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Cuvinte cheie : management bazat pe cunoștințe, industria de prelucrare a 
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Teza de doctorat  Contribuții la promovarea managementului bazat pe cunoștințe. 

Aplicație în industria de prelucrare a lemnului tratează maniera de operaționalizare a unei 

mutații majore preconizate de Strategia Lisabona 2010, respectiv trecerea la economia, 

organizația și managementului bazate pe cunoștințe, particularizată la firmele de prelucrare a 

lemnului din România. Structurată în Cuprins, Introducere, Stadiul actual al cercetării, 

Obiectivele și metodologia cercetării, Rezultate și comentarii, Concluzii, Referințe 

bibliografice și Anexe, cercetarea noastră pune accent pe următoarele patru aspecte relevante: 

evidențierea caracteristicilor economiei, organizației și managementului bazate pe cunoștințe, 

așa cum sunt acestea reliefate de literatura de specialitate românească și străină; punctarea 

celor mai semnificative caracteristici constructive și funcționale ale industriei de prelucrare a 

lemnului din România, în contextul dezvoltării durabile; surprinderea particularităților 

organizațiilor din acest sector  și ale managementului acestora, din perspectiva trecerii la 

organizația și managementul bazate pe cunoștințe; prezentarea și argumentarea unor 

modalități de promovare a managementului bazat pe cunoștințe (dezvoltarea managerială a 

clusterelor, reengineeringul managerial, promovarea strategiilor eco-inovative și a sistemului 

de management de mediu). Prin rezultatele obținute, considerăm că obiectivele cercetării 

noastre au fost atinse.  


