 7,5 65,6 12,0 
Rural  1,7 1,5 39,0 57,8 

Sursa: anexa nr. 4 
O a doua remarc , în opinia noastr , 

semnificativ , este rata înalt  de concen-
rare a popula iei active dup  nivelul de 
instruc ie în grupa 3 i, respectiv, 0-2 
ISCED peste 87% pentru întreaga ar . 

 

Tabelul nr. 4 
Distribu ia popula iei active a 

României pe niveluri de educa ie, 
1999 

 

 ISCED 
5-7 

ISCED 
4 

ISCED 
3 (g+v)

ISCED 
0-2 

Total 8,2 4,4 52,2 35,2 
Sursa: anexa nr. 4. 

A treia remarc : pe grupe de vârst , 
niveluri de educa ie, ISCED i medii, 
exist  diferen e semnificative în ceea ce 
prive te zonele de maxim  concentrare. 
Astfel, popula ia activ  cu studii 
superioare (ISCED 5-7) este concentrat  
la grupele de vârst  25-44 de ani sau 25-
59 de ani, 32,4%, respectiv, 40,8% 
pentru total i 48,6%/74,4% pentru 
mediul urban. În grupele respective de 
vârst , ponderea popula iei active cu 
studii superioare este mult inferioar  
(8,7% i 10,2%). În schimb, cu excep ia 
popula iei active de 60 de ani i peste, 
reparti ia pe niveluri de educa ie pare a fi 
mai echilibrat  pentru ISCED 3(g + v) i, 
într-o m sur  mai mic , pentru 
persoanele active cu un nivel de 
educa ie 0-2. În leg tur  cu acest din 
urm  nivel de educa ie - acceptând o 
anumit  marj  de exagerare - putem 
conchide c  popula ia mai vârstnic  (din 

grupele de vârst  50 de ani i peste) 
este masiv localizat  la nivelul de 
educa ie 0-2. Astfel, 69,3% din popula ia 
activ  din grupa de vârst  50-59 de ani 
are un nivel de instruire de 0-2 (27,6% 
din cea rezident  în mediul urban i 
85,8% din cea din rural), iar din grupa de 
60 ani i peste, 92% pe total, 57% în 
urban i 94,5% în rural (anexa nr. 1). 
F r  îndoial , c  o asemenea distribu ie 
a popula iei active pe niveluri de instruire 
i medii este nemijlocit legat /deter-

minat  de fenomenele de îmb trânire 
demografic , de feminizare, iar în ultimii 
ani chiar de ruralizare/reagrarizare a 
unei p r i a popula iei active din mediul 
urban (de regul , cu nivel de educa ie i 
formare profesional  mai redus), care a 
r mas f r  loc de munc  i surs  sigur  
de venit în activit i neagricole. 

d) Dac  structura popula iei active pe 
niveluri de educa ie ofer  o imagine, 
consider m concludent , pentru capitalul 
uman poten ial de care societatea dis-
pune la un moment dat, repartizarea 
popula iei ocupate în func ie de criteriul 
men ionat este o m sur  a capitalului 
uman efectiv utilizat, valorificat la un 
moment dat1. 
                                                          
1 Indicatorul nu m soar  totu i cu rigoarea nece-

sar  gradul de valorificare a capitalului uman, 
deoarece nu ne spune nimic dac  competen e-
le de care individul dispune sunt folosite la 
capacitate, cum sunt folosite i cu ce rezultate 
(performan e). Dar utilizarea unui asemenea 
indicator, chiar imperfect, este necesar  i util  
pentru aprecierea capitalului uman. 
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Tabelul nr. 5 
Structura popula iei ocupate pe niveluri de educa ie i sexe,  

1997 i 1999 
 

 5-7 ISCED 3v ISCED 3g ISCED 0-2 ISCED 
 1997 1999 1997 1999 1997 1999 1997 1999 

Total 8,2 8,5 25,5 26,2 29,8 29,2 36,5 36,1 
B rba i 8,3 8,6 33,5 33,6 26,0 25,9 32,2 31,7 
Femei 8,0 8,1 16,2 17,4 34,3 31,7 41,5 41,4 
Sursa: INSSE. 

Perioada de compara ie este mult 
prea scurt  pentru a ne permite 
generaliz ri. Observ m numai c  exist  
o u oar  tendin  de ameliorare a 
structurii popula iei ocupate pe niveluri 
de instruire, cu diferen e de la un nivel la 
altul. În unele situa ii (5-7 ISCED), este 
mai vizibil  la for a de munc  b rb -
teasc , în altele (3v ISCED) la femei. În 
mod deosebit, re ine aten ia tendin a 
descendent  care se constat  la nivelul 
ISCED 3g. 

