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” Angajaţii nu se depreciază. 
Valoarea lor pentru organizaţie, atunci când 
 sunt înteleşi şi preţuiţi, este de neasemuit” 

 
Organizaţiile care deţin angajaţi cu un capital intelectual superior, vor obţine venituri 

remarcabile pe o perioadă îndelungată. Cotidian, se poate observa şi analiza bătălia tenace pe care o 
duc micii şi marii investitori pentru a atrage în propria echipă personal cu un nivel ridicat de calificare 
şi educaţie, care să poată răspunde cerinţelor şi exigenţelor viitoare ale economiei şi societăţii. 

Cu cât acest tip de organizaţie devine un fenomen de masă cu atât societatea respectivă va 
înregistra un ritm de dezvoltare mai intens. 

Capitalul uman constă în acele abilităţi ale indivizilor, care sunt caracteristice acestora şi rămân 
aceleaşi în orice mediu social, putând fi valorificate pe piaţa muncii în schimbul unor resurse 
economice de orice tip. 
 Practic, capitalul uman este format din capital educaţional (abilităţi dobândite de indivizi în 
procesul de instruire şcolara, dar şi în afara acestuia) şi capital biologic  (abilităti fizice ale indivizilor, 
sintetizate cel mai adesea prin starea de sănătate). 
 Capitalul uman s-a dezvoltat ca şi concept în economie, unde este privit în special ca şi 
“estimare a abilităţii unei persoane de a produce venituri prin munca” (Di Bartolo, 1999). 
          Kiker (1966) notează şase motivaţii care au determinat anterior anilor ’60 tratarea fiinţei umane 
ca şi capital:  

• demonstrarea puterii  unei naţiuni; 
• determinarea efectelor economice ale educaţiei, investirii în sănătate şi migraţiei;  
• pentru a propune sisteme de taxare mai echitabile decât cele existente;  
• pentru a determina costul total al războiului (în evaluarea pierderilor de razboi, după cele doua 

conflagraţii mondiale); 
• pentru a avertiza populaţia asupra nevoii de conservare a vieţii şi sănătăţii şi pentru a sublinia 

importanţa vieţii indivizilor pentru economia ţării în care locuiesc; 
• pentru a spijini stabilirea compensaţiilor decise de tribunale în caz de moarte sau accident.  

           Evoluţia societăţii conturează o eră a cunoaşterii spre care tinde umanitatea şi o dată cu ea 
mediul de afaceri. 

 În centru se află informaţia care dă naştere capitalului intelectual. 
Capitalul intelectual este  moneda noului mileniu. Folosirea înţeleaptă a acestuia este cheia 

succesului în era cunoaşterii. Tocmai de aceea el poate fi privit ca valoare ascunsă a unei organizaţii 
până de curând nemăsurabilă. 

Noţiunea de capital intelectual a apărut în lumea afacerilor în anii 1990. 
Există două moduri separate de gândire asupra capitalului intelectual; totuşi se poate observa o 

oarecare legătură între ele. Unul se referea la informaţie, puterea minţii  
concentrându-se asupra creaţiei şi extinderii cunoaşterii din interiorul firmei. Celălalt, bazat pe resurse 
era orientat pe obţinerea de profituri din combinaţiile unice ale capitalului intelectual şi resursele 
corporale. 



Societatea celui de-al treilea mileniu dispune de angajaţi care sunt valoroşi datorită 
cunoştinţelor lor.  

Capitalul intelectual este termenul atribuit activelor intangibile combinate care permit 
companiei să funcţioneze eficient. 

Componentele capitalului intelectual sunt: 
• Activele de piaţă – sunt cele care derivă dintr-o relaţie benefică a organizaţiei cu piaţa şi 

cu clienţii.  Exemplele pot include: clienţii şi gradul lor de loialitate, canalele de 
distribuţie, diferite contracte şi acorduri, etc. 

• Activele bazate pe proprietatea intelectuală  - includ know-how-ul, secretele de 
comercializare, copyright-ul, brevetele sau alte drepturi.  

• Activele centrate pe resursele umane – se referă la abilitatea şi creativitatea manifestate 
în rezolvarea problemelor, precum şi la calităţile de lider, antreprenor şi manager pe care 
le deţin angajaţii unei organizaţii.  

