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Rezumat 
Esenţa dezvoltării durabile a societăţii umane este dată de modul de gestionare, actuală şi viitoare, a 

resurselor sale naturale, energetice, materiale şi informaţionale, în raport cu obiectivele creşterii economice şi 
asigurarea unei calităţii din ce în ce mai bune a vieţii şi a mediului. 

În acest sens, metodele de evaluare a capitalului natural şi a activelor intangibile  reprezintă 
instrumente absolut necesare pentru pregătirea specialiştilor  în cele mai diferite domenii de activitate. Binomul 
capital natural-bunuri intangibile reprezintă forţa motrice a durabilităţii creşterii economice contemporane în 
sensul compatibilizării eficienţei economice cu justiţia socială şi contracararea procesului de deteriorare a 
factorilor de mediu. 

Bunuri intangibile, denumite şi active intangibile (Intangible Assets) reprezintă categoria de bunuri 
identificabile nemonetare, în afara substanţei fizice,  specifice capitalului si proprietăţii intelectuale, care cuprind 
cunoştinţe referitoare la rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare (materializate în studii de concept, 
comunicări ştiinţifice, tratate de specialitate, documentaţii, brevete de invenţii, certificate de inovator etc.), 
brand-uri sau mărci înregistrate,  secrete comerciale şi industriale, titluri  publicitare, software, drepturi de autor, 
licenţe de utilizare, activităţi de instruire şi educaţie etc.  

Educaţia este o componentă a dezvoltării durabile, dar şi activitate care generează bunuri intangibile. 
Lucrarea prezintă o comparatie a metodelor de evaluare a capitalului natural şi a bunurilor intangibile, 

cu evidenţierea aspectelor relevante ale modului în care educaţia contribuie, în mod determinant, prin generarea 
şi diseminarea cunoştinţelor specifice pentru realizarea obiectivelor strategice ale politicilor de mediu. 
 
 Abstract 

The essence of sustainable development of human society is given by the management, present and 

future of its natural resources, energy, materials and information in relation to the economic growth and 

ensuring a quality increasingly better life and the environment.  

In this sense, methods of assessment of natural capital and intangible assets is absolutely necessary 

tools to train specialists in the various fields. Binomial natural capital - intangible assets represent the driving 

force of contemporary economic growth sustainability in the sense of economic efficiency compatibility with 

social justice and combating the deterioration of environmental factors.  

Intangible goods, known as intangible assets, is the category of identifiable non-monetary assets, except 

natural substance, specific to intellectual capital, including knowledge relating to the results of research and 

development (concept studies, scientific papers, patents for inventions, innovative certificates etc..) brands or 

trademarks, trade secrets and industrial securities, advertising titles, software, copyright, license to use, training 

activities and education etc. 

 Education is a component of sustainable development and activity that generate intangible assets.  

The paper presents a comparison of methods for evaluation of natural capital and intangible assets, by 

highlighting relevant aspects of the way in which education contributes to determining, by generating and 

disseminating knowledge to achieve specific strategic objectives of environmental policies. 
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1. Introducere 
Dezvoltarea durabilă depinde într-o măsură tot mai mare de utilizarea eficientă a capitalului intelectual 

sau activelor intangibile şi a capitalului natural sau active de mediu, a căror complementaritate devine tot mai 
complexă. Măsurarea aportului celor doi factori la creşterea economică durabilă presupune cunoaşterea 
metodelor de evaluare economică a acestora într-un context nou, al externalităţilor pozitive şi negative 
(spillovers) generate în procesul utilizării lor, posibilitatea substituţiei dintre factorii de producţie, în consens cu 
cerinţa sustenabilităţii „de a produce mai mult cu un consum mai redus de resurse naturale”. 



Potrivit unor estimări1 avuţia naţională per capita, era reprezentată structural aşa cum se prezintă în 
tabelul nr.1. 

 
din care:  

Total avuţie Capital natural Capital intangibil Capital antropic 
 

Ţara 
$ % $ % $ % $ % 

România 29113 100,0 4508 15,48 16110 55,34 8495 29,18 
Elveţia 648241 100,0 5943 0,92 542394 83,67 99904 15,41 
Germania 496447 100,0 4445 0,90 423323 85,27 68678 13,83 
Bulgaria 25256 100,0 3448 13,65 16505 65,35 5303 21,00 
Ungaria 77072 100,0 4947 6,42 56645 73,50 15480 20,09 
SUA 512612 100,0 14752 2,88 418009 81,54 79851 15,58 
Anglia 408753 100,0 7167 1,75 346347 84,73 55239 13,51 

Tabelul nr.1 Avuţia naţională per capita în unele state ale lumii 
 
După cum rezultă din datele de mai sus, ponderea capitalului intangibil în volumul total al avuţiei 

naţionale per capita este cu mult mai mare în ţările dezvoltate (peste 80%) comparativ cu România (55,34%). 
 
 2. Esenţa dezvoltării durabile în raport cu capitalul natural şi  bunurile intangibile  

Esenţa dezvoltării durabile a societăţii umane este dată de modul de gestionare, actuală şi viitoare, a 
resurselor sale naturale (denumite şi capital natural), energetice, materiale şi informaţionale, în raport cu 
obiectivele creşterii economice şi asigurarea unei calităţii din ce în ce mai bune a vieţii şi a mediului. 

Cele mai multe comunităţi umane doresc realizarea dezvoltării economice pentru a securiza creşterea 
standardelor de viaţă şi pentru a proteja şi îmbunătăţi mediul înconjurător, atât pentru ele însele cât şi pentru 
generaţiile viitoare. Punerea de acord a acestor două aspiraţii reprezintă esenţa conceptului de dezvoltare 
durabilă şi se sintetizează prin dualismul ecosistem-ecoeficienţă.  

Binomul capital natural-bunuri intangibile reprezintă forţa motrice a durabilităţii creşterii economice 
contemporane în sensul compatibilizării eficienţei economice cu justiţia socială şi contracararea procesului de 
deteriorare a factorilor de mediu.  

Institutul International pentru Dezvoltare Durabilă (IISD)2 defineşte capitalul natural (cu un grad 
mare de generalitate) ca reprezentând pământul, aerul, apa, organismele vii şi toate formaţiunile biosferei care ne 
furnizează, în mod imperativ, bunuri şi servicii ale ecosistemelor, pentru supravieţuire şi prosperitate. 

