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Rezumat:
Procesul de integrare a României în Uniunea Europeană, după 1 ianuarie 2007, capătă conotaţii
şi implicaţii noi în sensul modificării accesului la surse de finanţare a proiectelor. Fondurile structurale
permit realizarea de proiecte atât instituţiilor statului (sectorul public), cât şi organizaţiilor private (sectorul
privat). Există multiple domenii în care cele două sectoare: public şi privat; pot realiza proiecte comune cu
impact superior asupra climatului socio-economic. Knowledge management, managementul proiectelor,
parteneriatul sunt teorii şi instrumente care se pot utiliza în sensul valorificării mai bune a resurselor
deţinute şi implementarea de schimbare în societatea românească.
Cuvinte-cheie: knowledge management, managementul proiectelor, parteneriat public privat

1. Contextul general
Pornind de la necesităţile societăţii româneşti în contextul statutului de nouă ţară
membră a Uniunii Europene, cele trei concepte: knowledge management (KM),
managementul proiectelor (PM), parteneriat public privat (PPP) – pot forma un ansamblu
care să permită în condiţii de eficienţă şi eficacitate plasarea pe un nivel superior a calităţii
vieţii în ţara noastră.
Pentru a înţelege necesitatea şi valoarea constituirii ansamblului celor trei
concepte/teorii considerăm că este necesar să subliniem elementele definitorii ale acestora.

2. Managementul proiectelor
Managementul proiectelor constituie una din formele performante de abordare
managerială a necesităţilor identificate şi de rezolvare în condiţii optime a acestora.
Performanţa demonstrată în practică în diferite domenii de aplicare este datorată
parametrilor foarte stabili şi clar definiţi în care se desfăşoară un proiect.
Cerinţele fundamentale ale unui management al proiectului modern şi performant
constau în:
a) eficienţă – eficienţa reprezintă raportul valoric între rezultatele obţinute şi resursele
utilizate pentru obţinerea acestora. În cadrul proiectelor asigurarea unei valori ridicate
pentru acest indice se regăseşte în utilizarea de proceduri, cunoştinţe şi mijloace în
măsură să minimizeze pierderile, risipa de resurse, lipsa de conţinut, nerealismul
acţiunilor. La acestea se pot adăuga: utilizarea informaţiilor despre piaţă şi mediul
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intern al organizaţiei, analiza lanţurilor de distribuţie, combinaţii inedite de tehnologii,
tehnici, soluţii etc.
b) eficacitate – reprezintă un alt indicator al managementului proiectului reprezentat de
raportul dintre rezultatul final al proiectului şi satisfacţia produsă. Satisfacţia poate
aparţine beneficiarului sau finanţatorului, sau ambilor, dar şi echipei proiectului ea
constând în esenţă în nivelul de atingere a obiectivelor propuse. Altfel spus, reprezintă
raportul dintre rezultatele obţinute şi rezultatele preconizate.
c) profesionalism – presupune utilizarea metodelor şi procedurilor adecvate, astfel încât
să fie respectate standardele de etică şi cele sociale. Concret acestea se referă la
respectarea legilor locale şi internaţionale (dacă este cazul), a standardelor, practicilor
general acceptate pentru finanţarea, derularea proiectului şi îndeplinirea mandatului
echipei proiectului. O atenţie deosebită se acordă conflictelor de interese în scopul
evitării lor şi transparenţei procesului şi a gestionării fondurilor.
Caracteristicile managementului proiectului sunt, în acelaşi timp, condiţii necesare
pentru ca desfăşurarea unui proiect să reprezinte un succes din punctul de vedere al celor
trei componente implicate – finanţatorul, beneficiarul şi realizatorul proiectului.
Rolul managementului proiectului constă în:
1. capacitatea acestuia de a transpune scopul în obiective concrete, într-o structură de
activităţi şi atribuţii concrete menite să conducă la obţinerea rezultatului dorit;
2. capacitatea de a asigura realizarea proiectului în condiţiile unei planificări,
coordonări şi control adecvate;
3. capacitatea de a asigura la finalul proiectului satisfacţia beneficiarului şi a
finanţatorului armonizând interesele părţilor (uneori divergente, cel puţin aparent).
Obiectul proiectului rezultă însăşi din definirea acestuia prezentată anterior ca şi din
caracteristicile menţionate, astfel:
 proiectul dă răspuns la o cerere existentă pe piaţă;
 proiectul contribuie la rezolvarea profesionistă şi inovatoare a acestei cereri;
 proiectul se articulează cu strategia de dezvoltare a clientului.
Obiectivele proiectelor trebuie să fie SMART adică:
Specifice
Măsurabile
Aprobate
Resurse determinate
3
Timp determinat.
Managementul proiectului poate fi reprezentat schematic în fig.1., unde pornind de
la resursele proiectului (financiare, materiale şi informaţionale), echipa acestuia şi cerinţele
managementului proiectului se determină capacitatea acestuia de a crea ansamblul optim de
atingere a obiectivului propus şi de obţinere a rezultatului proiectului, adică de creare a unei
noi valori.
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Capacitatea de a realiza produsul
proiectului

