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Abstract. The human resources become, at present, the main assets of 

the business organisation. The development and the evaluation of the human 
resources represents therefor a great responsibility of the modern management. 
The human resources really represents an asset because they generate profit. 

 
Competenţele şi creativitatea resurselor umane pot fi sintetizate cu ajutorul 

conceptului de capital uman al firmei. Omul este purtătorul propriului său capital 
uman şi, în acelaşi timp, investitor în capitalul uman. La rândul ei, firma este locul 
de formare a resurselor umane, de investiţie în capitalul uman, beneficiile 
investiţiei urmând a fi împărţite între firmă şi angajaţii săi. De aceea, abordarea 
firmei numai ca pe o structură patrimonială concepută raţional numai pentru a 
asigura prosperitatea financiară a proprietarilor, a devenit insuficientă în 
economia bazată pe cunoaştere. Rezultă că nici salariaţii nu mai pot fi trataţi ca 
simple mijloace sau anexe ale capitalului fizic şi financiar al firmei. Resursele 
umane se transformă, în prezent, în principalele active economice ale 
organizaţiilor de afaceri. Oamenii sunt depozitarii competenţelor, creativităţii, 
calificărilor, cunoaşterii şi know-how-ului. Inovaţiile sunt şi ele rodul activităţii 
mintale a angajaţilor şi a calităţii comunicării dintre ei. Vedem că resursele umane 
sunt realmente un activ pentru că generează rentabilitate. 

Cum poate fi definif capitalul uman? Acesta este format din totalitatea 
capacităţilor creative şi productive ale salariatului, incluzând competenţa, 
cunoştinţele, experienţa, etc. În sens metaforic, capitalul uman poate fi abordat ca 
un stoc, ce poate fi creat, mărit, folosit şi îmbunătăţit. Numai că, spre deosebire de 
un stoc material, capitalul uman nu poate fi alienat de omul care îl poartă şi nu 
poate fi valorificat pe piaţă independent de acesta. Acceptarea importanţei 
capitalului uman presupune o profundă schimbare a opticii manageriale. Oamenii 
nu mai pot fi priviţi doar prin prisma "costurilor umane" suportate de firmă, ci 
trebuie studiaţi şi sub aspectul randamentelor generate de investiţiile în 
dezvoltarea capitalului uman al firmei.  

Este evident că demersurile financiar-contabile tradiţionale nu prea pot fi 
utilizate în acest scop. Se impune o abordare mai complexă care are prioritar în 
vedere reţeaua de fluxuri de muncă care configurează dinamica unei organizaţii 
de afaceri. Din această perspectivă, pentru a-şi dezvolta capitalul uman, firma 
trebuie să creeze un context organizaţional care să favorizeze schimburile de idei 
şi de experienţe, comunicarea şi apariţia unui spirit de echipă. Deşi capitalul uman 
se găseşte în mintea şi în sufletul angajaţilor firmei, valoarea şi eficacitatea lui 
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depinde de modul în care firma, prin organizare, prin management şi prin relaţiile 
dezvoltate cu angajaţii, facilitează capitalizarea şi fructificarea sa optimă. 
Reprezentând o combinaţie între cunoştinţele personalului, competenţele, spiritul 
de inovaţie şi capacităţile sale, capitalul uman defineşte ansamblul resurselor 
intangibile, deţinute de către angajaţii firmei. Aceste resurse vizează trei arii 
importante: 

a. competenţele (experienţă, talente, capacităţi); 
b. atitudini (motivaţii, valori, convingeri,opinii); 
c. agilitatea intelectuală (capacitatea de a decide, de a rezolva 

probleme în situaţii complexe, de a întreprinde şi de a inova). 
Dezvoltarea şi valorizarea resurselor umane reprezintă, de aceea, o 

responsabilitate de bază a managementului modern. Însă, spre deosebire de 
activele materiale, ele nu sunt incluse în contabilitate, căci nu se află în 
proprietatea firmei, iar evaluarea lor în termeni financiari presupune recurgerea la 
criterii subiective. Cu toate acestea, exprimarea financiară a potanţialului uman al 
firmei este un demers cât se poate de justificat, prin faptul că fără el nu este 
posibilă cunoaşterea valorii globale de piaţă a firmei şi a calităţii reale a 
performanţelor economico-financiare obţinute de aceasta. Oricum, orice încercare 
de evaluare a potenţialului uman este puternic influenţată de densitatea şi calitatea  
"ţesutului social" (relaţiile interumane) din firmă, cât şi modelele de management 
practicate în cadrul acesteia. Mai exact, o bună estimare a valorii indivizilor 
pentru organizaţia de afaceri nu poate fi realizată fără estimarea valorii 
organizaţiei pentru indivizi.  