Ca extensie a noţiunii de capital3, capitalul natural se referă la toate bunurile şi serviciile legate de 
mediu (environmental goods and services), ca parte a ecosistemelor. Numeroase iniţiative guvernamentale şi 
private au în vedere acţiuni de conservare şi protecţie a mediului înconjurator din largi areale geografice, cu 
obiective precise în ceea ce priveşte capitalul natural (de exemplu, iniţiativa institutului specializat de la 
Universitatea Stanford – Woods Institute for the Environment – priveşte terenurile agricole şi forestiere din 
California, Hawai, China şi Tanzania4. 

Capitalul natural  reprezintă, la modul concret, o însumare a bogăţiilor subsolului (inclusiv apa din 
subsol), resurselor forestiere împădurite şi neîmpădurite, ariilor protejate prin lege, terenurilor cultivate, ariilor 
piscicole, păşunilor şi islazurilor. 

 

Tabelul nr.2. Compoziţia capitalului natural în România, Bulgaria, Turcia, UE-17, comparativ cu 
media globală (USD per capita) 

Sursa: Calcule proprii si date pentru anul 2007 de pe site-ul Băncii Mondiale (www.worldbank.org)   
 

                                                
1 Vezi: „Where is the Wealth of Nations, Measuring Capital for 21st Century”, The World Bank, Washington 
D.C., 2006. 
2 www.iisd.org  
3 www.wikipedia.org, www.eoearth.org  
4 www.capitalnaturalproject.org  

Nr. 
crt. 

Categoria de capital 
natural 

România Bulgaria Turcia UE-17 
(media) 

Media 
globală 

1 Bogăţiile subsolului 1222 244 190 950 1933 
2 Resurse forestiere 

împădurite 290 126 64 808 247 
3 Resurse forestiere 

neîmpădurite 65 102 34 208 134 
4 Arii protejate 175 217 86 793 343 
5 Terenuri cultivate 1602 1650 2270 1696 1477 
6 Păşuni şi islazuri 1154 1108 861 2246 547 



Din datele disponibile, pentru anul 2007, pe site-ul Băncii Mondiale5, rezultă o distribuţie inegală a 
capitalului natural pe întregul glob, aspect care determină orientări adecvate ale politicilor educaţionale 
consacrate pilonilor dezvoltării durabile.  

Pentru a studia care este situaţia compoziţiei capitalului natural al României, în context 
internaţional, s-au desemnat ca repere comparative, statele Uniunii Europene (înainte de marea extindere) – 
notate UE-17, Bulgaria şi Turcia (tabelul nr.2). Bulgaria a aderat la UE în acelaşi an ca şi România (01 ian.2007) 
şi este ţară vecină, iar Turcia a fost selectată pe considerente de vecinătate şi de important partener comercial al 
României. În plus, Turcia prezintă unele cvasisimilitudini cu România ca nivel al dezvoltării şi evoluţiei 
economice. 

România prezintă o mai bună situare, faţă de media UE-17 în ceea ce priveşte bogăţiile subsolului, dar o 
mai scăzută situare faţă de media UE-17 la toate celelalte cinci categorii de capital natural. În comparaţie cu 
Bulgaria, România are o mai slabă poziţionare doar la categoriile „resurse forestiere neîmpădurite” şi „arii 
protejate”. Turcia are o mai bună poziţionare faţă de România doar la categoria „terenuri cultivate”. Faţă de 
media globală, România „stă încă bine” la categoriile „resurse forestiere împădurite” şi „terenuri cultivate”. 

În concluzie pentru politicile educaţionale din ţara noastră, trebuie să se acorde o atenţie deosebită 
tuturor categoriilor de capital natural prezentate în tabelul nr.2.  

Bunuri intangibile, denumite şi active intangibile (Intangible Assets) reprezintă categoria de bunuri 
identificabile nemonetare, în afara substanţei fizice,  specifice capitalului si proprietăţii intelectuale, care cuprind 
cunoştinţe referitoare la rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare (materializate în studii de concept, 
comunicări ştiinţifice, tratate de specialitate, documentaţii, brevete de invenţii, certificate de inovator etc.), 
brand-uri sau mărci înregistrate,  secrete comerciale şi industriale, titluri  publicitare, software, drepturi de autor, 
licenţe de utilizare, activităţi de instruire şi educaţie etc.  

Reluând acelaşi cadru de studiu de la capitalul natural, pentru aprecierea poziţiei României în context 
internaţional în ceea ce priveşte bunurile intangibile, s-a considerat, de această dată, România alături de 
ansamblul statelor UE în anul 2007 – UE-25, Bulgaria şi Turcia (tabelul nr.3 şi tabelul nr.4). 

 

 
Tabelul nr.3 Comparaţie între România, UE-25, Bulgaria şi Turcia referitoare la pilonii de indicatori ai 

competitivităţii în domeniul bunurilor intangibile 
 

* pentru UE-25 (ţările UE, mai puţin România şi Bulgaria) s-a utilizat media aritmetică neponderată a  scorurilor 
ţărilor în anii 2008-2009. 

Sursa: Calcule proprii şi date din The Global Competitiveness Reports 2008-2009 World Economic Forum6, 2009. 
 

În comparaţie cu media scorurilor ţărilor UE-25, România prezintă un decalaj defavorabil la toţi pilonii 
de indicatori ai competitivităţii ce caracterizează domeniul bunurilor intangibile (capitalului intelectual). În 
schimb, în comparaţie cu Bulgaria, România are avantaje competitive la toţi pilonii. Dacă se compară cu Turcia, 
România prezintă dezavantaje competitive numai la „Factori inovaţionali” şi la pilonul „Inovare”.  

În ceea ce priveşte unii indicatori ai competitivităţii bunurilor intangibile (tabelul nr.4), între România şi 
ţările UE-25 există decalaj favorabil numai la indicatorii „Calitatea educaţiei la matematică şi ştiinţe” şi 
„Utilizatori Internet”. Faţă de Bulgaria, România are poziţii favorabile la 20 de indicatori, iar faţă de Turcia are 
poziţii favorabile la 16 indicatori ai competitivităţii în domeniul bunurilor intangibile (capitalului intelectual).  

