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Motto:  

„Un copil, un profesor, un stilou şi o carte pot schimba 
lumea. Educaţia este singura soluţie”. 

Malala Yusafzai 
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REZUMAT. Scopul oricărei politici publice, indiferent dacă este vorba de reforma educaţiei, a sistemului sanitar 
sau a sistemului fiscal, este acela de a îmbunătăţi viaţa oamenilor. Or, propunerile formulate până la ora actuală 
privind reforma în educaţie au avut tendinţa să ignore rolul esenţial al oamenilor, uitând că aceștia sunt 
producţivi nu numai datorită sistemului socio-economic sau a calităţii tehnologiilor utilizate, ci și datorită 
educaţiei și formării cu care vin la locul de muncă. Lucrarea abordează câteva aspecte ale formării capitalului 
uman prin procese educaţionale al cărei obiectiv este integrarea cu succes a absolvenţilor pe piaţa muncii. 

Cuvinte cheie: capital uman, educaţie, formare profesională, oraș inteligent. 

ABSTRACT. The aim of any policy, whether it is education reform, health system or the tax system is to improve 
people's lives. However, proposals to date on educational reform have tended to ignore the essential role of men, 
forgetting that they are productive not only because of the socio-economic system or quality technologies used but 
also because education and training that come from work. This paper treats some aspects of human capital 
formation through educational processes whose objective is the successful integration of graduates into the labor 
market. 
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1. CONCEPTUL DE CAPITAL UMAN 

Literatura de specialitate definește capitalul uman 
ca fiind ansamblul de abilităţi caracteristice indi-
vizilor care rămân aceleaşi în orice mediu social, 
putând fi valorificate pe piaţa muncii, în schimbul 
unor resurse economice de orice tip [10]. Capitalul 
uman are două aspecte: 
 capital educaţional (abilităţi dobândite de 

indivizi în context formal și non-formal); 
 capital biologic (abilităţi fizice ale indivizilor, 

descrise frecvent, prin starea de sănătate). 
Capitalul uman s-a dezvoltat ca şi concept, în 

economie, unde este înțeles, mai ales, ca „estimare a 
abilităţii unei persoane de a produce venituri prin 
muncă” [2]. 

Studiind relaţiile dintre capitalul uman şi veni-
turile din muncă, mai exact variaţia veniturilor, în 
funcţie de gradul de educaţie al indivizilor, Gary 
Becker a emis teoria conform căreia veniturile 
indivizilor cresc substanţial, în funcţie de gradul de 
educaţie al acestora [1]. 

Bineînțeles că această teorie poate fi contrazisă 
de multe exemple ale unor oameni (în special din 
mediul de afaceri) care, deşi nu au absolvit decât 
liceul sau nici atât, au avut un succes foarte mare şi 

au adunat o avere imensă. În acelaşi timp, există 
numeroase exemple de indivizi care deşi şi-au dat 
doctoratul, câştigă puţin din punct de vedere finan-
ciar. Totuşi, dincolo de astfel de excepţii, rămâne un 
adevăr de necontestat acela conform căruia cu cât 
educaţia unei persoane este mai înaltă şi de mai bună 
calitate, cu atât şansele şi perspectivele sale de 
succes economic sunt mai mari. 

Analizele asupra capitalului uman au condus la 
concluzia că educația reprezintă esența capitalului 
uman, importanța ei fiind superioară componentelor 
asociate stării de sănătate. 

Capitalul educaţional se referă la două aspecte 
distincte [10]: 
 pe de o parte, sunt cunoștințele și abilităţile 

dobândite în urma participării la sistemele educa-
ţionale formale, atestate prin diplome; 
 pe de altă parte, sunt celelalte cunoştinţe şi 

abilităţi dobândite în cursul vieţii, prin eforturi pro-
prii, sau prin contacte cu experţi în diverse domenii, 
finalizate cu câştiguri de cunoaştere, în urma asimilării 
informaţiilor primite prin interacţiunea cu aceştia. 