ECHIPĂ
RESURSE

EFICIENŢĂ

EFICACITATE

PROFESIONALISM

REZULTATUL
Crearea de valoare
adăugată

MANGEMENTUL
PROIECTULUI
Fig.1 Managementul proiectului

Proiectele se supun, pe durata ciclului lor de viaţă, următoarelor constrângeri:
obiective, buget, timp, echipă, standarde de calitate. Într-o configurare sistemică acestea pot
fi prezentate ca în fig.2.
Buget

Obiective

Calitate

Echipă

Timp

Fig. 2. Constrângerile proiectelor

Elementele succint prezentate anterior constituie ansamblul structural şi conceptual
care conduce într-o proporţie foarte mare la atingerea obiectivelor propuse. Managementul
de proiect este capacitatea profesională de a obţine rezultatul unui proiect care să constituie
atingerea scopului acestuia, prin organizarea unei echipe, combinarea în mod eficient a
tehnicilor şi metodelor manageriale adecvate şi utilizarea celor mai eficiente scheme de
lucru şi rute de implementare.
Instrumentele manageriale utilizate de către managementul proiectelor permit astfel
abordarea punctuală a problemelor şi nevoilor societăţii şi focalizarea eforturilor în scopul
rezolvării acestora. Astfel, din punct de vedere al serviciilor publice, proiecte cum ar fi:
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reabilitarea şcolilor, sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, dotarea sistemului de
sănătate cu tehnică de calcul, crearea unui sistem integrat de intervenţie în situaţii de
urgenţă etc. constituie teme de proiecte publice care pot fi de interes naţional, regional sau
sectorial.
Deşi binecunoscute avantajele utilizării managementului proiectelor, numărul şi
amploarea (valorică, teritorială) proiectelor publice este foarte mare. Realizarea acestora
presupune mobilizarea unui volum foarte mare de resurse pe care guvernul nu le deţine. Ca
o regulă generală (aplicabilă tuturor statelor) nevoia publică este mult mai mare comparativ
cu oferta. Altfel spus, administraţiile publice centrale şi locale deţin un cuantum de resurse
care se va plasa sistematic sub nivelul de resurse necesare pentru rezolvarea tuturor
problemelor la un anumit moment.
Cele două căi de soluţionare, fie şi parţială, a acestei situaţii sunt:
 stabilirea unei liste de priorităţi în abordarea proiectelor şi deci amânarea
rezolvării unor probleme;
 atragerea de parteneri din sectorul privat şi mobilizarea, astfel, de resurse
suplimentare în condiţiile unor proiecte pentru care o parte din cetăţeni sunt
dispuşi să achite costuri suplimentare în măsură să genereze veniturile necesare
recuperării investiţiei şi obţinerii de profit, condiţii sine qua non în mediul de
afaceri.
Pornind de la aceste considerente s-a dezvoltat teoria parteneriatului public-privat ca
formă de rezolvare a nevoilor publice situate la incidenţa problematicii sociale şi a celei de
afaceri.