 

                                                
5 www.worldbank.org  
6 www.weforum.org  

 
România 

 
UE-25* 

 
Bulgaria 

 
Turcia 

Categoria (pilonii) de 
indicatori ai 
competitivităţii 

bunurilor intangibile 
Poziţie Scor Decalaj Poziţie Scor Poziţie Scor Poziţie Scor 

• Factori inovaţionali 75 3,53 -0,93 - 4,46 92 3,30 63 3,70 
4.Pilonul  
„Sănătate şi educaţie 
primară” 

66 5,55 -0,57 - 6,12 68 5,53 78 5,33 

5.Pilonul „Învăţământ 
superior şi formare 
profesională” 

52 4,29 -0,73 - 5,02 61 4,09 72 3,87 

9.Pilonul „pregătire 
tehnologică” 

48 3,70 -1,15 - 4,85 53 3,65 58 3,53 

12.Pilonul „Inovare” 69 3,14 -0,92 - 4,06 96 2,91 66 3,16 



 
Tabelul nr.4 Comparaţie între România, UE-25, Bulgaria şi Turcia referitoare la unii indicatori ai 
competitivităţii în domeniul bunurilor intangibile 
 
*Note: 1. pentru UE-25 (ţările UE, mai puţin România şi Bulgaria) s-a utilizat media aritmetică neponderată a poziţiilor 
ţărilor în anii 2008-2009 (dintr-un total de 134 de ţări); 2. decalajul României s-a calculat ca diferenţă de poziţii faţă de media 
virtuală a UE-25. 
Sursa: Calcule proprii şi date din The Global Competitiveness Reports 2008-2009 World Economic Forum, 2009. 
 

3. Evaluarea capitalului natural 
3.1. Problematica generală 
În cazul în care alocarea resurselor naturale ar fi lăsată în exclusivitate pe seama reglementării prin 

mecanismele pieţei de suprautilizare a serviciilor oferite de mediul natural, ar avea loc o scădere a stocului fizic 
al acestora, concomitent cu creşterea preţurilor în timp. 

Din această cauză, problema protecţiei, conservării şi utilizării resurselor naturale, trebuie să stea în 
atenţia fiecărui guvern, în vederea creării unui cadru instituţional ferm şi prietenos mediului care presupune: 

- o strategie în domeniul mediului care trebuie să facă faţă nu numai problemelor curente de poluare, 
dar şi problemelor prejudiciilor anterioare. 

 - evaluarea şi stabilirea preţurilor pentru toate formele de utilizare a capitalului natural (inclusiv 
utilizarea indirectă prin intermediul pagubelor, deteriorării mediului); 

- toate categoriile de poluare trebuie impozitate la un astfel de nivel care să poată fi mai eficient pentru 
poluator pentru a stopa sau reduce semnificativ emisiilor potrivit principiului ”poluatorul plăteşte”; 

Cunoaşterea aspectelor utilizării resurselor naturale, din punctul de vedere internaţional presupune, în 
primul rând, stabilirea dimensiunii preţurilor de piaţă a resurselor naturale comercializate, astfel încât 
dezvoltarea durabilă într-o ţară să nu se realizeze pe seama costului non-sustenabilităţii în altă ţară (adică al 
importurilor de resurse sau exporturilor de deşeuri). În al doilea rând, este necesară cercetarea externalităţilor 
transfrontalieră, în principal a poluării apei şi aerului (Convenţia privind Poluarea Transfrontalieră a Aerului pe 
Spaţii Extinse în Europa), mai ales particulele în suspensie cu metale grele. 

Economiştii critică adesea caracterul uniform al obligaţiilor statelor, privind protecţia mediului, ca 
fiind ineficient, şi propun pentru soluţionare principiul implementării în comun şi al responsabilităţii diferenţiate, 

 
România 

 
UE-25* 

 
Bulgaria 

 
Turcia 

Nr 
crt 

Unii indicatori ai competitivităţii 
bunurilor intangibile 
 (capitalului intelectual) Poz Decalaj  Poziţia Poziţia Poziţia 

1 Protecţia proprietăţii intelectuale 64 -34 30 103 93 
2 Comportamentul etic în firme 107 -67 40 98 58 
3 Calitatea educaţiei primare 54 -26 28 79 91 
4 Nr.elevilor educaţie primară 67 -25 42 70 77 
5 Cheltuieli educaţie 94 -54 40 66 90 
6 Nr.elevilor educaţie secundară 70 -45 25 13 84 
7 Nr.studenţilor 34 -6 28 46 60 
8 Calitatea sistemului educaţional 71 -34 37 81 77 
9 Calitatea educaţiei la matematică şi 

ştiinţe 
18 +16 

34 
51 73 

10 Calitatea şcolilor de management 84 -50 34 93 65 
11 Accesul la Internet în şcoli 48 -21 27 53 55 
12 Disponibilitatea locală a serviciilor de 

cercetare şi instruire 
63 -29 

34 
70 68 

13 Dimensiunea instruirii cadrelor de 
conducere (staff-urilor) 

54 -14 
40 

118 90 

14 Exportul de inteligenţă  (Brain Drain) 102 -58 44 127 67 
15 Abonaţi la telefoane mobile 50 -27 23 19 60 
16 Utilizatori Internet 23 +5 28 29 68 
17 Calculatoare personale 52 -27 25 79 80 
18 Abonaţi la Internet de bandă largă 44 -20 24 45 50 
19 Capacitatea de inovare 58 -26 32 80 55 
20 Calitatea instituţiilor de cercetare 

ştiinţifică 
84 -47 

37 
75 52 

21 Cheltuieli firme pentru C&D 74 -39 35 101 73 
22 Colaborarea universităţi-cercetare 

ştiinţifică din industrie 
72 -35 

37 
92 57 

23 Achiziţii guvernamentale de produse 
de înaltă tehnologie 

73 -22 
51 

82 106 

24 Disponibilitate ingineri şi oameni de 
ştiinţă 

60 -21 
39 

93 59 

25 Patente 55 -28 27 50 66 



potrivit teoriei jocurilor cu sumă pozitivă (win-win) aplicate în scopul unei mai bune identificări a modalităţilor 
de cooperare internaţională eficientă. 

Conservarea resurselor naturale existente presupune o mai bună integrare a valorilor economice în 
procesele de planificare şi decizie micro şi macroeconomică. Până nu demult, cea mai mare parte a activelor 
naturale au fost percepute ca active intangibile, măsurabile doar în termeni fizici, reali şi nu în termeni valorici, 
monetari, economici. Această situaţie se explică prin faptul că, din punct de vedere economic, resursele naturale 
au fost considerate integral sau predominant ca bunuri cu acces liber, publice pure sau quasi-pure, folosite în 
comun a căror proprietate se caracteriza prin non-excluziune şi non rivalitate în folosire. 