În ceea ce privește capitalul educaţional atestat 
prin diplome, problema măsurării/evaluării la nivel 
individual este relativ simplă, chiar dacă metodele 
utilizate comportă anumite comentarii. În schimb, 
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educaţia nonformală produce stocuri de capital edu-
caţional greu de estimat [6]. 

2. FORMAREA CAPITALULUI UMAN:  
UN PROCES CU MULTIPLE FAŢETE 

Faptul că educația este strâns legată de șansele de 
reușită ale indivizilor pe piața muncii nu este doar o 
observaţie teoretică, ci poate avea consecinţe practi-
ce importante pentru creşterea economică. Este 
posibil ca anumite politici guvernamentale (de exem-
plu, cea fiscală), să descurajeze indivizii să urmeze o 
educaţie mai înaltă, ceea ce reduce capacitatea 
productivă a forţei de muncă naţionale. În general, 
educaţia creşte câştigurile anticipate ale unei persoane 
pe durata vieţii sale, fiind percepută ca un efort pe 
termen lung. Totuşi, dacă impozitele şi taxele sunt din 
ce în ce mai mari pe măsură ce veniturile cresc, 
politica fiscală îl descurajează pe individ să-şi folo-
sească timpul şi resursele necesare obţinerii unui nivel 
mai ridicat de educaţie. Impozitele mari pedepsesc 
succesul şi descurajează indivizii să acţioneze pentru 
a-l obţine, indiferent dacă acţiunile necesare se con-
stituie în muncă mai multă sau educaţie superioară. 
Altfel spus, dacă impozitul creşte odată cu venitul, 
formarea capitalului uman este descurajată în acelaşi 
mod în care este descurajată munca, economisirea sau 
investiţia în capitalul fizic [7]. 

Formarea capitalului uman poate fi descurajată şi 
în alte moduri, mai puţin cunoscute sau înţelese. Un 
exemplu în acest sens îl reprezintă faptul că, în ca-
drul economiei actuale, majoritatea familiilor înţeleg 
importanţa învăţământului universitar [4]. În cazul în 
care efortul educaţional se reduce, acest lucru va 
descuraja mai curând familiile cu venituri modeste, 
decât pe cele mai înstărite, deoarece familiile cu 
venituri mai mari au capacitatea de a suporta mai 
ușor costurile mai mari ale educaţiei universitare, 
decât familiile cu venituri mai reduse. 

La ora actuală, este evident că aproape fiecare 
ramură a economiei, respectiv fiecare ocupaţie au 
nevoie de o infuzie rapidă de noi tehnologii. Noile 
tehnologii se referă nu numai la procesarea informaţiei 
şi la Internet, ci se aplică şi altor componente, cum ar 
fi, de exemplu, cele referitoare la design, ergonomie 
etc. [5]. 

3. ROMÂNIA ȘI INVESTIŢIA ÎN 
EDUCAŢIE 

3.1. Prezent 

Pe măsură ce economiile evoluează, cresc şi ce-
rinţele lor şi recompensele acordate pentru anumite 

niveluri ale educaţiei şi ale unor abilităţi. Conform 
unui raport al UNESCO [8], în perioada 1994-2005, 
60% din numărul total de locuri de muncă create în 
lume, necesitau un „nivel al abilităţilor destul de 
ridicat”. 

Pentru a profita la maximum de extinderea şi 
integrarea rapidă a tehnologiilor de vârf, sistemul 
educaţional românesc trebuie să fie la înălţime, la fel 
ca şi sistemul social sau cel guvernamental. Acesta 
trebuie să stimuleze îmbunătăţirea educaţiei şi 
formarea profesională. 

Realitatea este, însă, cu totul alta ... 
În România, sute de mii de copii nu merg la 

şcoală cu regularitate. Potrivit studiilor , între 37% şi 
40% dintre elevii de 15 ani din România abia ştiu să 
citească, să scrie şi să socotească [3]. 

