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În secolul XXI s-a constatat că mediul economic, politic, social,
cultural, tehnologic etc. în care organizaţiile îşi desfăşoară activitatea a
suferit transformări ireversibile. Toate aceste transformări au determinat
apariţia economiei bazate pe cunoştinţe şi implicit a societăţii, organizaţiei
şi managementului bazate pe cunoştinţe, drept “elemente – suport” ale
acestui tip de economie.
În această conjunctură, se impune ca organizaţiile să devină
conştiente de scopul, necesitatea şi utilitatea adaptării la cerinţele noilor
tendinţe mondiale - economia, societatea, organizaţia şi managementul
bazate pe cunoştinţe, care au ca element central, cunoştinţele şi implicit
capitalul intelectual.
Conştientizarea organizaţiilor cu privire la faptul că fără această
adaptare nu vor putea să supravieţuiască sau să se dezvolte pe piaţă, nu vor
fi competitive şi nu vor avea posibilitatea să satisfacă nevoile
consumatorilor, le va îndemna să găsească anumite metode, tehnici şi
instrumente prin care să realizeze schimbările impuse de noul context.
Astfel, managementul organizaţiilor va încerca să gândească
strategic, să dezvolte strategii care să susţină toate schimbările impuse de
organizaţia bazată pe cunoştinţe şi să prolifereze un management strategic
bazat pe cunoştinţe.
În vederea adoptării acestui model managerial, organizaţiile vor
încerca să-şi valorifice capitalul intelectual, prin identificarea şi utilizarea
resurselor strategice – cunoştinte. Prin urmare, managementul organizaţiilor
va dori să integreze managementul capitalului intelectual în managementul
strategic al acestora, tocmai pentru a crea valoare adăugată, care să asigure
avantaje competitive durabile, îndeplinirea misiunilor organizaţiilor în
condiţii de profitabilitate şi creşterea performanţelor acestora.
Mai mult, managementul organizaţiilor va aspira la o „aliniere”
strategică care să conţină valorile promovate de organizaţiile bazate pe
cunoştinţe prin utilizarea proiectelor ca modalitate de implementare a
strategiei (managementul proiectelor). În momentul adaptării la economia
bazată pe cunoştinţe, organizaţia se va transforma într-o organizaţie prin
proiecte, unde proiectele sunt considerate mijloace prin care se determină
avantajul competitiv. În consecinţă, strategia ar deveni o modalitate eficace
de adaptare la noul context organizaţional şi de aplicare a managementului
prin proiecte în organizaţia bazată pe cunoştinţe.
Revenind la ideea conform căreia managementul organizaţiilor va
încerca să găsească un instrumentar metodologic care să susţină schimbările
11
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impuse de noul context, metoda BPR (business process reengineering) ar
putea să integreze valorile promovate de organizaţia şi managementul
bazate pe cunoştinţe în viziunea managementului de nivel superior. Drept
urmare, această metodă ar putea fi implementată ca opţiune viabilă a
strategiei globale organizaţionale, care în momentul implementării s-ar
putea contura sub forma unui proiect.
Nu trebuie omis faptul că noţiunile de strategie, management
strategic, proiect, management de proiect sau BPR ca modalităţi / metode de
adaptare a organizaţiilor clasice la organizaţiile bazate pe cunoştinţe vor
trebui să se transforme pentru a corespunde cerinţelor noului context
organizaţional.
Însă, indiferent de conceptul la care se face referire, cunoştinţele vor
reprezenta cea mai importantă resursă organizaţională, acestea reprezentând,
materie primă, factor de producţie şi produs finit. De asemenea, prin
intermediul proceselor majore referitoare la cunoştinţe (dobândire, creare,
utilizare şi păstrare) se va valorifica capitalul intelectual al organizaţiei,
rezultând “noi” cunoştinţe care vor satisface cerinţele consumatorilor, vor
asigura creşterea performanţelor şi perenitatea organizaţiilor pe piaţă.
În consecinţă, prin prisma celor relatate anterior se impune
identificarea unor modalităţi de perfecţionare (“mutaţii” previzibile) a
managementului de proiect la organizaţia bazată pe cunoştinţe, tocmai
datorită faptului că noul context organizaţional s-a putut dezvolta, printre
altele, cu ajutorul proiectelor şi totodată, acesta poate evolua doar dacă
aceste proiecte vor putea fi adaptate la cerinţele şi valorile economiei,
societăţii, organizaţiei şi managementului bazate pe cunoştinţe.
Aşadar, scopul prezentei lucări este acela de a perfecţiona
managementul de proiect în organizaţia bazată pe cunoştinţe, aspect care
până în prezent nu a constituit subiect de dezbatere, dar care are o
importanţă deosebită în ştiinţa managementului.
Scopul lucrării reprezintă o temă de actualitate în literatura de
specialitate şi constituie punct de plecare pentru cercetări ştiinţifice care să
ateste nevoia societăţilor comerciale de a se adapta la organizaţia bazată pe
cunoştinţe şi aplicabilitatea “mutaţiilor” previzibile ale managementului de
proiect în noul context organizaţional.
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1.1.1. Revoluţia cunoştinţelor - fundament al economiei bazate pe
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Economia este într-o continuă schimbare. Secolul XXI se confruntă
cu o serie de schimbări economice, politice, sociale, culturale, tehnologice
etc. În contextul noilor schimbări, se dezvoltă a treia revoluţie - revoluţia
cunoştinţelor, care succedă revoluţia industrială şi post - industrială.
Revoluţia cunoştinţelor reprezintă schimbarea fundamentală de la
economia bazată preponderent pe resurse fizice la economia bazată
preponderent pe cunoştinţe.
În secolul XXI, resursele de bază nu mai sunt capitalul, munca fizică
şi pământul- factori fizici predominanţi ai revoluţiei industriale, ci vor fi
resursele intelectuale intangibile, din capitalul de cunoştinţe.
Această revoluţie a cunoştinţelor este generată de următoarele
categorii de cauze:
1. Cauze de natură tehnică şi tehnologică:
A. procesele informaţionale, au determinat o dezvoltare accelerată a
culegerii, înregistrării, prelucrării şi depozitării informaţiilor şi a
cunoştinţelor explicite;
B. procesele de comunicaţii au sporit capacitatea de a transmite şi recepţiona
informaţii şi cunoştinţe complexe, neţinând cont de distanţă şi adesea în
timp real;
C. procesele la nivelul atomului (nano-tehnologii), care se concretizează în
diferite materiale ce crează noi materii prime, materii prime inteligente etc.;
D. procesele la nivelul celulelor vii (biotehnologie), care oferă posibilitatea
creării de modificări genetice aproape în toate componentele regnului
vegetal şi animal.
2. Cauze de natură umană:
13