În ultimele decenii, s-a înregistrat un progres sensibil în ceea ce priveşte tehnicile şi metodele de 
evaluare a resurselor naturale, în pofida faptului că evaluarea în termeni monetari este foarte dificilă. În prezent, 
se evaluează doar resursele naturale care reprezintă input-uri în activităţile economice. Efectele defavorabile 
indirecte ale utilizării acestor input-uri (poluarea în general a mediului) care nu sunt input-uri directe în 
activitatea economică nu se evaluează în termeni monetari, ceea ce reprezintă un mare neajuns pentru mersul 
dezvoltării durabile. 

Deşi nu se poate evalua, în termeni băneşti, dispariţia unor specii, există o modalitate în sistemul 
conturilor naţionale care poate culege informaţii în legătură cu baza de resurse naturale şi de mediu privind 
disponibilitatea şi utilizarea unor astfel de resurse, prin elaborarea unui bilanţ al stocului natural existent şi al 
utilizărilor din acest stoc, şi manifestându-se preocuparea de a asigura consistenţa necesară între conturile de 
stoc şi cele de flux. 

Contabilitatea de mediu (environmental accounting) în unităţi fizice a fost aplicată în 1974 de către 
guvernul Norvegiei şi, mai târziu, de către cel al Franţei iar în prezent o serie de instituţii internaţionale 
recomandă conturile de mediu (verzi) ca o mulţime de „conturi satelite” (satellite accounts) care se ocupă de 
problemele mediului şi care parţial pot fi încorporate în sistemul conturilor naţionale. Aceste conturi se exprimă 
în unităţi naturale (fizice) sau valorice sau în ambele şi au ca scop abordarea problemelor legăturilor dintre baza 
de resurse naturale şi de mediu, pe de o parte, şi sistemul economic, pe de alta, precum şi estimarea unui bilanţ al 
resurselor naturale şi găsirea unei măsuri pentru realizarea de venituri sustenabile. Asemenea evaluări se află 
totuşi într-un stadiu incipient deoarece există multe neclarităţi cu privire la exactitatea măsurătorii şi claritatea 
obiectivului acesteia (D.W.Pearce, A.Markandya, E.B. Barbcés (1989). Până în prezent, nici conturile naţionale 
convenţionale (PIB, PNB), nici indicatorii fizici de mediu nu sunt în măsură să monitorizeze eficient pe 
termenele scurt, mediu şi lung dezvoltarea durabilă. 

O altă modalitate de evaluare a resurselor de mediu propusă în literatura de specialitate (R. Repetto – 
World Resource Institute) vizează abordări care permit calculul amortizării resurselor naturale 
comercializate. Aceste abordări se potrivesc în mod particular ţărilor în curs de dezvoltare a căror economie se 
bazează pe resurse naturale, fiind aplicate practic în mai multe economii slab dezvoltate (Filipine, Indonezia, 
Costa Rica, etc). 

Menţionăm existenţa la nivel macroeconomic a mai multor abordări conceptuale foarte diferite privind 
sistemele integrate de contabilitate (evaluare) a resurselor naturale şi de mediu, cunoscute sub denumirea de 
„PIB verde”, în cadrul ţărilor membre ale UE. 

O caracteristică a cadrului de contabilizare în SUA a resurselor naturale constă în abordarea serviciilor 
capitalului natural şi de mediu ca servicii comercializabile. Serviciile oferite de mediu sau prejudiciile aduse 
mediului, inclusiv ignorarea (negarea) serviciilor pe care mediul le furnizează, se evaluează prin intermediul 
diferitelor metode deosebite de abordările care includ mărimile valorice, permiţând astfel o estimare a 
eficienţelor relative ale politicilor de mediu. 

Specialiştii olandezi (R.Hueting – Statistical Office of the Netherlands) încearcă să ajusteze venitul 
naţional printr-o „pierdere a funcţiilor mediului” (loss of environmental functions). Pierderea respectivă se 
estimează prin preţurile umbră (shadow prices), bazate pe curbele ofertei şi cererii de costuri de protecţie a 
mediului, determinate prin standardele de calitate a mediului. 

O altă metodă promiţătoare pentru evaluarea daunelor aduse mediului se bazează pe cercetările 
experţilor care selectează cele mai dăunătoare forme de poluare şi acordă ponderi diferiţilor factori de poluare 
individuală. Avantajul acestei metode constă în scurtarea intervalului de timp dintre identificarea problemelor de 
mediu şi soluţionarea acestora. 

Resursele naturale şi de mediu, în economia de piaţă, sunt considerate ca active naturale sau capital 
natural, cu caracter neregenerabil (zăcăminte minerale) sau regenerabil (pădurile, bancurile de peşte), cel mai 
frecvent comparându-se nivelul lor de utilizare, faţă de capacitatea acestora, folosindu-se conceptul de valoare de 
utilizare (use value). 

Ecosistemele şi natura, în general, au o uriaşă valoare structurală şi funcţională, îndeosebi ca suport al 
vieţii pe pământ. Din acest motiv s-a ridicat cu tot mai multă acuitate problema determinării protecţiei şi 
conservării posibile şi acceptabile, din punctul de vedere al optimului social şi al analizei cost-beneficiu. 



Noţiunea cheie pentru soluţionarea problemelor de evaluare este cea de valoare a mediului (natură), 
care are patru funcţii fundamentale şi anume: suport al vieţii; sursă de materii prime; sursă de agrement; depozit 
de reziduuri (deşeuri). 

Evaluările activelor naturale depind de orientarea predominant antroprocentrică sau ecocentrică a 
evaluatorului. 

Astfel etica antroprocentrică se bazează integral pe interesul uman, astfel că, orice valoare în domeniul 
mediului derivă doar din preferinţele individuale, în timp ce etica ecocentrică presupune că natura, toate formele 
de viaţă îşi au propriile lor drepturi, independente de preferinţele umane, natura şi ecosistemele se 
caracterizându-se printr-o valoare intrinsecă proprie, pozitivă. Ecocentrismul intră în contradicţie insolubilă cu 
economia neoclasică ale cărei precepte fundamentale respectă doar preferinţele umane individuale, fără a lăsa loc 
pentru exprimarea şi a drepturilor altor forme de viaţă. 