Un prim pas în evaluarea capitalului uman al firmei este realizarea 
distincţiei tranşante între costurile sociale angajate şi valoarea investiţiei în 
capitalul uman. Acesta se dezvoltă numai atunci când firma utilizează intensiv 
competenţele şi capacităţile angajaţilor şi când un număr mare de angajaţi 
dobândesc cunostinţe utile firmei pentru care lucrează.  

Problema evaluării capitalului uman este dificilă deoarece foarte mulţi 
factori implicaţi nu pot fi exprimaţi cu precizie şi în termeni monetari. Oricum, 
orice demers de acest gen trebuie să aibă în vedere că potenţialul de reînnoire, de 
dezvoltare şi inovare reprezintă fundamentul competitivităţii firmei. Pe acest 
fundament, capitalul uman este ingredientul care pune în legătură procesele 
organizaţionale interne ale firmei cu sistemul de relaţii pe care aceasta  le întreţine 
cu piaţa. Capacitatea financiară a firmei nu este altceva decât efectul acestei 
intermedieri. Ceea ce înseamnă că oamenii sunt cei care pun în circulaţie, 
exploatează şi ameliorează maşinile, stocurile, tehnologiile, pieţele firmei pentru 
a-i îmbunătăţi cât mai mult capacitatea financiară.  

Evaluarea sistemică a capitalului uman urmăreşte trei obiective: 
- să asigure informaţiile privind costul şi valoarea economică a angajaţilor, 

în ipostaza lor de resurse ale firmei; 
- să furnizeze suportul necesar pentru adoptarea deciziilor privind recrutarea, 

selecţia, formarea şi cariera personalului; 
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- să-i stimuleze pe manageri să privească salariaţii ca pe un activ ce se poate 
deprecia sau aprecia în funcţie de modul în care este gestionat.  
În sistemele contabile moderne, cheltuielile cu personalul angajate de firmă 

sunt reţinute ca şi cheltuieli ale perioadei, fiind înregistrate pe baza principiului 
costului istoric. Cu toate acestea, multe dintre aceste cheltuieli, în special cele cu 
recrutarea, formarea sau organizarea muncii, au însă numeroase efecte 
economico-financiare asupra perioadelor următoare, caracteristică care 
îndreptăţeşte includerea cheltuielilor menţionate în categoria investiţiilor în 
resursele umane ale firmei. În termeni mai riguroşi, cheltuielile cu resursele 
umane trebuie împărţite în două grupe: 1) costurile serviciilor consumate, care 
include salariile si contribuţiile sociale, precum şi amortizarea investiţiilor în 
activele umane; 2) costurile activelor umane, compuse din cheltuielile suportate 
cu angajarea, recrutarea, socializarea, formarea, perfecţionarea şi dezvoltarea 
experienţei. 
          Este foarte utilă analiza principalelor metode de evaluare a acestor costuri: 

- Metoda costului istoric. Urmăreşte înregistrarea costurilor de natura unor 
investiţii. O problemă adiţională pusă de acest demers este amortizarea 
investiţiilor în resursele umane şi, implicit, a duratei de amortizare. 

- Metoda costului de înlocuire. Presupune evaluarea cheltuielilor pe care ar 
trebui să le efectueze firma pentru a recruta, forma şi dezvolta competenţa 
unor angajaţi echivalenţi sub aspectul productivităţii.  

- Metoda costului de oportunitate. Permite determinarea preţului unui grup 
de persoane, preţ care poate fi asimilat valorii economice a firmei. 

- Evaluarea economică. Se bazează pe estimarea salariilor viitoare pe 
categorii omogene de calificare, vârstă şi funcţie.    