A. schimbări ce privesc nivelul de pregătire şi cunoştinţele resurselor
umane;
B. asimilarea de către oameni a unor capacităţi de creare, reţinere, utilizare
şi valorificare a informaţiilor şi cunoştinţelor;
C. Extinderea disponibilităţii resurselor umane spre inovare.
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3. Cauze de natură managerială:
A. intensificarea muncii de execuţie la nivelul fiecărui loc de muncă;
B. creşterea funcţionalităţii globale a firmei;
C. încorporarea superioară a activităţilor firmei în cadrul pieţei şi a
economiei naţionale, bazată pe criterii economice.
Ca rezultat al revoluţiei cunoştinţelor apare economia bazată pe
cunoştinţe, în cadrul căreia, cunoştinţele vor deveni elementul-cheie în
obţinerea productivităţii şi competitivităţii pentru organizaţii, ramuri
economice, economii naţionale şi a economiei mondiale. Economia bazată
pe cunoştinţe se va construi cu ajutorul unui mare efort inovaţional care se
va aplica asupra întregului sistem economic.
1.1.2. Cunoştinţele - element central al economiei, societăţii, organizaţiei
şi managementului bazate pe cunoştinţe
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Elementul central al economiei, societăţii, organizaţiei şi
managementului bazate pe cunoştinţe îl reprezintă cunoştinţele. Pentru a
înţelege termenul de cunoştinţe, acesta trebuie privit în corelaţie cu
conceptele de dată şi informaţie, cu care se intersectează.
Data poate fi definită ca “descrierea cifrică sau letrică a unor
acţiuni, fapte, procese, fenomene care se manifestă în interiorul sau
exteriorul organizaţiei şi care influenţează sau îi pot influenţa activitatea,
inclusiv managementul acesteia.”1
“Informaţia reprezintă o dată inteligibilă pentru receptor, căruia îi
aduce un plus de cunoaştere, perceput de acesta.”2
După părerea mea, data reprezintă descrierea unor fapte şi procese
care acţionează în interiorul şi în exteriorul organizaţiei şi care îi
influenţează desfăşurarea activităţii (dezvoltarea organizaţiei). Iar,
informaţia, consider că reprezintă un ansamblu de date care aduce un plus
de cunoaştere persoanei care o primeşte şi doreşte să o utilizeze.
1

