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Sinteza lucării 

Cercetarea de față are o implicație practică pentru sectorul financiar bancar din România, 

prin faptul că a conturat un model de măsurare a ratei rentabilității capitalului uman, sub 

forma unui mecanism pentru crearea unei platforme digitale de calcul. În eforturile de creare a 

unui model de măsurare a ratei rentabilității capitalului uman, cercetarea a pornit de la analiza 

eficienței adoptării calculului ratei rentabilității capitalului uman în institutiile financiar 

bancare din România, deoarece acest calcul are implicații directe în sfera culturii 

organizaționale și a motivării angajaților. Majoritatea băncilor și instituțiilor financiare nu au 

încă o metodă consistentă pentru a măsura rata rentabilității capitalului uman. Astfel, a fost 

dezvoltat un cadru comprehensiv pentru măsurarea valorii financiare a oricărei intervenții 

aferente capitalului uman, pornind de la modelul analitic de calcul, rezultat deasemenea în 



urma cercetării de față. Integrarea procesului de învațare și acumulare a cunoștințelor de către 

capitalul uman a presupus înțelegerea obiectivelor de business în sectorul financiar-bancar din 

România, analiza nevoilor de business, analiza situațională care a reliefat principalele zone 

care prezintă nevoi de business (serviciile financiar bancare, resursa umană și tehnologia), 

pentru ca mai apoi să se contureze planul de intervenție și modelul propriu-zis de calcul al 

ratei rentabilității. 

 
 