Dup  cum vom avea prilejul s  
constat m, aceast  situa ie este 
rezultatul direct al contrac iei cererii de 
înv mânt secundar general, pe de o 
parte, al ratei de omaj ridicate, mult 
peste medie, a for ei de munc  cu 
preg tire secundar  general  care, de 
regul , la ie irea din coal , nu de ine o 
calificare care s  îi ofere ansa ocup rii 
unui loc de munc . Fenomenul are îns  

i o serie de conota ii comportamentale 
în ceea ce prive te angajarea tinerilor, 
asigurarea egalit ii de oportunit i i 
tratament, ca i ale tinerilor fa  de 
locurile de munc  oferite. Lipsa unei 
pie e tranzi ionale a muncii de la coal  
la via a activ  pare s  aib  “un cuvânt 
greu” de spus nu numai în orientarea i 
formarea capitalului uman, cât mai ales 
în valorificarea acestuia, în frânarea pro-
ceselor de “decapitalizare” i deprofesio-
nalizare a resursei umane. 

e) În sprijinul afirma iilor de mai sus 
vine un alt indicator: rata de omaj BIM 
pe niveluri de educa ie ISCED, medii i 
sexe (Anexa nr. 2). Exist  o dependen  
puternic , invers  între nivelul de 
educa ie i rata de omaj: cu cât nivelul 
de educa ie i formare profesional  este 
mai înalt, cu atât ansele de a g si un 
loc de munc  convenabil sporesc 
(tabelul nr. 6, graficul nr. 4).  

Tabelul nr. 6 
Rata de omaj BIM pe niveluri de educa ie ISCED,  

medii i sexe, 1999 
 

 Total 5-7 4 3g 3v 0-2 
Total  6,8 3,1 4,1  9,3  9,2  4,5 
Urban 10,3 3,1 4,7 11,2 12,0 16,3 
Rural  3,5 2,0 *)  5,7  5,4 10,8 
B rba i  7,3 2,7 3,4  9,5  9,1  5,8 
Femei  6,2 3,6 5,2  9,2  9,3  3,2 
*) nesemnificativ. 
Sursa: calculat pe baza datelor din Ancheta asupra for ei de munc  în gospod rii (AMIGO), 
anul 1999, INS 2000; vezi i anexa nr. 2. 
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Graficul nr. 4  
Rata de omaj BIM pe niveluri de educa ie ISCED, 

medii i sexe - 1999 (%) 

 
F r  a face prea multe comentarii, 

subliniem doar c : în raport cu rata 
medie de omaj BIM, cea din mediul 
urban i, respectiv, a for ei de munc  
b rb te ti sunt superioare. Procesul este 
firesc dac  lu m în considerare 
privatiz rile i restructur rile din perioada 
1998-1999, impactul sistemului de pl i 
compensatorii asupra “ omajului 
voluntar” al for ei de munc  din activit i 
în care erau ocupa i preponderent 
b rba i. 

În al doilea rând, omajul pentru toate 
categoriile de for  de munc  este masiv 
concentrat la for a de munc  cu 
preg tire secundar  (3g + 3v), cu rate 
sensibil mai mari decât în cazul celei cu 
preg tire universitar .  

În fine, în al treilea rând, rata de 
omaj BIM atât în mediul urban, cât i în 

cel rural, are nivelul cel mai ridicat la 
popula ia cu un nivel redus de educa ie 
i preg tire, 16,3 i, respectiv, 10,8% 

comparativ cu rata medie total  de 
omaj în mediul urban de 10,3%, iar în 

cel rural de 3,5%. 
 
2.3. Înv mântul i educa ia 

continu  - factori-cheie ai 
evolu iei capitalului uman. 

Distorsiuni i efecte de lung  
durat  

A a cum am men ionat deja, 
fenomene de criz  în ceea ce prive te 
formarea i utilizarea capitalului uman i-
au f cut apari ia înainte de 1989. 
Acestea s-au manifestat atât în ceea ce 
prive te sistemul de înv mânt i for-
mare profesional , utilizarea competen-
elor, a capitalului uman la cote perfor-

mante, cât i în ceea ce prive te rela iile 
biunivoce dintre înv mânt i pia a 
muncii, înv mânt i societate, între 
sistemul de înv mânt i formare profe-
sional  i sistemul na ional de calific ri. 
Ca atare, se manifestau frecvent, cu 
intensitate mai mare sau mai mic , 
distorsiuni, rupturi i non comunicare 
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între diversele subsisteme, numeroase i 
“surprinz toare constrângeri” i exager ri 
în numele asigur rii concordan ei dintre 
nevoile de calificare ale pie ei muncii i 
oferta sistemului de înv mânt (exce-
dente, deficite, sub/supraocupare, diver-
se forme de omaj ascuns etc.) 