Doiniţa Ciocîrlan – “Managementul firmei”, Editura Universitară, Bucureşti, 2007, pg. 56,
ISBN 978-973-749-267-8
2
Ovidiu Nicolescu, Ion Plumb, Mihai Pricop, Ion Vasilescu, Ion Verboncu – “Abordări
moderne în managementul şi economia organizaţiei, Volumul 1- Managementul general al
organizaţiei”, Editura Economică, Bucureşti, 2003, pg. 32, ISBN 973-590-861-1
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Privite în corelaţie cu datele şi informaţiile, cunoştinţele sunt
definite, în viziunea specialistului A.B. Jones3, ca stocuri care cumulează
informaţii şi abilităţi generate de utilizarea informaţiilor de către receptor.
Cunoştinţele încorporează informaţii ce reprezintă atât input pentru
dezvoltarea cunoştinţelor, dar totodată şi forma prin care acestea circulă.
Specialistul Thomas Stewart4 a arătat că informaţiile se deosebesc de
cunoştinţe prin dimensiune, natură, derulare şi inteligenţă, astfel:
cunoştinţele sunt mai mari decât informaţiile, ultimele, fiind
componente ale cunoştinţelor;
cunoştinţele conţin elemente care pot fi aplicate, generând soluţii şi
substanţă economică (elemente “expertiză”);
cunoştinţele au un caracter procesual şi au o viaţă mai lungă decât a
informaţiilor, uneori nelimitată;
obiectele care conţin cunoştinţe au încorporate mai multă inteligenţă,
aceasta reducându-le de multe ori dimensiunile sau făcându-le mai
uşoare.
Thomas Stewart afirma că delimitarea informaţiilor de cunoştinţe ar
trebui să se facă contextual, ţinându-se cont de existenţa şi folosirea lor, de
factorii care sunt implicaţi şi de rezultatul final.
Definiţia cunoştinţelor a lui A.B. Jones, prezentată anterior, este
completată de către Ovidiu Nicolescu, cu două precizări. Aceste precizări se
referă la deosebirile între cunoştinţe şi informaţii:
cunoştinţele depind de capacitatea intelectuală a receptorului, de
competenţa cu care acesta înţelege şi utilizează informaţiile primite;
cunoştinţele au capacitatea de a genera, prin propria utilizare, valoare
adăugată.
După părerea mea, cunoştinţele reprezintă un ansamblu de informaţii
care prin utilizare generează valoare adăugată. Valoarea adăugată generată
depinde de capacitatea de receptare şi înţelegere a persoanei care primeşte
informaţiile.
În general, la nivelul organizaţiilor, cunoştinţele, s-au identificat la
forţa de muncă (capitalul uman), capitalul clienţi (cerinţele şi preferinţele
clienţilor) şi în produsele, procesele, capabilităţile şi sistemele sale (capitalul
structural). Astfel, valoarea activelor intangibile (de cunoştinţe) va putea să
depăşească semnificativ valoarea activelor tangibile.