          Trebuie să recunoaştem că evaluarea resurselor umane se află abia la 
începuturile sale ca disciplină distinctă, limitându-se deocamdată, să sesizeze 
costurile cu caracter de investiţie şi să urmărească, cu ajutorul bugetelor, 
investiţiile efectuate în recrutarea , formarea şi dezvoltarea potenţialului uman, 
permiţând, totodată, fundamentarea deciziilor de gestiune a resurselor umane. 
         Capitalul uman al firmei se referă la capacităţile individuale ale angajaţilor, 
evaluându-se în gradul de calificare şi competenţă profesională atins. Rezultatul 
funcţionării capitalului uman se concretizează, de regulă, în îmbunătăţirea 
veniturilor sau a productivităţii firmei. Însă cel mai valoros efect pozitiv al 
capitalului uman este crearea unui capital social suplimentar, care se referă la 
raporturile care există între angajaţi şi reţelele pe care aceştia le formează. 
Includerea capitalului social într-un context economic evidenţiază faptul că 
indivizii şi capitalul lor uman nu sunt entităţi distincte, care ar exista izolat de 
restul firmei. Achiziţia, dezvoltarea şi eficacitatea competenţelor umane este 
puternic influenţată de contextele organizaţionale mai largi în care aceste 
competenţe trebuie să funcţioneze. Capitalul social se evaluează prin atitudinile şi 
valorile angajaţilor, concretizate în loialitate, implicare şi disciplină pe care şi le 
asumă membrii organizaţiei. Calitatea capitalului social rezultă din comunicarea 
dintre angajaţi, din coeziunea "corpului" social al firmei.   
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          Modelele existente de evaluare a capitalului uman şi social reprezintă 
ilustrări sugestive ale dilemei "importanţă/evaluare": ceea ce este important nu 
poate fi evaluat, fapt care câtuşi de puţin nu-i diminuează importanţa. 
          Activele umane sau capitalul intelectual şi relaţional, reprezintă ceva mai 
mult decât simple instrumente. Ele sunt o sursă importantă de avantaje 
competitive şi, de aceea, trebuie preţuite, păzite şi dezvoltate prin investiţii 
corespunzătoare. Asigurarea unui randament economic cât mai înalt al acestor 
active va determina succesul organizaţiilor. Or, aceste active se comportă, din 
punct de vedere economic, altfel decât activele fizice sau financiare. Marea 
particularitate a activelor umane constă în faptul că ele sunt capabile de 
autoorganizare, autoconducere şi autoperfecţionare. Este evident că a creşte 
productivitatea lor nu va fi posibil cu ajutorul metodelor utilizate pentru creşterea 
productivităţii activelor fizice. Cheia constă, fără îndoială, în dezvoltarea umană 
şi organizaţională şi nicidecum în binecunoscutele procedee "intensive" şi 
"extensive" de creştere a eficienţei. Aceasta va atrage, în mod obligatoriu, 
revizuirea radicală a însuşi modului de înţelegere şi reprezentare a economiei 
organizaţiei. Imaginea organizaţiei ca "structură patrimonială", reflectată în 
bilanţul contabil, devine tot mai restrictivă. Sigur, instrumentele financiar-
contabile de analiză şi gestiune a activităţii organizaţiei economice nu vor fi 
abandonate. Însă ele tot mai mult vor reflecta o parte tot mai mică din "vârful 
aisbergului". Va trebui să privim organizaţiile nu doar ca simple inventare de 
bunuri, ci ca "organisme vii", puternic conectate la şi integrate în "ecosisteme" 
specifice. Va trebui inventat şi un nou limbaj care să descrie economia 
organizaţiei. Un limbaj care să renunţe la clişeele juridice şi financiar-contabile, 
dar care să vorbească despre membri, asociaţi, reţele de relaţii, parteneri, 
conexiuni, interdependenţe, investitori, etc. Indiscutabil, obiectivul major al 
managementului financiar va rămâne maximizarea valorii de piaţă a organizaţiei, 
ţinând cont de cash-flow-urile realizate sau obtenabile, însă tot mai mult însăşi 
baza acestor fluxuri de lichidităţi se va regăsi în activele intangibile ale 
organizaţiei economice. O problemă conexă va fi, de aceea, remunerarea activelor 
intangibile. Schemele de remunerare vor trebui să-i includă nu numai pe acţionari 
- investitorii capitalului financiar -, ci şi pe "proprietarii" activelor intangibile. În 
mod cert, formula veche "Firma există pentru a-i îmbogăţi pe proprietarii ei" va 
trebui revăzută. 
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