Cei care prezintă cel mai ridicat risc de a avea cel 
mai scăzut acces la educaţie şi rezultate şcolare mai 
proaste sunt copiii din familiile foarte sărace, din 
comunităţile de etnie romă, din mediul rural şi copiii 
cu dizabilităţi. 

Nu reprezintă o surpriză faptul că România are cea 
mai scăzută rată a investiţiei în educaţie din Uniunea 
Europeană. Deşi bugetul pentru educaţie a crescut, 
România cheltuie doar echivalentul a 4,1% din PIB în 
acest sector. De această investiţie nu beneficiază toată 
lumea în mod egal: alocările bugetare au crescut la 
nivelul învăţământului secundar şi terţiar şi au scăzut în 
cazul învăţământului preşcolar şi primar. 

Prin urmare, populaţia înstărită beneficiază mult 
mai mult în urma cheltuielilor realizate în educaţie 
decât populaţia săracă [9]. 

De ce ar trebui ca România să investească mai 
multe fonduri în educație? 

Potrivit studiilor internaţionale, un an de şcoală în 
plus duce la creşterea veniturilor cu 8-9%. În general, 
cu cât ai mai multe studii, cu atât este mai mare venitul 
pe care îl obţii. Datele arată că, în medie, un individ cu 
8 clase sau mai puţin câştigă mai puţin decât un altul 
cu diplomă de bacalaureat; încă 4 ani de educaţie pot 
produce o creştere a câştigului mediu de până la 30%. 
Un individ licenţiat câştigă mult mai mult, astfel că 
numai 4 ani de şcoală în plus pot aproape dubla venitul 
anticipat al unei persoane, în timp ce o persoană care 
şi-a luat doctoratul câştiga în medie cu circa 17% mai 
mult. Nivelurile superioare de educaţie oferă 
indivizilor o mobilitate mai mare în ceea ce priveşte 
schimbarea profesiei şi creşterea veniturilor. De 
exemplu, este mult mai uşor pentru o persoană cu un 
nivel superior al educaţiei să se adapteze la schimbările 
de pe piaţa muncii învăţând abilităţi noi sau aplicând 
cunoştinţe mai vechi în situaţii noi [3]. 

Educaţia este importantă în orice perioadă: atât în 
perioadele stabile, deoarece un individ care se bucură 
de succes în mai multe domenii poate opta pentru 
activităţile cele mai cerute pe piaţă, cât şi în perioadele 
de instabilitate, acest grad mai înalt de mobilitate în 
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privinţa locului de muncă permițând individului să se 
adapteze atunci când situaţia devine nefavorabilă. 

O altă observație care trebuie făcută este legată de 
faptul că democraţia oferă cetăţenilor dreptul şi 
capacitatea de a se ocupa de viaţa şi educaţia lor de la 
un anumit nivel, fără intervenţia statului. Pericolul 
apare atunci când indivizii îşi exercită în mod 
continuu aceste drepturi şi capacităţi, ignorând 
evenimentele externe care le modelează vieţile şi, prin 
acestea, viitorul naţiunii. A obţine diplome cu relativă 
uşurinţă într-o perioadă de tranziţie a economiei (aşa 
cum este cazul României sau al altor ţări din Europa 
de Est), nu va determina efectele aşteptate la nivel 
macroeconomic, sau în planul real, practic al 
comportamentului firmelor sau instituţiilor. 

Pe de altă parte, menţinerea la un nivel scăzut a 
investiției în educaţie, va conduce la pierderi între 12 
şi 17 miliarde de euro în perioada 2015-2025. Cu 
alte cuvinte: dacă România ar creşte treptat investiţia 
în educaţie, de la 4,1% la 6% din PIB, s-ar înregistra 
o creştere economică mai mare, de la 2% la 2,7-
2,95%. Aceasta ar aduce un câştig de 12-17 miliarde 
de euro în următorii zece ani [9]. 