3

Ovidiu Nicolescu – “Management bazat pe cunoştinţe. Suport de curs”, Bucureşti, 2006,
pg. 7
4
Ovidiu Nicolescu – “Management bazat pe cunoştinţe. Suport de curs”, Bucureşti, 2006,
pg. 7
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Cunoştinţele prezintă două caracteristici care decurg din
specificitatea acestora:
stricteţea - existenţa unei posibilităţi şi a unei capacităţi de a transforma
o cunoştinţă într-o informaţie explicită;
capacitatea absorbtivă - facilitatea cu care receptorul de cunoştinţe
percepe, înţelege şi reţine cunoştinţele pe care le primeşte.
În opinia lui Ovidiu Nicolescu, capacitatea absorbtivă depinde de
mai mulţi factori: macrosociali, individuali şi organizaţionali.
Cunoştinţele pot proveni din mai multe surse:
proprii: sunt cunoştinţele tacite şi explicite care sunt utilizate de orice
organizaţie; în general, stau la baza creării avantajului competitiv al
organizaţiei;
atrase: le regăsim în cadrul web-site-urilor, bibliotecilor electronice, la
diverse congrese, seminarii, târguri, expoziţii etc.; acestea implică
costuri foarte reduse sau nu costă nimic;
cumpărate: sunt utilizate la un nivel superior; volumul acestor cunoştinţe
este redus datorită costurilor mari pe care le implică; se regăsesc sub
forma unor proiecte, programe de calculator, studii etc.; se observă o
amplificare a tranzacţiilor comerciale care au ca obiect cunoştinţele,
dezvoltându-se astfel piaţa cunoştinţelor.
Specialiştii au identificat mai multe categorii de cunoştinţe, astfel:
1. după criteriul “în funcţie de conţinut”, A.B.Jones5 le împarte în:
cunoştinţe despre ceva, care sunt considerate esenţiale pentru
perceperea şi înţelegerea unui fenomen, eveniment sau proces; şi
cunoştinţe despre cum să se execute ceva sau know-how, care sunt
considerate indispensabile pentru producerea şi comercializarea
profitabilă a serviciilor, echipamentelor etc.;
2. după criteriul “în funcţie de răspândire, utilizabilitate, conţinut, ţintă sau
dorinţă”, specialiştii OCDE6 le împart în: cunoştinţe know-what definite ca o acumulare de relatări despre fapte; acestea constituie
fundamentul pentru celelalte tipuri de cunoştinţe; cunoştinţe know-why
- reprezintă acele cunoştinţe ştiinţifice care fac referire la legi şi principii
ale naturii; ele reprezintă suportul pentru dezvoltarea tehnologică;
cunoştinţe know-how - acestea înmagazinează capabilitatea de a face
ceva, totodată explicând modul de realizare; acest tip de cunoştinţe se
5

Ovidiu Nicolescu, Ion Plumb, Mihai Pricop, Ion Vasilescu, Ion Verboncu – “Abordări
moderne în managementul şi economia organizaţiei, Volumul 1- Managementul general al
organizaţiei”, Editura Economică, Bucureşti, 2003, pg. 34, ISBN 973-590-861-1
6
Ovidiu Nicolescu, Ion Plumb, Mihai Pricop, Ion Vasilescu, Ion Verboncu – “Abordări
moderne în managementul şi economia organizaţiei, Volumul 1- Managementul general al
organizaţiei”, Editura Economică, Bucureşti, 2003, pg. 34-35, ISBN 973-590-861-1
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obţine prin schimbul de know-how cu alte organizaţii, dezvoltându-se
astfel reţelele de firme; cunoştinţe know-who - încorporează cunoştinţe
know-what (cunoştinţe ce-i privesc pe cei ce ştiu) şi know-how
(cunoştinţe cu privire la cei ce ştiu cum să facă);
3. după criteriul enunţat mai sus, în articolul “Cunoaşterea - o perspectivă a
secolului XXI. Economia bazată pe cunoştinţe (I)” publicat în ziarul
Rondul de Sibiu din data de 24 mai 2008, se identifică un nou tip de
cunoştinţe, know-when (să ştii când), care presupun mai mult decât
programarea unor acţiuni şi realizarea acestora într-un mediu dinamic;
4. după criteriul “în funcţie de natura şi transferabilitatea lor”, cunoştinţele
se împart în: explicite - uşor de codificat şi de transmis cu ajutorul
tehnicii; implicite - dificil de codificat şi de transmis cu ajutorul
tehnicii;
5. după criteriul “în funcţie de natură, mod de condiţionare şi de
manifestare”, Mark Clare şi Arthur De Tore7 le împart în: cunoştinţe
bazate pe cultură, cunoştinţe bazate pe proprietatea intelectuală,
cunoştinţe bazate pe procese, cunoştinţe bazate pe oameni,
cunoştinţe bazate pe media, cunoştinţe electronic indexate,
cunoştinţe electronic active.
Este foarte important să se cunoască tipurile de cunoştinţe, pentru că
în acest mod se înţelege complexitatea proceselor implicate în construcţia
economiei bazate pe cunoştinţe, şi, totodată, generarea, utilizarea şi
valorificarea lor în organizaţii, având la bază condiţii de performanţă
economică ridicate.
Pentru identificarea şi utilizarea eficientă a resurselor de cunoştinţe
din cadrul firmei se folosesc procesele de cartografiere. Cartografierea
cunoştinţelor presupune ilustrarea activelor cunoştinţe ale organizaţiei, tacite
şi explicite, în hărţi ale cunoştinţelor şi totodată diagrame ale fluxurilor de
cunoştinţe rezultate.
Specialiştii, au arătat, că în economia actuală, cunoştinţele
îndeplinesc trei roluri sau funcţii economice esenţiale:
materie primă - cunoştinţele participă într-o pondere mare la obţinerea
produselor moderne;
factor de producţie - cunoştinţele participă alături de factorii clasici de
producţie la derularea proceselor de producţie;
produs finit - aceste cunoştinţe se regăsesc sub forma soft-urilor,
proiectelor tehnice, brevetelor de invenţii, standardelor de calitate,
studiilor de management şi marketing, produse high-tech etc.
7