3. Parteneriat public-privat
Un început în reproiectarea relaţiilor public-privat o pot reprezenta proiectele de
investiţii în infrastructură. În acest sens, de curând a fost reglementată prin acte normative
Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 15/2003 şi
Legea nr. 293/2003, posibilitatea creării parteneriatului public-privat în domeniul
investiţiilor.
Actele normative nominalizate anterior au ca obiect reglementarea proiectării,
finanţării, construcţiei, exploatării, întreţinerii şi transferului oricărui bun public pe
baza parteneriatului public-privat.
Pentru iniţierea proiectului public-privat iniţiatorul întocmeşte un studiu de prefezabilitate. Iniţiativa unui proiect public-privat aparţine autorităţii publice, iar costurile
studiului de pre-fezabilitate sunt suportate de către acesta. Autoritatea publică este
obligată să publice in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, intenţia de iniţiere a
unui proiect în condiţii de parteneriat public-privat
În termen de 60 de zile de la data publicării intenţiei de iniţiere a unui proiect de
parteneriat public-privat autoritatea publică primeşte scrisori de intenţie din partea
investitorilor interesaţi, iar după 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1)
autoritatea publică va selecţiona cele mai bune oferte exprimate în termeni tehnici,
economici şi financiari de către investitori.
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Această procedură asigură transparenţa necesară derulării unor proiecte de interes
general. Acordul de proiect trebuie să definească precis obligaţiile şi drepturile
fiecărei părţi, precum şi modalităţile de stingere reciprocă a obligaţiilor.
Parteneriatul public-privat constituie o modalitate de introducere a managementului
privat în serviciile publice pe calea unei legături contractuale pe termen lung între un
operator privat şi o autoritate publică . Parteneriatul public-privat asigură serviciul public
în totalitate sau parţial, în funcţie de fondurile private atrase şi face apel la know how-ul
sectorului privat privind administrarea eficientă şi oferirea de servicii publice de calitate.
Utilizarea instrumentelor de marketing în promovarea acestor servicii şi implicit a modului
în care acestea pot fi oferite la nivele superioare de calitate consolidează legătura dintre
mediile public şi privat.
Definirea conceptului de parteneriat public-privat porneşte de la termenii cheie pe
care îi conţine:
- parteneriat de acţiune care se realizează între doi sau mai mulţi participanţi
pentru a realiza împreună: o activitate, un obiectiv, un subiect, un lucru, o instituţie, o
afacere. În parteneriatul public-privat, principalele elemente aparţin celor două medii şi au
ca scop obiective de interes public.
- public presupune că aparţine unei colectivităţi sau societăţii la nivel local, regional
sau naţional. Aceasta atrage obligaţia de as se supune unor legi şi reglementări specifice şi
este gestionat de autoritatea centrală sau locală.
- privat defineşte sectorul proprietăţii individuale, a liberei iniţiative, a economiei
de piaţă care se supune regulilor cererii şi ofertei.
Parteneriatul public-privat constituie asocierea între cele două componente în scopul
realizării unor obiective de interes public îmbinând caracteristici şi principii de abordare din
sfera afacerilor, astfel încât să se obţină o eficienţă crescută.
Parteneriatul este contrariul adversităţii, luptei, agresivităţii, bazându-se pe intenţia
de înţelegere, de cooperare, de conlucrare între parteneri în scopul realizării unor obiective
comune.
Societatea românească simte necesitatea construirii unui ansamblu de parteneriat
public-privat pornind de la:
- îmbinarea competenţelor şi principiilor economiei de piaţă şi democraţiei;
- creşterea gradului de complexitate a problemelor de rezolvat;
- limitele sectorului privat în iniţierea, realizarea şi gestionarea unor proiecte;