În cazul în care celelalte specii vii au dreptul la existenţă atunci acestea ca şi ecosistemele lor au o 
valoare pozitivă (concretă), indiferent de voinţa şi conştiinţa umană. De fapt, aici se află încapsulat răspunsul la 
întrebarea dacă în capitalul natural se includ în integralitate toate ecosistemele şi resursele naturale sau numai o 
parte a lor. 
 Partizanii paradigmei neoclasice, (circa 25% din totalul evaluatorilor), nu consideră că natura are o 
valoare intrinsecă astfel că, nu orice ecosistem poate să aibă o valoare concretă. Abordarea antropocentrică, 
utilitariană a evaluării naturii, reflectă totuşi unele forme ale beneficiului generat de natura pentru individ. 
Mărimea acestui beneficiu poate fi determinată de piaţă, în cazul utilizării resurselor naturale ca inputuri ale 
producţiei, ca bunuri de consum sau utilizări ale naturii pentru turism, vânătoare, pescuit etc., sau prin diferite 
metode de stabilire a preferinţelor individuale pentru bunurile publice pure. 
 Conceptul de valoare de întrebuinţare reflectă avantajele generate de utilizarea curentă a naturii, atât 
pentru bunurile naturale şi de mediu evaluate prin mecanismul pieţei, cât şi pentru cele estimate prin metode 
non-piaţă. Multă vreme acest concept a fost singurul care s-a bucurat de atenţia diferitelor şcoli de gândire 
economică ca mijloc de exprimare a utilităţii anumitor bunuri pentru indivizi, în sensul satisfacerii nevoilor şi 
dorinţelor acestora. 
 În anul 1967, Krutilla J.V. în lucrarea „Conservation  Reconsidered” (American Economic Review, 
sept.) introduce conceptul de valoare de non-întrebuinţare definit ca beneficiu non-întrebuinţare sau valoare 
opţională (option value), valoare existenţială (existence value) şi valoare de moştenire (bequest value). 
Valoare opţională este concepută ca o primă de asigurare pe care utilizatorii viitori, nesiguri de utilizarea în 
viitor a unui bun, sunt dispuşi să plătească pentru a reţine opţiunea întrebuinţării viitoare a unei resurse. Aceasta 
reprezintă un excedent peste surplusul aşteptat al consumatorului. 
 Valoarea existenţială are sens atunci când indivizii evaluează pur şi simplu valoarea existenţei unui 
activ, chiar dacă ei nu vor folosi direct această valoare. 
 Valoarea de moştenire reprezintă beneficiul derivat din cunoaşterea faptului că o resursă va fi trecută 
generaţiilor viitoare.  
 Curentele actuale de gândire eco-ecologică combină valoarea de moştenire cu cea existenţială. Valoarea 
opţională este foarte disputată, aceasta considerându-se iniţial pozitivă, date fiind incertitudinea cererii, 
ireversibilitatea şi comportamentul de aversiune faţă de risc. Ulterior, Smith (1983), Freeman (1985) şi Plummer 
(1986) au arătat că valoarea opţională este negativă, iar în prezent valoarea opţională este considerată ca nefiind 
parte din motivaţia individuală pentru evaluarea unei resurse. 
 În literatura economică referitoare la valoarea de non-întrebuinţare există multe dispute legate de 
includerea sau non-includerea valorii opţionale fie în valoarea de întrebuinţare, fie în cea de non-întrebuinţare. 
Aceste oscilaţii şi opinii contradictorii vizând baza valorii de non-întrebuinţare sunt expresia faptului că teoria 
economică tradiţională a bunăstării (ca şi analiza cost-beneficiu) sunt prea înguste pentru a explica 
particularităţile care rezultă din creşterea interdependenţei dintre om şi mediu, consecinţă a inegalităţii pe termen 
lung a drepturilor unui individ şi responsabilităţile în relaţiile cu natura (inegalităţi motivate în mod deosebit de 
către comportamentul autointeresat ca parte a paradigmei neoclasice. 
 Apare aşadar întrebarea încă nelucidată dacă la baza preferinţelor individuale, ca expresie a 
disponibilităţii de a plăti sau accepta, stau valoarea de întrebuinţare sau de non-întrebuinţare? 

Potrivit lui Smith (1987) valoarea economică reflectă utilitatea şi raritatea acesteia. Teoreticienii 
neoclasici subliniau că utilitatea se bazează pe autointeresul preferinţelor. Dimond P.A. şi Hausman J.A. 
menţionau: „analizele cost-beneficiu şi evaluările compensatorii de prejudicii nu ar trebui să ia în considerare 
valorile etice: în schimb ele ar trebui să se bazeze numai pe preferinţele (economice) autointeresate.” 

Economiştii ambientalişti definesc valoarea economică într-un sens mai larg, corelând-o cu 
dimensiunea socială şi vectorii privind interesul public. Astfel ei afirmă: „Indiferent dacă pieţele există sau nu, 
orice funcţie a mediului care contribuie la bunăstarea umană şi pentru care oamenii sunt dispuşi să plătească (fie 
practic, fie declarator) are o valoare economică” (D.W. Pearce, 1988). Potrivit lui Pearce, valoarea economică 
este relevată prin preferinţele umane, indiferent dacă acestea se bazează pe interesul propriu sau pe respectul etic 
faţă de alte persoane. 



În afară de valoarea economică, bazată pe preferinţele umane, filozofii eticii de mediu definesc o altă 
abordare sub conotaţia de valoare intrinsecă (Rolston 1985) ca produs al convingerii că valoarea este o 
proprietate intrinsecă a unui obiect, independent de caracterul său util pentru fiinţele umane. Astfel de justificări 
proprii sunt importante îndeosebi pentru cazul în care ecosistemele unice şi delicate sau speciile ameninţate cu 
dispariţia sunt afectate. În ceea ce priveşte posibilităţile de măsurare, valoarea intrinsecă poate fi dimensionată 
fie cu ajutorul valorii existenţiale (preferinţele umane faţă de existenţa lucrurilor, independent de serviciile 
oferite) sau prin intermediul evaluării experţilor. 

 

3.2. Metoda de evaluare a naturii ca input de capital 
Economiştii Kopp R.J. şi Smith V.K. (1993) au propus o grupare a fluxurilor serviciilor resurselor 

naturale, aşa cum este prezentată în tabelul nr.5. 
 