3.2. VIITOR 

Atingerea obiectivului „investiţii în capitalul 
uman” reprezintă o urgență pentru România. În acest 
scop, trebuie parcurse mai multe etape, nu doar 
conceptuale, ci şi de mentalitate. 

Prima etapă constă în înţelegerea faptului că, fără 
un progres rapid şi profund în sistemul educaţional, 
nu vom putea avea nici creştere economică, nici 
creştere a nivelului de trai, oricât de multe fonduri 
ne-ar aloca Uniunea Europeană sau orice altă 
instituţie financiară internaţională. 

A doua etapă este aceea a schimbării mentalităţii 
manageriale la nivelul Ministerului Educaţiei, în 
sensul reorganizării şi reformării reale a întregului 
sistem educaţional. În această direcție, se constată 
preocupări care au în vedere dezvoltarea sistemului 
de educație și formare profesională în jurul a 4 
dimensiuni cheie [11]: 
 relevanță – sunt avute în vedere elementele 

care asigură o mai bună adaptare a competențelor la 
cerințele pieței muncii actuale și viitoare. 
 acces şi participare – sunt avute în vedere 

elementele care asigură facilitarea accesului la educație 
și formare profesională, cu accent special pentru 
grupurile vulnerabile și creșterea participării la pro-
grame de educație și formare profesională urmare a 
unui proces de orientare și consiliere adecvat nevoilor 
individuale. 
 calitate – sunt avute în vedere elementele care 

asigură dezvoltarea unei culturi a calității în guvernanța 
sistemului de educație și formare profesională la 

nivelul tuturor funcțiilor: definirea calificărilor și 
curriculumului, organizarea procesului de învățare, 
evaluarea și certificarea competențelor, formarea 
cadrelor didactice. 
 inovare şi cooperare – sunt avute în vedere 

elementele care capitalizează potențialul de inovare 
și creativitate și stimularea cooperării, cu accent pe 
aspectele care vizează mobilitatea în cadrul proce-
sului de formare și mobilitatea forței de muncă. 

A treia etapă este schimbarea mentalităţii sociale, 
cetăţenii ţării, oamenii de afaceri, părinţii, copiii, 
trebuind să înţeleagă faptul că investiţia în educaţie 
este cel mai important obiectiv pentru viitor. Și în 
această direcție se constată pași importanți: comuni-
tatea se implică activ în procesul de formare a 
capitalului uman prin acțiuni menite să optimizeze 
echilibrul între cererea și oferta educațională. În 
acest context, un rol important revine parteneriatului 
dintre școală și agenții economici, parteneriat care 
poate avea un impact semnificativ, din perspectiva 
dezvoltării personale a elevilor şi a inserţiei socio-
profesionale a viitorilor absolvenţi [12]. 

Pornind de la beneficiile pe care parteneriatul cu 
agenţii economici poate să le aducă şcolii şi elevilor 
săi, este necesar ca managerii unităţilor de învăţământ 
să aplice anumite strategii care să valorifice prevederile 
legislative, să stabilească priorităţile şcolii, să atragă şi 
să sensibilizeze agenţii economici, să organizeze 
acţiuni preliminare de pregătire a parteneriatului etc. 

Elaborarea şi aplicarea acestor strategii presupune 
pregătirea prealabilă a resurselor umane ale şcolii 
pentru dialog, intercunoaştere şi colaborare cu 
partenerii sociali ai şcolii. 

În cazul parteneriatului dintre şcoală şi agenţii 
economici trebuie reţinută precizarea că implicarea 
comunităţii largi (părinţi, elevi, patronate, sindicate, 
autorităţi publice locale, sectorul non-profit, asociaţii 
profesionale) în mecanismele decizionale şi de 
consultare este o formă de manifestare a democratizării 
sistemului educaţional. Implicarea cât mai multor 
factori aduce inovaţia şi diversificarea ofertei educa-
ţionale şi responsabilizarea celor implicaţi. 