Activele specifice infrastructurii – au în vedere acele tehnologii, metode şi procese care îi 
permit unei organizaţii să funcţioneze eficient pe termen lung. 
          Cultura organizaţională trebuie deci să îmbrăţişeze creaţia, inovaţia, transferul si refolosirea 
informaţiei şi cunoştinţelor pentru a profita la maxim de tot ceea ce oferă capitalul intelectual. 
          Măsurarea capitalului intelectual a devenit un domeniu principal de cercetare pentru practicieni si 
cercetători incă din anii ’90. 
          Potrivit profesorului Nick Bontis, director al Institutului de Cercetare a Capitalului 
Intelectual,există patru mari sisteme de măsurare folosite in prezent de practicieni: 

• Bugetarea resurselor umane    
          Obiectivul metodei este acela de a cuantifica valoarea economică a oamenilor în cadrul 
organizaţiei cu scopul de a fi folosită în cadrul deciziilor manageriale şi financiare. Cercetătorii au 
propus trei tipuri de astfel de modele de măsurare: modelul costurilor, modelul valorilor resurselor 
umane şi modelul monetar.  
              Toate aceste modele tind să fie subiective şi nesigure neprezentănd încrederea necesară 
deoarece măsurătorile  nu pot fi testate cu un grad ridicat de certitudine.  

• Valoare economică adăugată 
               Modelul valorii economice adăugate a fost introdus ca o măsurătoare comprehensibilă a 
performanţei care leagă elaborarea bugetului, planificarea financiară, realizarea obiectivelor, măsurarea 
performanţelor, comunicarea către acţionari şi stimularea prin compensaţii pentru a înregistra corect 
toate modalităţile prin care firma poate crea sau pierde valoare. Acest sistem însă nu prezintă în mod 
sistematic componentele structurale ale capitalului intelectual şi lasă multe ambiguităţi in aplicabilitate. 

• Metoda tabelei echilibrate 
Se măsoară atât factorii financiari cât şi cei nonfinanciari, incluzând aici perspectiva clienţilor, a 

proceselor interne, perspectiva dezvoltării şi trainingului precum şi un sistem de relaţii coerente între 
aceste măsuri. 

 Această metodă are mai mult rol de completare a perspectivelor tradiţionale prin adăugarea de 
elemente nonfinanciare. 

• Modelul Navigator 
Un model dinamic şi holistic de raportare a capitalului intelectual numit Navigator.  
Potrivit acestui model, capitalul intelectual era împărţit în capital uman şi capital structural. 
Capitalul uman - reprezintă combinaţia de cunoştinţe, aptitudini, intuiţie, capacitatea indivizilor de 

a indeplini sarcini si obiective (include valori, cultura şi filozofie); 



Capitalul structural - semnifică cunoştinţele care rămân în cadrul organizaîiei când nu se ia în calcul 
capitalul uman. Reprezintă de fapt cunoştinţele care rămân în cadrul organizaţiei atunci când oamenii  
“pleacă” acasa. Capitalul structural include capitalul organizaţional şi capitalul pieţei. Spre deosebire 
de capitalul uman, acesta poate fi supus schimburilor comerciale; 

Capitalul comercial  - valoare ce rezultă din relaţiile firmei cu clienţii acesteia; 
Capitalul organizaţional - include capăacităţile organizaţiei sub formă de  hardware, software, baze 

de date, structuri organizaţionale, patente, mărci înregistrate şi orice altă capacitate a organizaţiei care 
ajută la dimensionarea productivităţii indivizilor prin transmitere şi schimb de cunoştinţe; 

Capitalul proceselor - procesele, activităţile şi infrastructura aferentă folosită pentru crearea, 
schimbul, transmiterea şi diseminarea cunoştinţelor ce ajută la dimensionarea productivităţii indivizilor 
unei organizaţii; 

Capitalul inovaţional - această componentă a capitalului intelectual reflectă capacitatea unei 
organizaţii şi investiţiile curente destinate dezvoltării firmei : cercetare şi dezvoltare, patente, mărci 
înregistrate, precum şi companii “start-up” cu importanţă sporită. 