- nevoia ridicată de resurse şi posibilitatea crescută de mobilizare;
- modificări importante în evoluţia rolului statului, a raportului dintre "central" şi
"local", dintre "naţional" şi 'regional";
- atingerea cu mai mare uşurinţă a unor obiective (legislative, investiţionale etc.)
prin comunicare între mediul de iniţiere şi mediul beneficiar.
Parteneriatul public-privat trebuie privit în ansamblu şi este necesară surprinderea
componentelor pe care acesta se poate dezvolta:
- educaţie şi cercetare prin stimularea autonomiei universitare şi funcţionarea pe
principiul cererii şi ofertei educaţionale, respectând însă nevoia educaţională a
societăţii;
- stimularea liberei iniţiative şi protecţia consumatorului;
- rentabilizarea serviciilor publice dar evitarea consecinţelor monopoliste;
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asigurarea serviciilor sociale şi de sănătate pe baza liberei concurenţe, cu
asigurarea protecţiei categoriilor defavorizate
- asigurarea unor politici coerente pe diferite sectoare de activitate;
- evaluarea nevoilor societăţii româneşti şi antrenarea tuturor componentelor
(stakeholders) pentru realizarea lor.
Etapele realizării unui parteneriat public-privat sunt:
- iniţierea proiectului (de către autoritatea publică) sau la iniţiativa unor
organizaţii din mediul privat pe baza nevoilor societăţii;
- întocmirea studiului de pre-fezabilitate care să ofere informaţii despre
posibilitatea şi efectele realizării obiectivelor;
- publicarea anunţului de intenţie privind iniţierea unui parteneriat public-privat
pentru realizarea proiectului şi/sau generarea unei dezbateri publice;
- depunerea de „ Scrisori de intenţie” privind participarea la realizarea proiectului;
- negocierea condiţiilor de realizare a proiectului cu investitorii selecţionaţi;
- încheierea „Acordului de proiect” cu partenerii selecţionaţi de către autoritatea
publică abilitată să gestioneze proiectul;
- elaborarea de către autoritatea publică alături de partenerii din sectorul public a
„Studiului de fezabilitate a proiectului”;
- ierarhizarea ofertelor investitorilor pe baza indicatorilor de eficienţă tehnico-economică şi financiară;
- negocierea „Contractului de parteneriat public-privat” cu investitorul cel mai
bine clasat, în ordinea stabilită prin ierarhizarea ofertelor, până la obţinerea unui
rezultatului dorit;
- exploatarea rezultatelor proiectului conform „Contractului de Parteneriat PublicPrivat” de către partenerul privat;
- transferarea către autoritatea publică a bunurilor publice create în cadrul
proiectului, la finalizarea „Contractului de Parteneriat Public-Privat” (durată
maximă - 50 de ani).
Principale tipuri de proiecte ce pot fi realizate în parteneriat public-privat sunt:
1. Proiectare-Construcţie-Operare (DBO: Design-Build-Operate) în cadrul cărora
investitorul asigură: proiectarea (începând cu faza de proiect tehnic),
construcţia, exploatarea
2. Construcţie-Operare-Reînnoire (BOR: Build-Operate-Renewal of Concession)
unde investitorul asigură: finanţarea, construcţia, operarea şi întreţinerea
bunului public. Contractul oferă un drept de renegociere a nivelului de tarifare,
în cazul contractelor pe o perioada mai mică de 50 de ani, fără ca perioada
totală, cumulată, de contractare să depăşească 50 de ani.
3. Constructie-Operare-Transfer (BOT: Build-Operate-Transfer) unde investitorul
asigură: construcţia bunului public, finanţarea, exploatarea, întreţinerea,
investitorului i se permite să perceapă tarife de utilizare.
4. Leasing-Dezvoltare-Operare (LDO: Lease-Develop-Operate) - Investitorul preia
in leasing un bun public existent - Dreptul de a obtine venituri din furnizarea
unor servicii - Investitorul nu este obligat să investească in bunul public
5. Reabilitare-Operare-Transfer (ROT: Rehabilitate-OperateTransfer) unde
investitorul asigură: finanţarea bunului public, reabilitarea, operarea, întreţinerea