În ceea ce priveşte parteneriatul şcoală – agenţi 
economici acesta are efecte pe termen lung, în 
funcţie de forma pe care o îmbracă, astfel [12]: 
 integrarea socială prin diferenţiere a absol-

venţilor, în funcţie de competenţe şi opţiuni; 
 mai bună corelare între oferta şi cererea pe 

piaţa muncii (corelarea reţelei şcolare: structurată pe 
filiere, profiluri, specializări şi calificări profesionale 
în funcţie de nevoile educaţionale locale şi naţionale); 
 transmiterea unor valori, precum responsa-

bilitatea, respectul pentru muncă şi valorile produse 
de către aceasta etc. 

Concret, şcoala şi agenţii economici colaborează 
prin: 
 realizarea, în parteneriat, a unor planuri de 

dezvoltare a resurselor umane; 
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 asigurarea de spaţii şi dotări necesare efectuării 
practicii în cadrul unităţilor economice, acest lucru 
ducând la formarea deprinderilor profesionale ale 
elevilor; 
 angajarea absolvenţilor: există agenţi economici 

care, selectează absolvenţi în vederea angajării, unii 
chiar acordând burse elevilor cu rezultate bune, 
condiţionând acordarea bursei de angajarea la agentul 
economic, respectiv organizarea de stagii de învăţare, 
de întâlniri cu persoane din structura de management 
a companiilor, modele de succes profesional; 
 organizarea şi desfăşurarea de programe de 

formare continuă pentru angajaţi în şcoli sau pentru 
cadre didactice în unităţi economice; 
 organizarea unor târguri ale firmelor de exerciţiu, 

târguri de locuri de muncă pentru absolvenţi; 
 furnizarea unor servicii de informare, orientare 

şi consiliere pentru cariera elevilor. 
Așadar; 
 parteneriatul se dezvoltă pe componentele 

comunităţii care au interes pentru copii/elevi; 
 dacă parteneriatul şcoală – agenţi comunitari 

există atunci, produce efecte benefice pentru ambele 
părţi; 
 cu cât şcoala are responsabilităţi mai mari în 

ceea ce priveşte propriul management cu atât 
dezvoltarea parteneriatului este mai posibilă; 
 parteneriatul instituţional între şcoală şi agenţii 

comunităţii este mai prezent în mediul urban decât 
în mediul rural; 
 dacă şcoala are acces la mai multe resurse ale 

comunităţii (umane, materiale, informaţionale, tehnolo-
gice) atunci, formele de manifestare ale parteneriatului 
şcoală – comunitate sunt mai diversificate şi mai 
centrate pe nevoile comunităţii. 

4. CONCLUZII 

Formarea capitalului uman reprezintă o responsa-
bilitate globală a tuturor indivizilor şi guvernelor. Fără 
o psihologie colectivă care să conducă la un curent 
de profunzime pe direcţia menţionată, integrarea cu 
succes (pentru economie) şi satisfacţie (pentru 
individ) a forţei de muncă pe piaţa naţională şi 
europeană, va fi greu de realizat. 

Orice definiție a orașului inteligent face referire 
la atributele capitalului uman. Un oraș inteligent este 
creat de oameni, pentru oameni, pentru a le asigura 
un standard de viață ridicat. Din această perspectivă, 
devine clar că un oraș inteligent presupune existența 
unui ansamblu de competențe ale locuitorilor acestuia, 
obținute printr-un efort social de instruire în 
concordanță cu infrastructura inteligentă a orașului. 

Respectarea principiului „cu cât investeşti mai 
mult în capitalul uman, cu atât acesta promite perfor-
manţe economice mai bune” reprezintă o garanție a 
faptului că educația de calitate produce efecte la 
nivel economic, în beneficiul atât la individului, cât 
și al societății, în ansamblu. 
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