Iniţial, teoria modernă a capitalului uman s-a dezvoltat în jurul grupului de la Universitatea din 
Chicago coordonat intelectual de Theodore Shultz, preşedintele Asociaţiei Americane de Economie. 
Postuland raţionalitatea indivizilor, Schultz şi colaboratorii săi au tratat cheltuielile educaţionale şi cu 
sănătatea drept investiţii în scopul creşterii productivităţii muncii şi, implicit a creşterii economice. 
 Jacob Mincer, Gary Becker şi cei ce i-au urmat s-au concentrat mai mult pe studiul relaţiilor 
dintre capitalul uman şi veniturile din munca, mai exact pe studiul variaţiilor veniturilor în funcţie de 
gradul de educaţie al indivizilor. Gary Becker a realizat o remarcabilă expunere a teoriei capitalului 
uman (1964): “veniturile indivizilor cresc substanţial în funcţie de gradul de educaţie al acestora. 
Mincer şi Becker au restrâns în general abordările lor asupra capitalului uman la analiza capitalului 
educaţional, punând în evidenţă costurile asociate investirii în instruire, precum şi relaţia dintre 
investiţiile şcolare şi post-şcolare. 

 În ultimele decenii, analizele asupra capitalului uman au început să îl definească pe acesta mai 
ales ca şi capital educaţional, ca urmare a impactului teoriei capitalului uman. Blaug (1976) arată că 
educaţia reprezintă în fapt esenţa capitalului uman, importanţa ei fiind superioară componentelor 
asociate stării de sănătate.Studiile comparative asupra calităţii educaţiei realizate în ţările aflate în 
tranziţie şi cele cu o economie dezvoltată evidenţiază faptul ca acestă problemă este una cu care se 
confruntă majoritatea ţărilor Europei Centrale şi de Est. Comparativ cu colegii lor din Canada, Franţa, 
Israel, Marea Britanie elevii din Ungaria, Slovenia şi fostele state ale Uniunii Sovietice au demonstrat o 
mai bună cunoaştere a faptelor dar o capacitate redusă a utilizării cunoştinţelor în context nou, diferit1.  

Specialiştii sunt de părere că un sistem de învăţământ care nu dezvoltă la elevi capacitatea de a 
valorifica cunoştinţele în diverse situaţii concrete, creativitatea, spritul inovator nu pot fi considerate 
sisteme de învăţământ de calitate, eficiente. 

 Absolvenţii cărora le vor lipsi astfel de aptitudini sunt expuşi riscului şomajului, excluderii sociale, 
sărăciei.  

Gary Becker a dezvoltat teoria investiţei în capitalul uman legat de termenul de rata de 
recuperare a investiţiei în capitalul uman. 
 Capitalul uman şi implicit investiţia în capitalul uman – în special investiţia în educaţie – 
determină capacitatea indivizilor de a câştiga precum şi perspectivele lor de angajare. 
 Un recent studiu elaborat de către OECD a confirmat importanţa investiţiei în educaţie ca un 
determinant esenţial al creşterii şi dezvoltării economice contemporane.  

                                                 
1 Beyond Economic Growth, Meeting  the Challenges of Global Development, www.worldbank.org 



Tendinţa tinerilor de a-şi continua studiile contribuie la dezvoltarea de ansamblu a societăţii – 
evaluările au la baza în general ratele înalte de recuperare a investiţiei în educaţie. 
 Alte studii au relevat importanta pe care o prezinta pentru investiţia în educaţie diversele 
beneficii non-economice care se pot asocia acestei investiţii. 
 Una din cele mai importante motivaţii ale indivizilor de a investi în educaţie este legată de 
acumularea unui stoc de capital uman – materializat în cunoştinţe şi competenţe, care conduc ca 
tendinşă la o sporire a productivităţii  şi implicit a câştigurilor potenţiale pe care individul speră să le 
obţină – exprimate atât în termeni monetari cât şi non-monetari. 

Ideea centrală a tuturor teoriilor apărute asupra capitalului intelectual şi societăţii bazate pe 
cunoaştere este faptul că valorile şi-au schimbat ierarhia şi anume, resursele fizice au coborât o treapta 
pentru a face loc resurselor intangibile care devin un factor din ce în ce mai important în dezvoltarea şi 
profitabilitatea unei afaceri şi nu numai. 
          De aici decurg consecinţe ce acţionează asupra oamenilor, furnizori direcţi şi unici ai acestui 
capital intelectual. Pregătirea trebuie să se facă mai temeinic, cunostinţe mai vaste însemnand mai 
multă putere şi deci un loc de muncă mai bun.  
          Cultura organizaţională trebuie deci să îmbrăţişeze creaţia, inovaţia, transferul si refolosirea 
informaţiei şi cunoştinţelor pentru a profita la maxim de tot ceea ce oferă capitalul intelectual. 