Categorie de servicii Caracteristicile fluxurilor de servicii 

Servicii private pure Bunurile în mod obişnuit sunt schimbate pe piaţă, consumul individual al unei 
persoane exclude utilizarea bunului de către altă persoană; accesul la bunul 
respectiv poate fi controlat şi cantitatea sa este direct observabilă pe piaţă. 

Bunuri quasi privată/public Bunuri care nu se schimbă în servicii pe pieţe: până la un anumit punct utilizarea 
lor de către o persoană nu afectează utilizările altor persoane, dar dincolo de acest 
punct congestie reduce utilizarea bunului de către toţi; accesul poate fi controlat, 
dar adesea nu este strict reglementat; cantitatea bunurilor sau serviciilor respective 
se poate stabili din observaţii privind comportamentul individual (de exemplu, 
pescuitul recreativ). 

Servicii publice pure Bunurile nu se schimbă pe piaţă; orice număr de indivizi poate utiliza bunul 
respectiv fără a diminua gradul de utilizare al altor beneficiari; accesul nu poate fi 
controlat; cantitatea de bunuri sau servicii se poate determina prin observaţii sau 
influenţe, de exemplu, valorile existenţiale sau non-întrebuinţare. 

Tabelul nr.5 Gruparea fluxurilor serviciilor naturale (Kopp, R.J., Smith, K.V.) 
 
Pentru revelarea preferinţelor individuale, în ceea ce priveşte activele de mediu, există două abordări 

directe principale şi anume: 
• determinarea disponibilităţii indivizilor de a plăti (WTP – willingness to pay); 
• determinarea disponibilităţii de a accepta (WTA – willingness to accept). 
Pe de altă parte, abordările indirecte încearcă să ataşeze o valoare activelor de mediu, prin observarea 

comportamentului indivizilor pe pieţele relevante sau prin folosirea datelor de pe aceste pieţe. Principalele 
metode de evaluare indirectă se bazează pe metoda preţurilor hedonice şi a cheltuielilor de transport.  

În cazul abordării directe, indivizii sunt întrebaţi direct (prin telefon, email sau personal) în legătură cu 
disponibilitatea acestora de a plăti sau accepta. Această metodă poartă denumirea de metoda de evaluare 
contingentă (MEC) (contingent valuation method). În literatura de specialitate, există peste 15 metode de 
evaluare a bunurilor naturale şi de mediu cu ajutorul preferinţelor individuale (Mitchell şi Carson, 1986; Pearce 
şi Turner, 1990). 

Cel mai frecvent utilizată este MEC şi se bazează pe ideea că oamenii au preferinţe reale, dar ascunse, 
pentru toate categoriile de bunuri de mediu şi că aceştia sunt capabili să exprime preferinţele respective în unităţi 
monetare. Cu toate acestea, MEC i se aduc o serie de critici şi anume: 

- se consideră că cea mai mare parte a persoanelor nu este capabilă să evalueze riscul întreruperii unor 
astfel de procese complicate care caracterizează funcţionarea ecosistemelor; 

- există o mare diferenţă între disponibilitatea de a plăti şi plata efectivă; 
- metoda bazată pe chestionare încearcă să abordeze valoarea unui bun colectiv sau cu acces liber ca şi 

cum ar fi un bun privat comercializabil; 
- indivizii pot argumenta că au un drept explicit la un mediu sănătos şi sigur şi, probabil, nu vor face 

rabat la calitatea acestuia; 
- economiştii neoclasici refuză această metodă, argumentând că nu exprimă valoarea economică (adică 

interesul propriu) ci mai degrabă preferinţe care se bazează pe atitudini etice şi altruiste care, potrivit curentelor 
economice neoclasice, se situează dincolo de perimetrul ştiinţei economice. 

În pofida numeroaselor slăbiciuni atribuite, MEC dă rezultate satisfăcătoare întrucât evaluează direct 
beneficiile concrete ale activelor de mediu. Pentru a obţine rezultate rezonabile este necesar să ţinem seama atât 
de răspunsurile WTP cât şi WTA. 

Pe lângă metodele bazate pe WTP şi WTA, au fost dezvoltate şi alte metode pentru evaluarea mediului 
îndeosebi cele privind magnitudinea deteriorării acestuia. Procedurile de evaluare promovate de Oficiul de 
Statistică ONU (Statistical Office of United Nations) vizează, de exemplu, „costurile care ar fi necesare pentru a 
menţine intact capitalul natural.” Această definiţie nu precizează dacă respectivele costuri vizează prevenirea 
emisiilor poluatoare sau sunt costuri de reparare a daunelor şi prejudiciilor aduse anterior mediului, ţinând seama 
că probabil primele costuri sunt mai reduse decât cele de pe urmă. 



Unii specialişti (Opaluch, Grijalunas) consideră că, datorită importanţei problemelor etice, în motivarea 
valorilor de non-întrebuinţare, valorile revelate în MEC pot să nu fie consistente cu conceptul neoclasic al valorii 
definit drept compensaţie bănească, necesară pentru menţinerea unei atitudini de neutralitate. În locul MEC, 
aceştia propun utilizarea costurilor de refacere, în cazul evaluării pagubelor aduse resurselor naturale, pentru 
menţinerea portofoliului necesar şi suficient al activelor de mediu. Totodată, se recunoaşte dificultatea mare de a 
determina riguros dimensiunea refacerii sau timpul în care ar trebui începută refacerea sistemului natural. 

În concluzie, considerăm absolut necesară pentru învăţământul de toate gradele, promovarea în sisteme 
curiculare speciale a metodelor şi tehnicilor de evaluare a capitalului natural şi resurselor de mediu la nivelurile 
micro, mezo şi macroeconomic inclusiv cunoaşterea şi implementarea sistemului de indicatori ai dezvoltării 
umane la nivel local, regional, naţional şi internaţional, în concordanţă cu acordurile şi declaraţiile politice ale 
Summit-urilor Pământului, ale ţărilor membre ale UE ca şi ale programelor de mediu ale ONU. 
 

