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Introducere
Relaţia dintre nivelul de educaţie şi cultură al unei naţiuni şi rezultatele economice ale
societăţii în ansamblul ei a devenit, de multe decenii, subiect de cercetare sistematică la nivel
mondial, mai recent şi la nivel naţional. Studiind factorii reprezentaţi de educaţia managerială şi
cultura conducerii şi organizării grupurilor în scopuri lucrative, impactul acestora asupra
afacerilor mai mari sau mai mici, avem posibilitatea să identificam trenduri de cunoaştere şi
dezvoltare ce pot constitui surse de inspiraţie pentru generaţiile noi de manageri, ca şi pentru
cercetarea ştiinţiifică în domeniul managementului.
Conform propunerii de temă de cercetare aleasă în cadrul proiectului ID 136077, raportul
prezintă rezultatele finale ale cercetării derulate pe parcursul implementării proiectului, pentru
investigarea legăturii dintre educaţia managerială, cultura managerială şi performanţa firmelor
româneşti contemporane, prin efectele decelabile ale influenţelor acestor elemente la nivel macro
şi micro-economic (cu focus asupra rezultatelor în afaceri ale organizaţiilor), în contextul
societăţii cunoaşterii.
Cele trei componente ale temei enunţate au fost investigate prin abordări metodologice
adecvate, ce vor fi prezentate detaliat în cele ce urmează. De asemeni, a fost analizată influenţa
contextului societăţii cunoaşterii, în scopul identificării şi evidenţierii efectelor pe care cele trei
componente le pot avea asupra rezultatelor economice (micro, macro) la nivel naţional sau
european.
Concluziile cercetării sunt bazate pe eforturile autorului prezentului studiu, ca şi ale
îndrumătorilor săi doctorali, în încercarea de a desprinde recomandări utile pentru înţelegerea
aprofundată a complexităţii fenomenului culturii şi educaţiei manageriale de care beneficiază
societatea în ansamblu, prin directa legătură a acestuia cu performanţa organizaţiilor.

Rezumatul raportului
Metodele de cercetare utilizate pentru investigarea celor trei elemente ce constituie tema
de cercetare se constituie într-un mix de cercetare cantitativă şi calitativă – fiind alese succesiv:
realizarea de sinteze ale stadiului cunoaşterii (documentare bibliografică); bibliometria; un studiu
de caz empiric bazat pe metoda chestionarelor, pe un grup de firme româneştis.
Rezultatele intermediare şi finale obţinute, prezentate în finalul raportului, permit câteva
concluzii asupra gradului de influenţă reciprocă dintre cele trei sub-teme. Raportul conţine de
asemeni anexele rezultate din prelucrarea datelor culese prin metoda chestionarelor.
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