Demararea i derularea tranzi iei la 
economia de pia , aplicarea unor re ete 
nepotrivite bolii cronice a organismului 
economic i educa ional din România, cu 
deosebire în prima parte a anilor ’90 (dar 
nu numai) au agravat multe dintre 
debalans rile mo tenite i au favorizat 
apari ia, cel pu in par ial , a stresului i 
apatiei sociale, inclusiv în ceea ce pri-
ve te formarea i utilizarea capitalului 
uman. În acest scop, vom recurge la 
analiza nivelului i evolu iei unor 
indicatori consacra i în materie. Este 
posibil ca unele dintre constat rile i 
concluzile noastre s  fie numai par ial 
adev rate, deoarece nu surprind i nici 
nu puteau surprinde impactul practic 
intern i extern al m surilor de reform  a 
sistemului de înv mânt din România. 

2.3.1. Cererea de înv mânt. 
Unele aspecte relevante1 

Pentru a m sura cererea i, res-
pectiv, oferta de înv mânt oper m cu 
urm torii indicatori pe care îi consider m 
esen iali pentru diagnoza procesului de 
formare a capitalului uman: 
a. rata brut  de cuprindere în înv -

mânt; 
b. rata brut  de cuprindere în înv -

mântul secundar (3v + 3g ISCED); 
c. rata brut  de cuprindere în înv -

mântul ter iar (5-7 ISCED); 
                                                          
1 În acest paragraf nu ne propunem evaluarea 

pa ilor reformei înv mântului demarat  în 
1995, de i poate un asemenea demers ar fi 
fost necesar, ci numai eviden ierea unor 
fenomene, tendin e i restric ii ale form rii 
/utiliz rii capitalului uman. 

d. ponderea copiilor de 7-14 ani 
necuprin i în înv mântul obligatoriu; 

e. ponderea cheltuielilor de înv mânt 
în PIB i, respectiv, în cheltuielile 
bugetului general consolidat; 

f. num rul de elevi i de studen i care 
revin la 100 de persoane în vârst  de 
6-23 de ani i, respectiv, la 1000 de 
locuitori. 
 
1. Rata brut  i respectiv rata net  de 

cuprindere în înv mânt are evolu ii 
diferite pe forme de înv mânt (primar, 
secundar, ter iar), oscilante de la un an 
la altul, cu o u oar  tendin  de 
ameliorare dup  1995. Astfel, rata de 
cuprindere în toate sistemele de înv -

mânt - rat  global  - scade de la 
62,4% în 1990 la 60,4% în 1993. Din 
1994, se remarc  o u oar  tendin  de 
revenire: în 1999 este mai mare cu 4,5 
p.p. fa  de nivelul cel mai sc zut 
înregistrat în anii 1992 i 1993 (60,3% i 
respectiv, 60,4%). Aceast  evolu ie este 
rezultatul a câtorva factori cu ac iune 
contrar : pe de o parte, reducerea 
duratei înv mântului obligatoriu de la 
10 - 8 ani, asociat  cu reducerea ratei de 
cuprindere în înv mântul pre colar, 
gimnazial, i mai ales, secundar în prima 
parte a deceniului precedent; pe de alt  
parte, a cre terii accelerate a ratei de 
cuprindere în înv mântul superior. 
Între 1990 i 1993, aceasta spore te mai 
mult decât dublu, de la 10,6% la 22,7% 
în 1993, pentru ca în 1999, rata de 
cuprindere în înv mântul superior de 
scurt  i lung  durat  s  fie de 28%, mai 
mare de peste 2,6 ori fa  de 1990. 
Acesta este efectul direct al satisfacerii 
“cererii amânate de înv mânt supe-
rior”, a sporirii capacit ii de cuprindere 
prin dezvolatarea înv mântului privat. 
Pe de alt  parte, este r spunsul înv -
mântului la cererea de for  de munc  
superior calificat , în domenii înainte 
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deficitare (juridic, economic i chiar în 
înv mânt, servicii bancar - financiare i 
de asigur ri, protec ia mediului .a.). 

 
2. În condi iile men ionate, semnale, 

în opinia noastr , îngrijor toare i 
asimetrice cu procesele i tendin ele din 

rile dezvoltate, rezult  din com-
primarea puternic  a gradului de 
cuprindere a popula iei colare în înv -

mântul secundar (ciclul inferior i 
superior). De la 90,7 % în anul 1990, 
rata de cuprindere în înv mântul 
secundar scade la 63,7% în 1993 (cu 27 
p.p.). Revigorarea modest  a acestei 
rate începând din 1994 nu reu e te 
decât în mic  m sur  s  “recupereze” o 
parte din deficitul înregistrat: în 1999 
comparativ cu 1993, sporirea este doar 
de 5,7 p.p., în condi iile în care în 
interiorul perioadei se manifest  oscila ii 
de la un an la altul. Înv mântul secun-
dar continu  s  fie - din ra iuni diverse, 
economice, sociale, culturale etc. - mai 
mult sau mai pu in blocat (gâtuit). 

 
3. În plus, îngrijor tor este i faptul c  

reducerea drastic  a ratei de cuprindere 
în înv mântul secundar este acompa-
niat  de fenomenul de abandon colar 
care se men ine ridicat, tocmai în acest 
segment (3g + 3v ISCED, 4 ISCED). 