4. Evaluarea bunurilor intangibile 
Multitudinea de metode, modele şi tehnici de  recunoaştere şi măsurare a bunurilor intangibile este 

determinată de caracterul complex, deosebit şi diversitatea tipologică a acestora. Un prim criteriu de clasificare, 
analiză a metodelor vizează sfera de cuprindere a bunurilor intangibile, ceea ce presupune distincţia dintre: 
- Metoda holistică, în sensul analizei unitare a întregului sistem al activelor necorporale ale unei societăţi sau 
ramuri între care există o multitudine de interdependenţe; Metodele holistice propuse în literatura de specialitate 
şi practica afacerilor sunt: IC-IndexTM; Market-to-book Value; Tobin’s Q; VAICTM; Knowledge Capital Earnings 
(câştiguri din capitalul bazat pe cunoaştere); EVATM; Calculated Intangible Value (Valoarea intangibilă 
calculată); IAMVTM; AFTFTM. S-au dat denumirile consacrate în limba engleză a acestor metode, ca traducere în 
limba română unde a fost posibil, astfel încât să poată fi accesate mai uşor pe Internet. 
- Metode atomistică sau parţială care presupune analiza şi evaluarea unui singur activ intangibil. Metodele 
atomistice utilizate sunt: Value Chain Score BoardTM; Skandia NavigatorTM; Balanced Score Card; Intangible 
Assets Monitor; Human Capital Intelligence; Citation-Weighted Patents; HRCA; Inclusive Valuation 
Methodology; Technology Broker; TVCTM; The Value ExplorerTM; Intellectual Assets Valuation. 

Din punctul de vedere al determinării activelor intangibile, în termeni valorici şi nevalorici, literatura 
de specialitate propune: 
- Metode non-monetare care abordează bunurile intangibile în termenii analizei calitative (de exemplu Value 
Chain Score BoardTM, Intangible Assets Monitor, Balanced Score Card etc.); 
- Metode monetare (de exemplu, Market-to-book Value; Tobin’s Q; Knowledge Capital Earnings; VAICTM; 
EVA

TM
; Calculated Intangible Value; IAMV

TM
; AFTF

TM etc.).   
În practica economică, se utilizează cel mai frecvent opt metode şi anume: 

- patru metode monetare şi holistice: Market-to-book value (valoarea de piaţă şi contabilă); Tobin’s Q; 
Economic Value Added (EVATM) (valoarea adăugată economică); Knowledge Capital Earnings propusă de Lev 
B. 
- patru metode non-monetare şi atomistice: Skandia Navigator (Edvinsson&Malow); Intangible Assets 
Monitor (Sveiby); Balanced Score Card (Norton&Kaplan); Value Chain Scoreboard (Lev B.). 

Din punctul de vedere al managementului strategic al firmei, specialiştii prezintă următoarele grupe 
de metode care, practic, înseamnă o regrupare a metodelor anterior prezentate şi anume: 
a) Metode bazate pe capitalizarea bursieră: Coeficientul (rata) Q a lui Tobin (Tobin’s Q) ; Bilanţul indivizibil.  

Coeficientul Q a lui Tobin reprezintă raportul dintre valoarea de piaţă a unei firme cotate la bursă şi 
valoarea de înlocuire (replacement value) a activelor ei corporale. 

Bilanţul indivizibil reprezintă diferenţa dintre valoarea de piaţă a firmei şi activul net contabil. 
b) Metode bazate pe rentabilitatea activelor: Valoarea economică adăugată (EVA); Valoarea de piaţă 
adăugată (MVA); Valoarea necorporală totală; Capitalizarea profitului generat de cunoştinţe. 

Valoarea economică adăugată (EVA) reflectă profitul net rezidual sau profit economic existent doar în 
cazul în care diferenţa dintre rentabilitatea capitalului investit şi costul mediu ponderat al capitalului firmei este 
pozitivă. Formula de calcul este următoarea: 
EVA = (ROIC – cmpc)x valoarea iniţială a capitalului investit, unde ROIC = rata rentabilităţii capitalului 
investit; cmpc = costul mediu ponderat al capitalului. 

Valoarea de piaţă adăugată (MVA) se calculează ca diferenţă între valoarea de piaţă a unei companii şi 
capitalul subscris, creditele şi profiturile nerepartizate. 

Capitalizarea profitului generat de cunoştinţe se calculează ca raport între diferenţa dintre profitul net 
anual normalizat şi profitul net aferent activelor corporale şi celor curente, pe de o parte, şi rata de capitalizare 
aferentă capitalului în cunoştinţe. 
- Metode bazate pe scoruri: Skandia Navigator; Balanced Score Card; Intangible Assets Monitor; IC Index. 
Aceste metode se bazează pe scorurile date de evaluatori şi nu cuantifică valoarea monetară a bunurilor 
intangibile. 
- Metode directe de calcul a bunurilor intangibile: Technology Broker, Inclusive Valuations Methodology. 



Estimarea valorii bunurilor intangibile prin aceste metode se realizează prin informaţii şi evaluări 
nemonetare bazate pe chestionare sau prin forme speciale ale fluxului de numerar actualizat.  

Pornind de la metodele generale de determinare a valorii bunurilor intangibile, pentru fiecare categorie 
şi tip de bun intangibil, este necesar să se aleagă metoda care este cea mai adecvată obiectivelor urmărite. 
Potrivit Standardului Internaţional de Practică în evaluare GN4, activele necorporale (AI) se clasifică în 
următoarele patru categorii: 
a) drepturi rezultate din clauze avantajoase ale unui contract scris sau nescris şi care au valoare numai în baza 
acestui contract: contracte de aprovizionare; contracte de distribuţie; contracte de vânzare; licenţe, permise de 
operare ; contracte de închiriere; contracte de credit; contracte de asigurare. 
b) relaţii dintre părţi de natură necontractuală care pot avea o durată scurtă şi pot avea o valoare mare pentru 
părţi: forţa de muncă înalt calificată; relaţii cu clienţii; relaţii cu furnizorii etc. 
c) active intangibile necorporale (good will); 
d) proprietatea intelectuală care cuprinde active necorporale protejate prin lege împotriva utilizării neautorizate 
de către alţii: mărci de fabrică; mărci comerciale de produs; brevete de invenţie; drepturi de autor (copyrights); 
secrete comerciale; know-how. 

Prevederile IAS 38 – Active necorporale, referitoare la tratamentul contabil pentru bunuri intangibile 
sunt destinate pentru: Evaluarea iniţială a bunurilor intangibile pe baza costului de achiziţie, costului de 
producţie şi valorii juste; Reevaluarea activelor intangibile (deprecierea); Bunuri intangibile exploatate direct 
şi exploatate indirect. 