6

6. Construcţie-Proprietate-Operare-Transfer( BOOT: Build – Own – Operate –
Transfer) este cel mai des utilizat sistem în care in investitorul costruieşte,
finanţează, deţine proprietatea, operează şi după un termen pestabilit transferă
proprietatea şi operarea către autoritatea publică.
Parteneriatul public-privat presupune ca principiile de colaborare următoarele:
- competiţie liberă în procesul de selecţionare a investitorilor;
- set de criterii precise, cuantificabile, transparente, în evaluarea investitorilor;
- confidenţialitate;
- imparţialitate şi prevenirea conflictelor de interese;
- respectarea programului de desfăşurare a procedurii de selecţie şi a
programului de implementare a proiectului;
- claritate în comunicare;
- corectitudine în realizarea şi apoi în transferarea proiectului;
- respectarea obligaţilor asumate.
Parteneriatele public-privat sunt constituite pe baza unor criterii de relevanţă şi
viabilitate
- satisfacerea unor nevoi de interes public, dar a căror administrare este mai
facilă prin pârghiile sectorului privat;
- obiective comune, clare şi identificabile pentru ambele părţi (sectorul public
/ sectorul privat);
- existenta, „suportului politic” pentru proiect - un angajament de natură
administrativă asupra proiectului (ex.: planul / bugetul);
- disponibilitatea fondurilor publice şi mobilizarea resurselor private;
- previziuni/perspective privind existenţa unei valori adăugate şi eficienţa
proiectului;
- existenţa unui interes concret din partea sectorului privat;
- posibilitatea ca riscurile să fie transferate/preluate sectorului privat;
- necesitatea implicării în proiect a actorilor din ambele medii;
- procedurile/uzanţele de realizare a proiectului.
Realizarea de proiecte prin parteneriate public-privat presupun, cel puţin în prima
etapă exploatarea rezultatelor acestora pe baza principiilor administrării afacerilor.
Complexitatea şi evoluţia pieţei proiectelor pe de-o parte şi a ideilor de proiecte pe
de altă parte, cât şi atitudinea factorilor implicaţi faţă de aceasta depind de mediul extrem
de divers, de universul forţelor ambientale. Acesta cuprinde toţi actorii şi forţele care
influenţează activitatea de marketing a proiectului. Mediul de marketing al proiectului are
un caracter fluid, dinamic, reprezentând oportunităţi şi obstacole, restricţii cu puternice
influenţe reciproce, constituindu-se într-un sistem deschis.
Dată fiind complexitatea extremă şi modalităţile diferite de comportament ale
mediului este necesară o clasificare pentru delimitarea forţelor mediului, mai exact a naturii
şi a influenţei acestora asupra activităţii de marketing a întreprinderii.
Promovarea serviciilor sectorului public şi optimizarea relaţiilor acestuia cu
contribuabilii poate explicita ansamblul relaţional care există între aceste componente şi
modul în care acestea se pot susţine reciproc.
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Marketingul serviciilor publice apare ca o necesitate şi poate utiliza instrumentele
marketingului afacerilor, dând valoare implicit şi marketingului politic care, a cunoscut o
dezvoltare mult mai rapidă şi puternică în România.
Utilizarea principiilor de marketing în cadrul parteneriatelor public-privat şi
exploatarea rezultatelor proiectelor realizate de către acestea pe principiile eficienţei,
eficacităţii şi concurenţei libere va conduce la creşterea încrederii reciproce între cele două
medii şi îmbunătăţirea comunicării dintre acestea. În acelaşi timp va conduce la un transfer
de cunoştinţe din mediul privat către mediul public şi a cunoaşterii nivelului de riscuri
asumate în cele două medii fapt ce determină existenţa unor diferenţe privind nivelul
beneficiilor.
Prin exemple de proiecte realizate prin parteneriat public-private se va putea
dezvolta acel climat al interdependenţei reciproce în folosul general al societăţii având ca
obiectiv asigurarea serviciilor publice la un nivel superior de calitate.
Stabilirea unei comunicări eficiente între cele două medii va conduce, cu siguranţă
la dezvoltarea unui segment de cetăţeni mulţumiţi, ce vor putea fi salariaţi şi patroni
mulţumiţi sau vice-versa.