În înv mântul profesional aban-
donul colar cre te de la un an la altul, 
datorit  mai ales lipsei de perspectiv  în 
g sirea unui loc de munc  în momentul 
absolvirii. Pe parcursul a patru ani, rata 
de abandon spore te cu 1,5 procente. 
Aceea i tendin  i valoare are i rata de 
abandon din înv mântul liceal de 
specialitate (3v ISCE); în 1998, aceasta 
a fost de 6,5 % comparativ cu 5,2 % în 
1995. Explica iile sunt, în general, 
acelea i, slaba leg tur  dintre cererea 
de calific ri de pe pia a muncii i oferta 

de calific ri a sistemului de înv mânt i 
formare profesional . 

Dac  avem în vedere c , potrivit 
legisla iei în vigoare, înv mântul postli-
ceal se organizeaz  la cererea agen ilor 
economici sau a celor interesa i, 
dimensiunea ratei de abandon pare 
surprinz toare. 

Dar i aici credem c  intervine starea 
i evolu ia cererii de pe pia a muncii, într-

un anume sens amplitudinea mare a 
modific rilor în structurile ocupa ionale 
care poate avea ca rezultat l rgirea 
deschiderii evantaiului dintre cerere i o 
ofert  de calific ri din momentul 
absolvirii, comparativ cu cea din 
momentul începerii colariz rii. Nu sunt 
excluse, desigur, nici apari ia altor opor-
tunit i mai atractive de formare pro-
fesional  i, respectiv, de ocupare. 

În acela i timp, facem un act de 
corectitudine subliniind c  perioada la 
care ne referim, nu surprinde efectele 
(pozitive sau negative) ale reformei 
înv mântului preuniversitar i al celui 
profesional. Acestea vor fi vizibile dup  
anul 2000. 

 
4. Canalele de alimentare ale analfa-

betismului care pân  în 1989 erau 
practic închise, în condi iile degringo-
ladei din sistemul de înv mânt din anii 
1990-1993, a cre terii ratei de s r cie i 
a num rului de s raci, s-au “redeschis”: 
ponderea copiilor în vârst  de 7-14 ani 
necuprin i în înv mântul obligatoriu 
cre te de la 5,4 % în 1989 la 9,3 % în 
1992; în 1993 i 1994, aceasta este de 
8,7 % i, respectiv, 8,1 %, dup  care la 
nivelul întregii ri se remarc  o tendin  
constant  de reducere, 6,7 % în 1995 la 
3,2 % în 1999. Se men in îns  însem-
nate diferen e teritoriale (regiuni i 
jude e) i pe medii. 
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Tabelul nr. 8  
Rata de abandon colar pe principalele forme de înv mânt 1995-1998 

- % - 
Anii Înv mântul  Total Înv mântul liceal Înv mânt  

 profesional  Teoretic Special postliceal 
1995 5,0 4,2 2,9 5,2 6,1 
1996 5,2 3,9 3,0 4,6 7,1 
1997 6,0 4,0 3,1 6,0 6,0 
1998 6,5 4,2 4,0 6,5 8,4 

Sursa: calculat pe baza datelor INS; Modernizarea sistemului de educa ie i formare 
profesional  în rile în tranzi ie. Raport Na ional - România, ETF, ONR, 1999. 

Tabelul nr. 9 
Ponderea copiilor în vârst  de 7-14 

ani necuprin i în înv mântul 
obligatoriu, pe macroregiuni i medii 

% 
ROMÂNIA 3,0 
Bucure ti 0,6 
Nord Est 1,0 
Sud Est 3,0 
Sud 3,1 
Nord Vest 3,2 
Sud Est  3,5 
Vest 3,9 
Centru 6,2 
Urban  2,7 
Rural 3,5 

Sursa: INSSE. 

Remarc m c  într-o serie de jude e 
ponderea copiilor de 7-14 ani necuprin i 
în inv mânt este mult superioar  
mediei na ionale i/sau celei a macrore-
giunii din care face parte: Constan a - 
5,4%, Tulcea - 6,6%, Ialomi a i Prahova 
- 4,3%, Gorj - 5,6%, Hunedoara - 6,1%, 
Bistri a N s ud - 5,3%, Covasna - 7,1%, 
Harghita - 10,8%, Mure  - 6,4%, Sibiu - 
5,1%, Ilfov - 5,8%.  

