
 

comunica anunţuri, informaţii, explicaţii etc.; dacă pe acelaşi teren sportiv se vor desfăşura concomitent lecţii 
cu două-trei clase de elevi (se sustrage atenţia, apare zgomot, aer poluat); dacă formele şi metodele de 

organizare a activităţii elevilor nu asigură atingerea obiectivelor lecţiei; dacă se fac pauze nereglementate în 

procesul realizării obiectivelor operaţionale; dacă complexitatea obiectivelor operaţionale nu corespunde 

posibilităţilor morfo-funcţionale şi motrice ale elevilor, iar activitatea subiecţilor nu este conformă 

obiectivelor proiectate; dacă apar deficienţe în comunicarea profesor - elevi; surplus sau insuficienţă de 

obiective operaţionale proiectate; realizarea în cadrul aceleiaşi lecţii a obiectivelor ce nu contribuie la 

transferul pozitiv de cunoştinţe, deprinderi sau calităţi motrice; refuzul profesorului de a satisface doleanţele 

elevilor pentru activităţi după interesele lor, ceea ce ar ameliora activismul motrice şi interesul pentru 

învăţare etc.  

Unii profesori de educaţie fizică, încearcă să formeze la elevi competenţe motrice la o multitudine de 

ramuri sportive care în curriculum figurează doar în calitate de conţinuturi didactice. Devine clar că această 
galopare instructivă de scurtă durată la lecţie de la o ramură de sport la alta şi, doar în cadrul a două ore de 

educaţie fizică pe săptămână nu se va solda cu rezultate vizibile, cu atât mai mult că acest proces nici nu 

poate fi numit educaţie fizică. 

Din o atare situaţie se poate ieşi doar prin optimizarea procesului educaţional, în care numărul de 

competenţe curriculare va fi raţional şi nu se va transforma într-un antrenament sportiv, dar va contribui la 

formarea şi menţionarea sănătăţii elevilor, pregătirea lor fizică şi funcţională armonioasă, formarea psiho-

comportamentului uman (atitudinilor). 
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Abstract  

Reorganization of the Moldovan education system provides creation of a modern education in the 

founding and development in a well established financial management system. The educational units will 

provide both the provision of decent living conditions as well as health insurance, teaching and sanitary. 

This would establish an interconnected indispensable between education and financial management 

provided to support the educational process. 

 

În ştiinţă s-a dovedit că managementul înseamnă activitatea şi arta de a conduce, ansamblul 

activităţilor de organizare, dirijare şi de gestionare.  

Cercetările teoretice din lume în problemele managementului la etapa dată de dezvoltare a sistemului 

de învăţământ includ şi aspectul managementului financiar, care va contribui direct la crearea unui 

învăţământ modern, progresiv şi flexibil (G. Allport, D. Robinson, S. Cerghit, V. Cojocaru, V. Volcov). 

Studiile privind problemele social-pedagogice ale managementului şcolar prezintă principalele 

tendinţe de dezvoltare ale ştiinţei manageriale la general care se cer valorificate şi în practica 

managementului educaţional.  
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Cercetătorul Vasile Cojocaru, preocupându-se la concret de problema managementului educaţional, 

în lucrarea „Introducere în managementul educaţional”, abordează această concepţie ca ştiinţă, activitate şi 
artă. În aceeaşi lucrare autorul evidenţiază şi anumite laturi comune ale managementului general şi ale celui 

concret educaţional: 

• Existenţa unei organizări şi a unor scopuri comune, 

• Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane pentru atingerea unui scop comun. 

• Necesitatea organizării unui proces complex de orientare şi dirijare a membrilor instituţiei de 

control şi reglare a sistemului condus. 

În fond aceste trăsături specifice evidenţiate de V. Cojocaru răspund principiilor fundamentale ale 

educaţiei moderne şi reflectă principiul pozitiv al educaţiei şi principiul libertăţii în educaţie. La această idee 

aderă şi cercetătorii E. Joiţa, I. Jinga, S. Cristea, C. Rusu (România). V. Volcov, A. Cara, I. Achiri, V. 