Capitalul uman intrat în atenţia specialiştilor, în special a celor din domeniul economic, în 
momentul în care s-a constat, atât la nivel individual cât şi la nivel de ţară, că cele mai ridicate profituri 
se datorează investiţiilor în cunoştinţe, competenţe, calificări şi mai puţin celor în capital fizic (utilaje, 
construcţii, maşini, echipamente etc.).  

Dat fiind faptul că majoritatea cunoştinţelor, competenţelor, calificărilor se însuşesc în şcoală, 
prin intermediul procesului instructiv-educativ, educaţiei i-a fost recunoscut rolul determinant pe care-l 
are în acumularea şi dezvoltarea capitalului uman şi, în consecinţă, în dezvoltarea economică a unei 
ţări. 

Pentru ca efectele educaţiei asupra dezvoltării capitalului uman şi celei economice să fie maxime 
trebuie respectate anumite condiţii: 

• cantitatea şi calitatea educaţiei măsurate în număr de ani de studiu, procent din PIB alocat 
educaţiei, rata de participare şcolară, rezultate, performanţe şcolare să fie ridicate iar oferta 
educaţională să corespundă cerinţelor actuale şi de perspectivă ale pieţei forţei de muncă; 

• existenţa unui mediu socio-economic şi politic stabil şi un ritm de creştere economică accelerat; 
• diferenţele dintre venituri la nivel individual, salarizarea să corespundă nivelului de pregătire 

şcolară şi profesională al individului.  
           Formarea profesională este direct legată de strategiile de producţie pe termen scurt, mediu 

sau lung ale diverşilor agenţi economici, diferă nu numai de la o etapă la alta de dezvoltare a 
economiei, ci şi de la un individ la altul.  

Investiţiile în educaţie rămân ineficiente dacă nu sunt însoţite de o strategie de dezvoltare socio-
economică adecvată.  

Devine astfel important îndeplinirea şi a celorlalte două condiţii: stabilitatea mediului socio-
economic şi politic şi un ritm de creştere economică accelerată şi exitenţa unei relaţii directe între 
venituri, ocupaţii şi nivel de pregătire şcolară şi profesională. 

Principalele caracteristici ale mediului economic european şi într-o oarecare măsură şi ale celui 
românesc sunt: 

• inovaţia tehnologică – acumularea unui volum impresionant de cunoştinţe în toate domeniile, 
creşterea concurenţei pe piaţă impune adoptarea celor mai noi tehnologii; 



• instabilitatea ocupaţională – angajaţii sunt forţaţi să-şi schimbe nu numai locul de muncă, ci şi 
profesia. Acestă instabilitate este mult mai accelerată în condiţiile trecerii de la o economie 
planificată la una de piaţă; 

• reducerea fiscalităţii – pe termen lung, în condiţiile în care concurenţa va creşte presiunile 
agenţilor economici asupra guvernelor vor fi tot mai ridicate în scopul reducerii fiscalităţii. 
Aceasta însemnă că statul va fi nevoit în viitor fie să se retragă tot mai mult din susţinerea 
serviciilor publice între care şi educaţia, fie să identifice alte surse de finanţare a acestora. 
Modificarea contextului economic impune o rezvizuire fundamentală a ofertei educaţionale şi 

nu numai la nivelul tuturor ţărilor. 
Încă de la începutul anilor ’90 oferta educaţională în România s-a diversificat atât la nivelul 

învăţământului secundar cât mai ales la nivel superior. Mai mult, în primii ani ai tranziţiei, acest tip de 
ofertă a răspuns nevoilor pieţei forţei de muncă: creşterea numărului de specialişti în ştiinţe economice, 
medicale, juridice, informatică etc. 