5. Num rul de elevi i studen i care 
revin la 100 de persoane în vârst  de 6-
23 de ani i, respectiv, la 1000 de locui-
tori - indicatori care exprim  sintetic 
capacitatea de cuprindere în sistemul de 
educa ie i formare a cohortei de vârst  
colar , propensiunea pentru înv are, 

ca i densitatea popula iei colare în 
raport cu popula ia - cu oscila ii minore 
de la un an la altul, fie c  se men in la 
cote aproximativ constante, fie c  se 
reduc. În timp ce, indicele de densitate al 
elevilor i studen ilor în popula ia de 
vârst  colar  are valori cuprinse între 
5,85 în 1991 i 6,49 în 1999, num rul de 
elevi i studen i la 1000 locuitori se 
reduce de la 185,9 în 1990 la 176,4 în 
1999, în condi iile în care scade nu 
numai popula ia colar , ci i popula ia 

rii. 
6. Cheltuielile pentru înv mânt - un 

alt indicator relevant - se men in, an de 
an, sub necesar i sub cota stabilit  prin 
legea înv mântului.  

Tabelul nr. 10 
 Ponderea în PIB a cheltuielilor pentru 
înv mânt, în unele ri membre ale 

UE i ri candidate, 1997 
 

ARA % în PIB 
Austria 6,7 
Belgia 5,4 
Danemarca 8,2 
Finlanda 6,9 
Fran a 6,4 
Germania 5,9 
Grecia 4,9 
Islanda 5,5 
Italia 4,9 
Olanda 5,1 
Portugalia 5,9 
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ARA % în PIB 
Spania 5,8 
Suedia 8,5 
Cehia 5,5 
Ungaria 5,3 
Polonia 5,8 
Sursa: OECD, Education Database. 

Astfel ponderea acestora în PIB se 
situeaz  în vecin tatea a 3 % anual, iar 
în bugetul public consolidat, în jurul a 9 
%, cu tendin  de reducere. Dac  în 

1996, acestea din urm  au reprezentat 
10,5 % din cheltuielile bugetare, în 1997 
ponderea se reduce la 7,8 %. 

Dimensiunea cheltuielilor de 
înv mânt se situeaz , de regul , sub 
cota din rile dezvoltate membre ale UE 
sau chiar din rile candidate. 

Deficitul de finan are se men ine, 
fondurile atrase - care paradoxal, nu au 
fost totdeauna integral utilizate - 
compenseaz  doar par ial penuria de 
resurse financiare interne. 

Tabelul nr. 11 
Structura cheltuielilor totale*) pentru înv mânt i formare profesional , pe 

surse de constituire, 1997-1998 
 
Anii Bugetul de 

stat 
Bugete locale Credite 

externe 
Venituri 
proprii 

Alte surse 

1997 78,8 11,5 2,6 9,0 0,1 
1998 81,6 9,5 1,6 7,2 0,1 
1999 61,5 23,2 2,5 12,5 0,3 

*) sumele totale alocate educa iei plus subven iile pentru acoperirea unor costuri privind 
cazarea i masa studen ilor includ atât costuri directe, cât i transferuri; cheltuielile private 
ini iale cuprind taxele i celelalte pl i individuale, cu excep ia celor considerate subven ii 
publice; cheltuielile publice i private finale reprezint  sumele utilizate în mod direct pentru 
cump rarea serviciilor educa ionale; cheltuielile publice finale cuprind achizi iile publice 
directe de resurse educa ionale i pl i c tre institu iile educa ionale, dar nu cuprind 
transferurile c tre gospod rii i entit i private; cheltuielile private finale includ taxele i 
celelalte pl i private efectuate c tre institu iile educa ionale, inclusiv subven ii publice plus 
cot  parte din cheltuielile pentru cazare i masa elevilor, care sunt subven ionate din fonduri 
publice. 
Sursa: Ministerul Finan elor. 

3. Oferta sistemului de 
înv mânt 

Evident, evaluarea ofertei sistemului 
educa ionl presupune un studiu vast i în 
adâncime mergând de la tipologia siste-
mului pân  la nomenclatorul de profesii, 
specializ ri, calific ri etc.  

O asemenea abordare necesar , 
dep e te îns  posibilit ile unui cerce-
t tor economist i necesit  un volum 
imens de informa ii care nu sunt 
deocamdat  disponibile. De aceea, ne 
vom m rgini pentru a oferi o oarecare 
imagine doar la unele aspecte care 
privesc popula ia colar  pe niveluri de 

instruire; ponderea popula iei care nu are 
un nivel de preg tire superior înv -
mântului secundar; ponderea popula iei 
colare în vârst  de 10-29 de ani în 

totalul popula iei de aceea i vârst . Vom 
recurge într-o m sur  mai mare la com-
para ii interna ionale. 
a. Structura popula iei colare pe 

niveluri de educa ie este un indicator 
larg folosit în statistica interna ional  
i care ofer  o imagine a fluxului viitor 

de capital uman. Dimensiunea sa 
este influen at  i de structura pe 
vârste a popula iei (anexa nr. 5 i 
graficul nr. 5).  
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Graficul nr. 5  
Structura popula iei colare pe niveluri de educa ie, în UE  

i ri candidate, 1997(%) 