Cojocaru (Republica Moldova). 

Procesul managementului are diferite destinaţii care depind de domeniul activităţii. Una din 

destinaţia managementului, indiferent de domeniu, este şi gestionarea finanţelor. Astfel reiese că 

managementul general include, prevede şi managementul financiar.  

La rândul său managementul financiar include: planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul. 

Planificarea în cadrul managementului educaţional joacă un rol deosebit, deoarece activitatea 

oricărei unităţi îşi are problemele sale. Această activitate este reflectată în planul general, care pe lângă alte 

compartimente, ar trebui să conţină şi un plan de activitate financiară. 
La etapa dată de dezvoltare a învăţământului în Republica Moldova se conturează evident şi 

necesitatea restructurării sistemului managementului financiar din domeniu. Considerăm că dacă unitatea de 

învăţământ ar avea dreptul să-şi gestioneze resursele financiare la dorinţă şi după necesităţi, atunci şi sursele 

bugetare ar fi diferenţiate respectiv spre: 

• asigurarea condiţiilor de viaţă, 

• asigurarea medicală, 

• asigurarea didactică, 

• asigurarea sanitară etc. 

Actualmente, persoanele implicate în managementul financiar din instituţiile de învăţământ în 

procesul de dirijare trebuie orientate spre găsirea soluţiilor optime care ar contribui la îmbunătăţirea calităţii 
procesului educaţional. 

Rezultatele studierii stării de fapt din şcoli ne demonstrează că în acest proces al managementul 

financiar trebuie să fie incluşi: 
1. Directorii de unitate şcolară; 

2. Şefii direcţiilor de învăţământ; 

3. Specialiştii ministerelor de resort; 

4. Factorii de decizie (economişti, contabili); 

5. Actanţii educaţionali (cadrele didactice, elevii, părinţii); 
6. Comunitatea. 

În tabelulce urmează încercăm de a prezenta modelul preventiv al componenţei şi direcţiilor 

activităţii grupului de manageri care îşi vor orienta activitatea spre gestionarea şi îmbunătăţirea calităţii 
procesului educaţional. Dacă ar fi să descifrăm conţinutul acestui tabel, observăm că principala componentă 

a grupului de management financiar este grupul de persoane chemat să planifice, să dirijeze şi să realizeze 

planul de activitate printr-o cooperare sistematică. Aici sunt incluşi: directorii de unităţi şcolare, şefii 

direcţiilor de învăţământ, unii specialişti din ministerul de resort, factorii de decizie locală şi reprezentanţii 
comunităţii. Considerăm că aceste persoane, unite în grup pot fi împuternicite cu dreptul de a elabora 

metodologia procesului de planificare şi dirijare. În continuare grupul de manageri trebuie să-şi direcţioneze 

eforturile spre: 

a) Evidenţierea problemelor ce trebuie realizate, 
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b) Colectarea informaţiilor şi a oportunităţilor pentru găsirea soluţiilor de ameliorare şi îmbunătăţire a 

situaţiei. 

Problemele pe termen ne-au demonstrat: colectarea informaţiilor, evidenţierea opţiunilor pentru 

găsirea soluţiilor şi evidenţierea problemelor care cer realizare vor permite grupului managerial să constituie 

un model nou de planificare, dirijare, realizare şi implementare a modelului pe care l-am propus pentru 

realizare. 

În final putem conchide că acest model constituie „managementul comun (educativ şi financiar) al unităţii 
şcolare” şi el poate fi orientat spre reorientarea activităţii unităţii şcolare, spre elev. În realitate, acest proces 

nu numai va duce la îmbunătăţirea calităţii instruirii, ci şi la crearea condiţiilor necesare formării 

personalităţii în devenire.  
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