Inexistenţa unui sistem de monitorizare a relaţiei dintre oferta educaţională şi cererea actuală şi 
de perspectivă a pieţei forţei de muncă a condus la disfuncţionalităţi majore: specializări înguste, 
neglijarea formării de specialişti în anumite domeni şi supraaglomerarea altora, subocupare etc. In 
aceste condiţii pe piaţa forţei de muncă din România se manifestă deja fenomene de subocupare sau de 
declasare profesională, de devalorizare a diplomelor şi aceasta nu pentru că ar fi prea multe, ci pentru 
că nu sunt utilizate.  
           În toate statele cu o economie dezvoltată aceste fenomene sunt frecvente dar în timp ce acolo au 
un caracter temporar (au rolul de a facilita trecerea spre un loc de muncă corespunzător pregătirii sau 
numărul de absolvenţi de studii superioare este ridicat) în România ele au un caracter permanent. 
Ritmul lent al creşterii economice, dificultatea de a crea noi locuri de muncă conduc la o cerere scăzută 
de forţă de muncă, deci de capital uman. 
        Investiţiile în educaţie, în formarea de capital uman atât în plan individual cât şi la nivelul 
societăţii se depreciază în cazul în care cunoştinţele, competenţele, calificările nu sunt utilizate regulat 
şi corespunzătorDiferite studii au relevat importanţa pe care o prezintă  investiţia în educţie ca şi 
diversele beneficii non-economice care se pot asocia acestei investiţii. 

Volumul cheltuielilor cu educaţia diferă nu numai de la o ţară la alta, ci şi de la un individ la 
altul şi sunt în măsură să ofere o imagine atât asupra capacităţii unei ţări de a susţine dezvoltare 
capitalului uman, cât şi asupra locului pe care-l ocupă acesta în strategiile de dezvoltare pe termen lung. 
Faptul că la nivel individual cheltuielile alocate educaţiei sunt nesigure şi variabile a condus la 
accentuarea rolului statului, al guvernelor în finanţarea educaţiei, fie în totalitate, fie parţial.  

În România, învăţământul este gratuit la toate nivelurile sale iar accesul la educaţie este garantat 
prin lege tuturor persoanelor indiferent de sex, naţionalitate, religie sau mediu socio-familial de 
provenienţă. A devenit însă evident faptul că, în condiţiile unei situaţii economice deficitare existenţa 
doar a unei legislaţii favorabile educaţiei rămâne insuficientă. 

România a intrat, ca şi alte ţări aflate în curs de dezvoltare, într-un cerc vicios: un nivel de 
dezvoltare scăzut are ca efect limitarea investiţiilor în educaţie, deci în capital uman, şi diminuează 
calitatea şi productivitatea muncii, principalii factori ai creşterii economice.  
         Un alt aspect legat de finanţarea educaţiei este cel legat de modul de distribuţie a cheltuielilor pe 
niveluri de învăţământ.  

S-a costatat faptul că finanţarea totală a învăţământului primar şi secundar este mult mai 
avantajoasă pentru societate decât pentru individ: un nivel ridicat de alfabetizare, creşterea gradului de 
participare socială şi economică al populaţiei, îmbunătăţirea calităţii vieţii de familie şi a stării de 



sănătate etc. De aceea  în foarte multe ţări învăţământul primar şi secundar este gratuit durata 
obligatorie de şcolarizare fiind foarte mare. 

 Investiţiile în învăţământul superior au un grad mai ridicat de rentabilitate în plan individual 
decât la nivel de societate în special prin creşterea veniturilor salariale în viitor astfel că, o mare parte a 
costurilor cu învăţământul superior sunt suportate de către individ.  

Deciziile privind distribuţia cheltuielilor pe niveluri de învăţământ trebuie să ţină însă cont si de 
specificul societăţii.  
          În România distribuţia cheltuielilor cu educaţia este una inegală fiind favorizat învăţământul 
superior. În aceste condiţii, chiar dacă învăţământul este gratuit la toate nivelurile, capacitatea 
sistemului de a cuprinde şi menţine în şcoală o perioadă cât mai mare de timp întrega populaţie de 
vârstă şcolară este diminuată.  
           Nivelul de finanţare al învăţământului si modul de distributie al resurselor financiare afectează 
rata de participare şcolară în special la nivelul secundar şi superior.  
      În timp ce în statele dezvoltate din punct de vedere economic învăţământul primar şi cel 
secundar sunt generalizate (doar copiii cu probleme deosebite de sănătate psihică sau fizică, copii de 
emigranţi sau delicvenţii nu frecventează şcoala) în România procentul de participare şcolară doar la 
nivel primar este apropiat de 100% în timp ce la nivel secundar este cu puţin peste 60%. 