Cu unele abateri (+/-), de regul  exist  
multe similitudini în ceea ce prive te 
structura popula iei colare pe niveluri de 
educa ie atât în rândul rilor UE, cât i în 
cele candidate. Sintetic, se poate vorbi de 
o anume simetrie, de un proces, în 
perspectiv , de apropiere, ceea ce nu 
exprim  altceva decât compatibilizarea 
sistemelor de educa ie i formare profe-
sional , i respectiv, a sistemelor 
na ionale de calific ri. Pe acest fond îns  
nu putem s  nu observ m c  ponderea 

popula iei colare în înv mântul ter iar 
(5-7 ISCED) din rile candidate se situ-
eaz  - cu o singur  excep ie - sub media 
UE (14,7 %) i mult sub nivelul unora 
dintre rile membre UE (Grecia - 18,5 %, 
Spania - 18,0 %, Italia - 17,4 %, Finlanda 
- 19,0 % etc.). 

Cu o pondere a popula iei colare în 
înv mântul ter iar de 7,6 % din totalul 
popula iei colare, România se situeaz  
pe penultimul loc (înaintea Ciprului) din 
cele 11 ri candidate. 
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b. Popula ia care nu are un nivel 
superior celui secundar de calificare. 
Atragem de la început aten ia c  
rezultatele pot fi viciate de tipologia 
înv mântului dintr-o ar  sau alta. 
Privite comparativ, seriile de date par 

s  confirme una dintre ipotezele/con-
cluziile de la care am pornit în studiul 
nostru. i anume: fostele ri socialiste 
au demarat tranzi ia cu un stoc de 
capital uman impresionant; investi ia în 
formarea uman  (a statului i a familiei) 
se situa pe unul dintre primele locuri ale 
agendei investi iilor (anexa nr. 4). 

i rezultatele se v d i ast zi, chiar 
dac  multe dintre disfunc ionalit ile 
tranzi iei au erodat nu numai capitalul 
uman existent, ci i înclina ia i posibili-
tatea de a investi pentru înv mânt i 
formare profesional . Acestea sunt îns  
“roade” care se vor culege i vedea ceva 
mai târziu, de i, numeroase semnale au 
ap rut deja. 

Din grafic i din anexa nr. 4, re inem 
doar dou  concluzii. Prima, exist  o 
rela ie de dependen  direct  între vârst  

i nivelul de instruire. Pe m sur  ce se 
trece de la o grup  de vârst  la alta, 
ponderea celor care au o preg tire cel 
mult la nivelul înv mântului secundar 
spore te. 

Dac  ne referim la UE15, aceast  
traiectorie merge de la 31 % în grupa 20-
29 de ani la 35 % în grupa 30-39 de ani, 
42 % în grupa 40-49 de ani, pentru a 
ajunge la 53 % în grupa 50-59 de ani. 
Exist  multe i adesea însemnate 
diferen e între rile membre, toate îns  
se înscriu pe trendul men ionat. Aceea i 
caracteristic  procesual , diferit  mult ca 
dimensiune în primele dou  grupe de 
vârst  (mai redus  decât în UE15 se 
constat  i în fostele ri socialiste, 
inclusiv în România. 
c. Un ultim aspect, focalizat pe popula ia 

tân r  se refer  la ponderea 
popula iei colare în vârst  de 0-29 
de ani în popula ia din aceea i grup  
de vârst  (graficul nr. 5 i anexa 
nr. 7). 

Graficul nr. 6  
Ponderea popula iei care nu are un nivel de preg tire superior înv mântului 

secundar, pe grupe de vârst , în UE 15 i ri candidate, 1997(%) 
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Graficul nr. 7  
Ponderea popula iei în vârst  de 0-29 de ani în totalul popula iei de 0-29 de ani, 

în UE 15 i rile candidate(%) 
 

 
De i indicatorul include i înv -

mântul pre colar, primar i gimnazial, 
ofer  totu i o imagine, am spune 
suficient de gr itoare, a nivelului i 
diferen elor de nivel de la un grup de ri 
la altul, de la o ar  la alta. Astfel, fa  de 
o medie la nivelul UE 15 de 56,9%, rile 
membre se desf oar  pe un palier ce 
se întinde de la 48,4 % (Grecia) i 62,7 
% (Belgia). Oricum, cu excep ia Greciei 
(pentru nivelul infeior mediei, a Belgiei i 
Fran ei pentru cel superior) celelalte ri 
membre ale UE se distribuie în vecin -
tatea mediei. 