Ovidiu Nicolescu, Luminiţa Nicolescu – “Economia, firma şi managementul bazate pe
cunoştinţe”, Editura Economică, Bucureşti, 2005, pg. 35, ISBN 973-709-125-6
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Se apreciază, că într-o organizaţie, se produc patru procese majore
referitoare la cunoştinţe:
dobândirea sau obţinerea de cunoştinţe, proces care se realizează prin
învăţarea, atât a salariaţilor cât şi a organizaţiei;
crearea de cunoştinţe, proces care se regăseşte sub forma invenţiilor,
inovaţiilor etc;
utilizarea de cunoştinţe, proces pe care îl găsim în totalitatea deciziilor
şi acţiunilor ce se concretizează în produse, servicii, cunoştinţe noi sau
modernizate, care se comercializează în vederea obţinerii de profit;
păstrarea cunoştinţelor, proces pe care îl regăsim sub forma bazelor de
date, arhivelor, monografiilor etc.
Chiar dacă organizaţiile sunt interesate doar de utilizarea
cunoştinţelor, s-a arătat că acest proces este condiţionat de crearea şi
dobândirea lor prin învăţare. Într-o organizaţie, pentru obţinerea
performanţelor, se va apela în primul rând la capitalul cunoştinţe, dar vor fi
folosite şi celelalte forme de capital.
În continuare, având la bază clarificările conceptuale ale termenului
“cunoştinţe”, şi totodată, cauzele revoluţiei cunoştinţelor, se vor prezenta
transformările ce au loc în noul tip de economie, societate, organizaţie şi
management.
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1.1.3. Economia bazată pe cunoştinţe
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Economia bazată pe cunoştinţe are la bază procesul de creare a
cunoştinţelor, prin folosirea acestora în domeniul economic, cu ajutorul
inovării. Astfel, inovarea “în contextul noului tip de economie, reprezintă
capacitatea de a asimila şi de a te converti spre cunoaştere în vederea
îmbunătăţirii productivităţii şi pentru a crea produse şi servicii noi.”8
Pentru a înţelege importanţa conceptului de economie bazată pe
cunoştinţe, se vor prezenta în continuare mai multe definiţii:
Membrii OCDE9 au definit economia bazată pe cunoştinţe, ca fiind,
economia care se bazează în mod direct pe producţia, distribuţia şi
utilizarea cunoştinţelor şi informaţiilor;

8

Magdalena Platis, Cristina Raluca Popescu – “The New Education in the New EconomyNew Challenges For the Romanian Economy”, Analele Universităţii din Oradea, Ştiinţe
Economice, Volumul II- Economy and Business Administration, TOM XVII 2008, pg. 352,
ISSN-1582-5450
9
Membrii OCDE – “Cunoaşterea- o perspectivă a secolului XXI. Economia bazată pe
cunoştinţe (I)”, http://www.roduldesibiu.ro/economie-finante/cunoasterea-perspectiva/, 24
mai 2008
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În concepţia lui Ovidiu Nicolescu şi a Luminiţei Nicolescu, economia
bazată pe cunoştinţe, “se caracterizează prin transformarea cunoştinţelor
în materie primă, capital, produse, factori de producţie esenţiali ai
economiei şi prin procese economice în cadrul cărora generarea,
vinderea, cumpărarea, învăţarea, stocarea, dezvoltarea, partajarea şi
protecţia cunoştinţelor devin predominante şi condiţionează decisiv
obţinerea de profit şi asigurarea sustenabilităţii economiei pe termen
lung”10 etc.
Părerea mea susţine concepţia lui Ovidiu Nicolescu şi a Luminiţei
Nicolescu, deoarece consider că la baza transformărilor ce au loc în
economie se găsesc cunoştinţele, care pot fi atât materie primă, cât şi factor
de producţie, dar, totodată şi produs finit. Transformările din procesele
economice ce se derulează la nivelul unei economii se axează pe obţinerea,
vinderea, cumpărarea, învăţarea, păstrarea, dezvoltarea, diseminarea şi
protecţia cunoştinţelor cu scopul asigurării unei economii sustenabile. Altfel
spus, toate procesele economice se transformă şi se adaptează la noile
schimbări, prin intermediul cunoştinţelor.
Noul tip de sistem, cel al economiei bazate pe cunoştinţe, nu se
reduce doar la cunoştinţe. Se menţin şi celelalte inputuri ale activităţii
economice, însă apar modificări în ceea ce priveşte ponderea lor în cadrul
circuitelor economice. Totodată, mai apar modificări parţiale cu privire la
natura şi modalitatea lor de manifestare, în condiţiile în care cunoştinţele şi
procesele aferente lor, au de regulă, rolul decisiv.
Trăsăturile economiei bazate pe cunoştinţe sunt următoarele:
a) cunoştinţele vor reprezenta cel mai important input în toate
componentele economiei;
b) proprietatea intelectuală va deveni, treptat, majoritară în economie;
c) activităţile economice se vor concentra asupra cunoştinţelor şi producerii
de bunuri - cunoştinţe;
d) activităţile economice se vor fundamenta pe resurse intangibile;
e) pronunţata specificitate a capitalului cunoştinţe;
f) în economie vor predomina absolut procesele de muncă intelectualizate;
g) dezvoltarea echipamentelor şi a produselor simbolice;
h) cunoştinţele vor fi distribuite în funcţie de diviziunea muncii care se va
realiza la nivel micro, mezo, macro şi mondo sistem;
i) apariţia şi dezvoltarea salariaţilor axaţi pe cunoştinţe, ce vor deveni
majoritari în resursele umane ocupate;
j) demasifierea producţiei;
k) frontierele organizaţiilor vor dispărea treptat în cadrul economiei;
10

