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Ce este capitalul intelectual? 
 

•Suma tuturor abilităţilor, cunoştinţelor şi 
experienţelor unei organizaţii necesare 
pentru susţinerea competitivităţii şi 
performanţei 
•Un instrument de comunicare şi evaluare 
folosit de către managerii unei organizaţii 
•Componentele cheie ale capitalului 
intelectual:capitalul uman (persoane), 
capitalul structural (resurse) şi capitalul 
relaţional (legături)  
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Cum măsurăm capitalul intelectual? 
 
•Componentele cheie care vor conduce la 
rapoarte de capital intelectual în universităţi 
sunt cuprinse deja în diferite rapoarte ale 
universităţilor  
•Universităţile şi agenţiile MECTS prevăzute de 
Legea 1/2011, respectiv CNSPIS, CNATDCU, 
CNCS, UEFISCDI deţin majoritatea datelor 
necesare măsurării capitalului intelectual 
 



Cine şi unde a mai facut rapoarte de 
capital intelectual? (1) 
•Proiectul MERITUM, 2001 – (institute de cercetare din 

Spania, Franţa, Norvegia, Suedia, Finlanda şi Danemarca) 

•Proiectul PRISM, 2003 – (universităţi din Marea Britanie, 

Danemarca, Italia, Spania, Suedia, Olanda şi Irlanda) 

•Proiectul ARC, 2005 – (Austrian Research Centres) 

•Proiectul INGENIO, 2006 – (Spanish Research Council şi 

Polytechnic University of Valencia) 

•Proiectul RICARDIS, 2006 – (European Commission, 

Directorate-General for Research) 

 



Cine şi unde a mai facut rapoarte de 
capital intelectual? (2) 
 

•Din 2006, toate universităţile din Austria sunt obligate 
prin lege să aibă rapoarte de capital intelectual:  
 

“The benefits arise rather from the process itself 
than from the end result of the performance reporting 
activity. In particular, the implementation of 
performance management systems requires 
communication about performance areas that have not 
been present before. Thus, it is rather the 
communication that leads to benefits than the 
performance information itself.” (Karl-Heinz Leitner, 
2002) 

 



Ce ne-am propus? 
 

1 – înţelegerea modului de realizare a rapoartelor 
de capital intelectual în vederea dezvoltării calităţii 
în învăţămantul superior; 

2 – elaborarea cadrului metodologic (ghiduri, 
blueprints etc.) pentru realizarea rapoartelor de 
capital intelectual la nivelul universităţilor, 
regiunilor şi la nivel naţional; 

3 – elaborarea unor recomandări de politici publice 
şi propuneri legislative privind managementul 
capitalului intelectual într-o economie a cunoaşterii 

 



Vă mulțumim! 