4. Knowledge management
Knowledge management reprezintă o abordare multidisciplinară şi interdisciplinară
a problematicii, utilizând cunoştinţe din diverse domenii: economie, management,
cibernetică, filozofie, management strategic, marketing, teoria sistemelor, cultură
organizaţională, sisteme informaţionale/informatice etc. Practic acesta poate utiliza orice
element de cunoaştere din avuţia cunoaşterii mondiale.
Un element interesant de abordat este modul de traducere în limba română termenul
knowlegde (en) se poate traduce prin cunoaştere şi cunoştinţe. În acest context putem vorbi
despre managementul cunoaşterii şi respectiv managementul cunoştinţelor.
Dacă coroborăm aceasta cu cele 4 elemente fundamentale ale knowledge
management, adică:
a) cunoştinţele sunt produse ale minţii umane;
b) cunoştinţele pot fi colectate, stocate (scrise şi/sau introduse în sisteme
informatice) prelucrate şi rememorate;
c) cunoştinţele pot fi clasificate, combinate, modificate, reactualizate şi
reorganizate;
d) cunoştinţele pot fi distribuite, împărţite, extinse, dezvoltate şi distruse,
atunci cu siguranţă ne referim la managementul cunoştinţelor. Acesta are ca scop în opinia
noastră o bună gestionare a cunoştinţelor disponibile la un anumit moment de timp legat de
un subiect aflat în discuţie. În această situaţie deşi primul element, pe care îl considerăm
fundamental, este acela al generării cunoştinţelor de către mintea umană, ceilalţi trei piloni
se referă la activităţi ce pot fii realizate atât de mintea umană, cât şi de echipamente şi
sisteme de prelucrare a informaţiilor.
Pornind de la aceleaşi premise cu diferenţa că procesele vizate la punctele b, c şi d
pot fi realizate de mintea umană în stare conştientă, subconştientă sau chiar inconştientă
având uneori ca rezultat cunoştinţe noi, inedite şi spectaculoase, considerăm că se poate
vorbi de managementul cunoaşterii. Diferenţa între cele două forme de traducere noi o
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plasăm în sfera calitativului, considerând că managementul cunoştinţelor are o conotaţie
preponderent vizând aspecte tehnice şi tehnologice - foarte importante, necesare şi
indispensabile prelucrării volumelor actuale de informaţii în timp real, realizării de
simulări, modele etc., iar managementul cunoaşterii beneficiind de acel câştig unic pe care
numai mintea umană îl poate aduce uneori pentru trecerea pe un palier superior.
Dacă ar trebui să formalizăm cele prezentate anterior am crea o relaţie de forma:
Managementul cunoaşterii = Managementul cunoştinţelor + ξ
unde: Managementul cunoştinţelor – reprezintă componenta tehnică de gestionare a
cunoştinţelor existente şi disponibile la un anumit moment dat;
ξ – (xi) am denumi-o o cuantă de inteligenţă umană similară - cuantelor de lumină
(componentă imaterială rezultată la descompunerea unor nuclee de atomi), sinergiei
apărute în combinarea subsistemelor în sisteme, goodwill-ului în teoria
patrimoniului firmei (bun patrimonial intangibil).
În susţinerea afirmaţiilor anterioare vine şi definiţia conceptului de knowledge
management4: cunoştinţele sunt fapte, sentimente, sau experienţe ale unei persoane sau un
grup de persoane. Cunoştinţele sunt derivate din informaţii. Oricum este mai bogat şi mult
mai plin de înţelesuri decât informaţiile. El include familiarizare, încunoştinţare şi
înţelegere dobândite prin studiu, rezultate şi comparaţii sau combinaţii, identificare şi
apreciere a consecinţelor şi realizarea de conexiuni. Inteligenţa şi intuiţia sunt de-asemeni
incluse în definiţia cunoştinţelor. În organizaţii, unele sinonime pentru cunoştinţe includ
know-how, informaţii aplicate, informaţii cu raţionamente sau alte faze de lucru.
Utilizarea mecanismelor propuse de knowledge management în proiectele de
parteneriat public-privat poate conduce la identificarea de soluţii neaşteptate pentru
rezolvarea problematicii sociale tocmai prin procesul de fuzionare a cunoştinţelor din cele
două sisteme.

5. Complexul: PM – PPP – KM
O abordare grafică a acestui ansamblu poate fi realizată conform fig.3. Astfel, dacă
la baza triunghiului sunt aşezate managementul proiectelor (PM) şi parteneriatul public
privat (PPP) prin combinarea şi dezvoltarea acestora se poate genera o stare superioară ce
poate fi considerată knowledge management (KM) (fig.3.a). O altă abordare poate fi cea
prezentată în fig.3.b., unde baza este reprezentată de managementul proiectelor (PM) şi
knowledge management (KM), care prin combinare pot conduce la soluţii inedite de
parteneriatul public-privat (PPP).
Considerăm că cele două forme prezentate pot fi utilizate în sistem suveică
înregistrându-se progrese di fiecare aplicare.
Astfel utilizând forma:
PM + PPP  KM

4
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PPP

PM

PPP
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KM
b

Fig.3. Relaţia KM-PM-PPP

prin folosirea managementului proiectelor în parteneriatele public-privat se generează
cunoştinţe noi care sunt acumulate de organizaţiile implicate, pe de-o parte, dar şi de
celelalte prin diseminarea informaţiilor.
Implementarea unor sisteme de knowledge management în organizaţiile publice va
permite ulterior utilizarea schemei:
PM + KM  PPP
prin care combinarea managementului proiectelor cu knowledge management pot fi
generate soluţii astfel încât să fie atinse atât obiectivele sociale cât şi economice.
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