Una din cele mai importante motivaţii ale indivizilor de a investi în educaţie este legată de 
acumularea unui stoc de capital uman – materializat în cunoştinţe şi competenţe, care conduc ca 
tendinţă la o sporire a productivităţii  şi implicit a câştigurilor potenţiale pe care individul speră să le 
obţină – exprimate atât în termeni monetari cât şi non-monetari. “Premiul” obţinut ca urmare a 
investiţiei în educaţie  exprimat ca un câştig salarial este, în cazul absolvenţilor de învaţământ superior 
substanţial. 

 Într-o serie de ţări “premiul” salarial ataşat investiţiei în educaţie a avut o tendinţa de creştere 
înca de la începutul anilor 80, ceea ce sugerează o expansiune semnificativă a ofertei de lucrători cu un 
nivel superior de calificare. În acelaşi timp s-a sesizat şi o creştere semnificativă a cererii de educaţie. 

 Alte ipoteze legate de explicarea creşterii “premiului” salarial al investiţiei în educaţie în 
ultimele decenii include declinul înregistrat în rata de sindicalizare şi reducerea valorii reale a salariului 
minim.  

  Astazi accentul se mută asupra organizaţiilor flexibile şi suficient de agile  care au nevoie de 
specialişti care să lucreze împreună în echipe. 

 Astfel de echipe sunt denumite sugestiv echipe multi-funcţionale. Ne mutăm astfel din lumea 
specializării înguste  în cea a echipelor şi în special în cea a echipelor inter-funcţionale care pun în 
evidenţă nu numai calitatea produsului, ci şi calitatea decidenţilor din lumea afacerilor.  

Echipele inter şi multi-funcţionale constau din membrii care posedă diferite seturi de calificări 
şi competenţe. Acest fapt este plin de semnificaţii în noua economie şi în societatea cunoaşterii.  

Traseele de cariera îi favorizează pe cei care pot practica mai mule profesii şi care dovedesc 
calităti reale pentru a lucra în grup şi pentru a se perfecţiona permanent.  

Remodelarea şi reconfigurarea noii lumi a afacerilor are un impact considerabil asupra unora 
dintre conceptele şi modelele economice cheie, ceea ce presupune: 

• introducerea echipelor multi si inter-funcţionale; 
• adoptarea structurilor orizontale şi înlăturarea ierarhiilor; 
• procesele de re-inginerie. 

           Accentul s-a mutat dinspre organizarea muncii ca factor tradiţional de producţie pe baza 
diviziunii muncii spre organizarea oamnilor în echipe şi spre identificarea şi dezvoltarea 
managementului carierei si competenţelor.      



Experienţa a evidenţiat că echipele performante dinamice pot fi mai eficiente într-un mediu 
dominat de schimbare decât o pot face marile organizaţii în mod individual sau persoanele singulare. 

Globalizarea modifică sensibil maniera în care se derulează afacerile şi accelereaza difuzarea 
“know-how”-ului şi a inovaţiei. 

Din această perspectivă organizaţiile trebuie să devină tot mai competitive. Acest fapt face 
imperios necesară reformularea principiului avantajului comparativ prin apelarea la conceptul mult mai 
sugestiv în contextul noii economii şi al societăţii cunoaşterii, acela al avantajului competitiv. 

Principalii factori care permit României să devină inovatoare au în vedere: 
• investiţile consistente ca ordin de mărime în educaţie în general şi în educaţia de nivel superior, 

în special; 
• baza informaţională şi tehnologică de calitate; 
• nivele înalte ale cheltuielilior guvernamentale aferente cercetării şi dezvoltării; 
• legi eficiente de protecţie a proprietăţii intelectuale care să susţina activitatea de cercetare-

dezvoltare. 
Aderarea României la Uniunea Europeana,  privind factorul uman nu se face decât la un anumit 

nivel de profesionalism , de evoluţie spiritual-culturală şi economică, în permanentă adaptabilitate la un 
mediu economic nou, internaţional integrat, la o lume integrată, o lume unică ce necesită oameni unici. 

Aceasta presupune captarea tuturor valorilor spirituale, culturale, socio-umane, fapt care 
sporeşte importanţa specificului şi efortului naţional în cadrul integrării, amplificând astfel rolul 
valorilor autohtone şi compatibilitatea acestora cu principiile de universalitate  sau globalizare. 
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