Ovidiu Nicolescu, Luminiţa Nicolescu – “Economia, firma şi managementul bazate pe
cunoştinţe”, Editura Economică, Bucureşti, 2005, pg. 48, ISBN 973-709-125-6
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l) dezvoltarea tehnologiilor în toate domeniile de activitate, tehnologiile şi
reţelele informaţionale devenind precondiţii ale acestei dezvoltări;
m) dezvoltarea şi amplificarea exporturilor având la bază cunoştinţele;
n) creşterea serviciilor (pondere majoritară) în ansamblul economiei;
o) multiplicarea firmelor mici concomitent cu reducerea firmelor mari;
p) diversificarea formelor de asociere economică între organizaţii;
q) intensificarea globalizării anumitor activităţi generatoare de valoare
adăugată;
r) avantajul competitiv al tuturor formelor de organizare socială economii, ramuri economice şi firme - se va fundamenta, mai ales pe
diferenţele în cunoştinţele posedate şi utilizate.
Pentru construirea economiei bazate pe cunoştinţe avem nevoie de
un mediu favorizant şi de politici economice, inovaţionale, educaţionale, de
învăţare etc.
În crearea mediului favorizant se porneşte de la noţiunile
fundamentale ale noii economii şi de la schimbările ce intervin în factorii de
competitivitate.
Amploarea cu care se impun schimbările trecerii la noul tip de
economie, a determinat factorii politici din ţările dezvoltate să aplice
strategii şi politici de adaptare la economia bazată pe cunoştinţe.
În acest sens, cea mai spectaculoasă abordare este reprezentată de
Strategia Uniunii Europene, al cărei obiectiv fundamental este acela de
construire al economiei bazate pe cunoştinţe până în anul 2010; strategia a
fost adoptată la summitul de la Lisabona din anul 2000.
1.2. Societatea bazată pe cunoştinţe

ww

w.

„În ultimele decenii s-au observat o multitudine de fenomene şi
procese ce caracterizează evoluţia societăţii umane per ansamblu şi care
indică faptul că ne aflăm în mijlocul unei perioade profunde de transformări,
transformări care definesc tranziţia de la societatea industrială la un nou tip
de societate, bazată pe cunoştinţe.”11
Societatea bazată pe cunoştinţe reprezintă al treilea val în
dezvoltarea omenirii. Acest nou tip de societate îl mai regăsim şi sub
denumirile de societate informaţională sau societate post-industrială.
Particularităţile societăţii bazate pe cunoştinţe sunt:
1. noul tip de societate are la bază promovarea dezvoltării durabile;
2. trecerea la un nivel nou de cultură;
11

Nicoleta Rădneanţu, Anca Cruceru – “A New Way of Auditing- Audit in Knowledge
Based Society”, Analele Universităţii Constantin Brâncuşi, Nr. 1/2008, Vol. 3, pg. 10,
Editura Academică Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2008, ISSN 1842-4856
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