Cât prive te rile candidate, în spe  

cele foste socialiste, f r  nici o excep ie 
se situeaz  sub media UE15 i a celor 
mai multe dintre rile membre. 
România, din p cate, ocup  ultimul loc 
cu o pondere de 45,6% a popula iei 
colare în vârst  de 0-29 de ani în totalul 

popula iei de aceea i vârst .  
O asemenea pozi ie confirm , într-o 

anume m sur , concluziile anterioare 
privind contrac ia înv mântului 
secundar i a cererii de înv mânt 
secundar. Un fenomen i un proces cu o 
înc rc tur  negativ , cu costuri mari i 
efecte pe termen lung, prea pu in 
evaluate i con tientizate. 
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Anexe 
Anexa nr. 1 

Rata de cuprindere în înv mânt ( i/sau) în procesul de formare profesional  a 
tinerilor în vârst  de 15-24 de ani  

în UE în 1987 i 1997 
 

 1987 1997 +/- 1997 
puncte procentuale 

UE15 49 61 12 
Belgia 
Danemarca 
Germania 
Grecia 
Spania 
Fran a 
Irlanda 
Italia 
Luxemburg 
Olanda 
Austria 
Portugalia 
Finlanda 
Suedia 
Regatul Unit 

56 
61 
51 
49 
51 
46 
45 
44 
61 
… 
35 

  38*) 
  34*) 
57 
39 

67 
68 
59 
62 
69 
60 
55 
62 
66 
57 
57 
72 
65 
67 
49 

11 
  7 
  8 
13 
18 
14 
10 
18 
 5 
… 
20 
34 
31 
10 
10 

*) Statistica na ional . 
Surse: Key Data on Education în Europe, EC Euridice, Brussells 2000; Eurostat Labour Force 
Survey. 

Anexa nr. 2 
Popula ia activ  BIM, num rul de omeri BIM pe niveluri de educa ie ISCED, pe 

medii i sexe, 1999 
 

Nivel de educa ie Popula ia activ  BIM 
(mii pers.) 

omeri BIM 
 (mii pers.) 

Rata de omaj BIM 
(%) 

Total 11.566 790 6,8 
5-7 945 29 3,1 
4 510 21 4,1 
3g 3.473 323 9,3 
3v 2.561 235 9,2 
0-2 4.077 182 4,5 

Urban 
Total 5.685 587 10,3 

5-7 846 26 3,1 
4 429 20 4,7 
3g 2.278 256 11,2 
3v 1.458 175 12,0 
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Nivel de educa ie Popula ia activ  BIM 
(mii pers.) 

omeri BIM 
 (mii pers.) 

Rata de omaj BIM 
(%) 

0-2 675 110 16,3 
Rural 

Total 5.881 203 3,5 
5-7 99 2 2,0 
4 82 *) *) 
3g 1.195 68 5,7 
3v 1.103 60 5,4 
0-2 675 73 10,8 

B rba i 
Total 6.262 462 7,3 

5-7 526 14 2,7 
4 298 10 3,4 
3g 1.661 158 9,5 
3v 1.827 166 9,1 
0-2 1.950 114 5,8 

Femei 
Total 5.304 328 6,2 

5-7 419 15 3,6 
4 212 11 5,2 
3g 1.812 166 9,2 
3v 735 68 9,3 
0-2 2.126 67 3,2 

Sursa: calculat pe baza datelor din Ancheta asupra for ei de munc  în gospod rii (AMIGO), 
1999, CNS, 1999. 

Anexa nr. 3 
Structura popula iei colare pe niveluri de educa ie  

în UE i în rile candidate, 1997 
- % din total - 

 Înv mânt 
pre colar 
ISCED 0 

Înv mânt 
primar 

ISCED 1 

Înv mânt gimna-
zial (secundar 

superior) ISCED 2

Înv mânt 
secundar 
ISCED 3 

Înv mânt ter iar 
(superior) ISCED 

5-7 
UE15 13,0 28,4  20,6 23,2 14,2 
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 Înv mânt 
pre colar 
ISCED 0 

Înv mânt 
primar 

ISCED 1 

Înv mânt gimna-
zial (secundar 

superior) ISCED 2

Înv mânt 
secundar 
ISCED 3 

Înv mânt ter iar 
(superior) ISCED 

5-7 
Belgia 
Danemarca 
Germania 
Grecia 
Spania 
Fran a 
Irlanda 
Italia 
Luxemburg 
Olanda 
Austria 
Portugalia 
Finlanda 
Suedia 
Regatul Unit 

16,3 
18,8 
14,0 
 6,8 

11,9 
16,8 
11,5 
14,5 
14,1 
11,2 
13,7 
 8,7 
 9,6 

16,0 
 3,2 

29,0 
29,5 
23,0 
33,2 
28,9 
27,5 
35,8 
25,8 
40,5 
35,1 
23,3 
36,1 
32,0 
32,0 
37,5 

14,8 
17,1 
31,8 
20,7 
12,0 
23,1 
19,9 
17,0 
20,8 
21,4 
23,2 
20,2 
17,2 
15,3 
15,3 

27,2 
19,3 
18,1 
29,9 
29,1 
17,9 
18,9 
25,3 
20,2 
18,9 
25,2 
19,7 
22,2 
24,0 
30,8 

13,9 
15,3 
12,7 
18,5 
18,0 
14,1 
13,4 
17,4 
 2,6 

13,4 
14,7 
15,4 
19,0 
12,7 
13,3 

RI CANDIDATE 
Bulgaria 
Republica 
Ceh  
Estonia 
Letonia  
Lituania 
Ungaria 
Polonia 
România 
Slovenia 
Slovacia 
Cipru 