Metodele de evaluare a bunurilor intangibile sunt:  
- Metode bazate pe comparaţie de piaţă (a vânzărilor); 
- Metoda bazată pe venit: metoda bazată pe avantajul de profit aferent activului; metoda bazată pe contribuţia 
la profit; metoda bazată pe diminuarea costurilor; metoda care estimează economie/scutirea politică de 
redevenţă, ca urmare a deţinerii activului necorporal; metoda care cuantifică diferenţa dintre valoarea totală a 
firmei care foloseşte activul intangibil şi valoarea aceleiaşi întreprinderi care nu utilizează acel activ; metoda 
reziduală prin care valoarea unui bun intangibil se calculează ca diferenţă între valoarea totală a întreprinderii şi 
valoarea celorlalte active corporale şi necorporale deţinute. 

 Ca exemplu, se prezintă evaluarea unei mărci de produs prin metoda economiei de redevenţă (tabelul 
nr.6)7. Obiectul evaluării este reprezentat de  marca de produs BETA. Scopul evaluării este înregistrarea în bilanţ 
a mărcii prin aplicarea metodei achiziţiei, respectiv în urma achiziţionării de către compania X a întreprinderii 
BETA în totalitatea ei. Tipul de valoare este valoarea justă. Data evaluării este  30.01.2003. Metoda de evaluare 
adecvată este reprezentată de actualizarea economiei de redevenţă netă, ipotetică. Ipotezele pentru evaluare sunt: 
-         cifra de afaceri aferentă mărcii de produs BETA a fost previzionată astfel: 4400 $ în anul 2003; 4840 $ în 
anul 2004; 5227 $ în anul 2005; 5541 $ în anul 2006; 5818 $ în anul 2007; 
-         rata redevenţei în cifra de afaceri în domeniul respectiv este de 4%; 
-         cota impozitului pe profitul societăţii este 25%; 
-         creşterea perpetuă anuală sperată a cifrei de afaceri din anul 2007 la infinit este de 3%; 
-         rata nominală de actualizare a economiei de redevenţă netă = 16% (egală cu costul nominal al capitalului 
întreprinderii. 

   Actual  2003  2004  2005  2006  2007  2008  
Cifra de afaceri     4400  4840  5227  5541  5818     
Economie de redevenţă brută  0,04  176  193,6  209  222  233     
Impozit  0,25  44  48,4  52  55  58     
Economie de redevenţă netă     132  145,2  157  166  175  180  
Factor actualizare @16%     0,862  0,743  0,641  0,552  0,476     
Economie de redevenţă netă actualizată     114  108  100  92  83     
Suma economie de redevenţă netă 
actualizată  

   497                 

Valoare reziduală  1383                    
Factor actualizare@16%  0,476                    
Valoare reziduală actualizată     658                 
Economie de redevenţă totală actualizată     1155                 
Rata de actualizare  0,16                    
Impozit pe profit  0,25                    
Durata amortizare1  15                    
Profit net actualizat din amortizare2  118                    
Valoarea justă a mărcii  1274                    

Tabelul nr.6 Evaluarea unei mărci de produs prin metoda economiei de redevenţă (Mii $) 

                                                
7 Gh.Zaman – Evaluarea bunurilor intangibile, curs masterat, Facultatea de Management Financiar-Contabil 
Bucureşti, Universitatea Spiru Haret, http://blackboard.spiruharet.ro, 2009.  



  
Note: (1) a fost estimată o durată medie de viaţă utilă de 15 ani pentru toate activele necorporale identificabile, inclusiv pentru 
marcă, deşi acest activ are durata de viaţă nedefinită;  
   (2) formula prin care se calculează profitul net actualizat pe durata de viaţă utilă, obţinut ca urmare a deductibilităţii 
amortizării unui activ este:  
 PNA = ERTA x [n/n – (FVPA x s) -1],  
în care:ERTA – economie de redevenţă totală actualizată; PNA – profitul net actualizat generat de deductibilitatea cheltuielii 
cu amortizarea; n – numărul de ani în care se amortizează activul necorporal; 
FVPA – factorul valorii actuale a unei suite de anuităţi; s – cota impozitului pe profit; economia de redevenţă totală 
actualizată  = 1155 mii $; n - 15 ani; kn – 16%. 
FVAPA@16% şi n = 15 este 5,575 deci, PNA = 1155 x {15/[15-(5.575 x 0.25)]-1} = 1155 x 0.102 = 118 mii $. 
 

5. Concluzii 
Dezvoltarea economică furnizează resursele de îmbunătăţire a calităţii vieţii în direcţii ca sănătatea, 

educaţia şi un mediu bun.  Multe forme de dezvoltare economică fac apel la mediu în sensul că ele folosesc 
resursele naturale, energetice, materiale şi informaţionale (resurse aflate, de cele mai multe ori, la limită) şi 
generează produse poluante şi deteriorări ale mediului.  

Deoarece mediul şi resursele sale sunt partajate între diverşi utilizatori, pentru extinderea largă a 
protecţiei şi economisirii acestora este necesară acţiunea colectivă ce se poate gestiona, în primul rând, prin 
educaţie (primară, secundară, terţiară şi pe tot parcursul vieţii, LLL- Long Life Learning). La nivelul UE, 
pe Programul Cadru 78 (FP7), sunt lansate numeroase proiecte referitoare la protecţia mediului în corelaţie 
directă cu educaţia (de exemplu, Fundaţia CARTIF din Spania susţine o metodologie unitară de evaluare a 
riscurilor de mediu rezultate atât din acţiunea agenţilor naturali - extreme ale vremii – cât şi ca urmare a acţiunii 
factorilor, produselor, proceselor şi agenţilor tehnologici – chimici, radiologici, biologici – ca act industrial ce 
afectează ecosistemul, animalele şi oamenii). O ştire de presă, de dată recentă9, a făcut referire la drepturi de 
protecţie a mediului marin din jurul Gibraltarului (aflată sub jurisdicţie britanică), drepturi recunoscute pentru 
Spania de Comisia Europeană.  
 Grija omenirii pentru protecţia mediului se poziţionează în primul rând, dominant şi definitiv, având 
în educaţie, sursă de înţelegere, corelare şi impunere a eforturilor comune. Problema educaţiei se completează în 
mod organic cu noua tendinţă a creerii şi dezvoltării universităţilor antreprenoriale bazate pe valorificarea 
potenţialului creativ şi de inovare a studenţilor şi a cadrelor didactice în cooperare directă cu mediul de afaceri şi 
cu industria. 
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