14,7 
 

14,5 
16,7 
12,1 
11,3 
17,9 
10,2 
14,1 
11,7 
13,1 
16,0 

25,8 
 

29,6 
37,2 
28,4 
28,8 
22,8 
52,0 
30,0 
23,2 
25,5 
40,0 

20,3 
 

24,1 
17,2 
31,1 
32,6 
22,9 

… 
24,3 
25,1 
27,1 
19,9 

21,5 
 

22,9 
17,5 
16,5 
16,5 
27,2 
28,3 
24,1 
27,4 
26,5 
17,3 

15,6 
  

8,8 
11,4 
11,9 
10,8 
 9,2 
 9,6 
 7,6 

12,6 
 7,8 
 6,2 

Not : suma valorilor diferitelor ISCED difer  de total, de aceea un anumit num r de elevi/studen i 
nu a putut fi repartizat pe niveluri ISCED; 
Germania - f r  nivelul 7; 
Spania - date privind vechiul i actualul sistem sunt prezentate împreun , dar durata înv mântului 
în nivelul 2 i 3 ISCED variaz  de la un sistem la altul; s-a f cut o ajustare statistic  a celor dou  
niveluri ISCED; 
Luxemburg - înv mântul privat nesubven ionat este exclus; 
Polonia, Slovenia, România - nivelul 7 este exclus; 
Polonia - ISCED 2 include i ISCED 1; unele programe de înv mânt 5/6 ISCED sunt incluse în 
nivelul 3-7 ISCED. 
Slovenia - numai primul stagiu al unei structuri este considerat ISCED 1. 

Anexa nr. 4 
Popula ia care nu are un nivel de educa ie superior înv mântului secundar, 

pe grupe de vârst , în UE i în rile candidate, 1997 
 

 Grupa de vârst  (%) 
ARA 20-29 de ani 30-39 de ani 40-49 de ani 50-59 de ani 

UE15 31 35 42 53 
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 Grupa de vârst  (%) 
ARA 20-29 de ani 30-39 de ani 40-49 de ani 50-59 de ani 

Belgia (B) 
Danemarca (DK) 
Germania (D) 
Grecia (EL) 
Spania (E) 
Fran a (F) 
Irlanda (IRl) 
Italia (I) 
Luxemburg (L) 
Olanda (NL) 
Austria (A) 
Portugalia (P) 
Finlanda (FIN) 
Suedia (S) 
Regatul Unit (UK) 

21 
21 
19 
26 
39 
24 
27 
42 
47 
28 
18 
55 
13 
14 
37 

31 
19 
15 
40 
56 
31 
40 
51 
49 
29 
19 
71 
16 
16 
43 

44 
18 
17 
54 
71 
40 
56 
60 
53 
36 
28 
79 
30 
25 
44 

56 
26 
25 
71 
84 
52 
66 
76 
60 
45 
35 
87 
45 
35 
53 

RI CANDIDATE 
Bulgaria (BG) 
Republica Ceh  (CZ) 
Estonia (EE) 
Letonia (LV)*) 

Lituania (LT)*) 
Ungaria (HU) 
Polonia (PL) 
România (RO) 
Slovenia (Sl) 
Slovacia (SK)*) 
Cipru (CY)*) 

… 
8 
15 
… 
… 
22 
13 
15 
16 
… 
20 

24 
9 
6 
6 
8 

22 
13 
17 
21 
11 
35 

30 
15 
12 
13 
14 
31 
20 
33 
31 
18 
55 

48 
21 
24 
32 
37 
54 
40 
60 
39 
36 
70 

*) Statistica na ional . 
Sursa: Key Data on Education în Europe, EC Eurydice; Eurostat Brussells 2000; Eurostat, 
Labour Force Survey. 

Anexa nr. 5 
Ponderea popula iei colare în vârst  de 0-29 de ani în totalul popula iei  

de 0-29 de ani în UE15 i rile candidate - 1997 - 
UE 15 56,9 
Belgia 62,7 
Danemarca 55,9 
Germania 57,2 
Grecia 48,4 
Spania 57,1 
Fran a 61,4 
Irlanda 56,5 
Italia … 
Luxemburg … 
Olanda 55,5 
Austria 53,6 

Portugalia 51,0 
Finlanda 56,5 
Suedia 58,1 
Regatul Unit 54,4 
Bulgaria 50,9 
Cehia 52,9 
Estonia 56,2 
Letonia 51,1 
Lituania 47,9 
Ungaria 51,0 
Polonia 55,7 
România 45,6 
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Slovenia 51,8 
Slovacia … 

Cipru … 

Sursa: calculat pe baza datelor din Key Data on Education în Europe, Eurydice, Eurostat, 
Brussells, 2000. 
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