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REZUMAT 

În acest articol, intenționăm să explicăm în ce constă esența activității de conducere managerială. Cunoaștem faptul 

că cadrul managerial are prerogativa de a ameliora calitatea, de a promova și a anticipa schimbarea, de a asigura 

eficacitatea educației. În această logică, este oportună preocuparea deosebită pentru formarea/autoformarea continuă a 

managerilor școlari cu accent pe promovarea unui sistem de valori pro-schimbare, pro-active, pro-dezvoltare. Un bun 

conducător de instituție școlară și o bună echipă de conducere nu vor aștepta să li se impună schimbarea, ci o vor provoca 

orientând-o în direcția progresului, în favoarea fiecărui individ și a societății în ansamblu. 
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SUMMARY 
In this article, we intend to explain the essence of managerial leadership. We know that the managerial framework has 

the prerogative to improve the quality, to promote and anticipate change, to ensure the effectiveness of education. In this 

logic, it is opportune to pay special attention to the continuous training / self-training of school managers with an emphasis 

on promoting a system of pro-change, pro-active, pro-development values. A good school leader and a good management 

team will not wait for change, but will challenge it by directing it in the direction of progress, for the benefit of each 

individual and society as a whole. 
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Introducere. Viața oricărei organizații se manifestă nu doar prin activitățile desfășurate, ci şi prin stările subiective 

pe care le trăiesc membrii săi. Angrenați în realizarea obiectivelor organizației, membrii acesteia interacționează, 

cooperează sau se află în competiţie, fenomene însoţite de trăiri diverse cum ar fi: satisfacţie - insatisfacţie, bucurie - 
tristeţe, încredere - descurajare etc. O influență aparte este asigurată și de activitățile de conducere managerială, care 

influenţează starea generală şi performanţele organizaţiei [2, p.3].  

Cerinţele etapei contemporane, marcate de dezvoltarea tehnologică şi de fluxul informaţional, impune o nouă tendinţă 

a sistemelor instituţionale şi sociale. Contextul actual impune în instituţii un management eficient, care după părerea 

noastră presupune, integrarea, motivarea, coordonarea şi rezolvarea tuturor problemelor instituţiei. 

Omul reglează şi controlează în mod conştient schimbul de „substanţe” dintre el şi mediu, pune în mişcare şi orientează 

într-un anumit mod cunoştinţele sale, astfel supunându-le anumitor acţiuni, transformându-le potrivit situaţiilor şi 

necesităţilor activităţii manageriale. 

Activitatea managerială este influenţată de mediul în care se desfăşoară. Petrecându-şi viaţa zi de zi cu şi în 

colectivităţi, oamenii au simțit necesitatea unei organizări şi coordonări unitare a activității lor. Termenul management 

are o semantică complexă, este un cuvânt specific creat pe teren american. Management înseamnă conducerea cu succes 
a activităţii, sau administrarea eficienta a unei societăţi. Baza obiectivă a apariţiei şi dezvoltării managementului a 

constituit-o activitatea comunităţilor umane [3, p.6-7].  

Calitatea serviciilor educaţionale este determinată de o multitudine de factori, inclusiv de competenţa managerială a 

cadrelor de conducere, ceea ce solicită angajarea în cadrul sistemului managerial a cadrelor de conducere competente, 

competitive, cu prestaţie managerială, motivate intrinsec pentru activitate managerială de calitate, pentru formare şi 

dezvoltare continuă, cu atitudine pro-activă faţă de schimbare. 

Activităţile de formare/autoformare în domeniul managementului educaţional vor fi direcţionate spre formarea unor 

personalităţi integre, competente şi competitive, apte de a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă ale pieţei 

educaţionale locale şi internaţionale. Este important a conştientiza importanţa dezvoltării continue a competenţelor 

necesare pentru autorealizare şi obţinerea succesului în activitatea managerială [1, p.7].  
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În concepţia autorului J. Tezenas „managementul” - termen englez care are semnificaţia generală: arta de a conduce, 

de a administra, funcţie de conducere cu următoarea accepţiune; ştiinţa şi arta de a folosi mijloace materiale şi de a 

conduce oamenii ale căror funcţii sunt diferite şi specializate, dar care cooperează în cadrul aceleiaşi organizaţii pentru a 

atinge un obiectiv comun. În contextul actual, menţionează autorul V. G. Cojocaru, conducerea este o artă de mobilizare 

a oamenilor în vederea atingerii obiectivelor prestabilite ale organizaţiei şi realizării aspiraţiilor acestora  [3, p.7].  

Fiind o caracteristică a oricărei activităţi organizate, procesul de conducere are unele principii şi funcţii comune, 

indiferent de domeniul condus. Aşa, de exemplu, subordonarea resurselor faţă de obiective sau unitatea dintre decizie şi 

acţiunea practică sunt principii comune oricărui sistem condus. În schimb, principiul accesului nediscriminatoriu al 
populaţiei la instrucţia şcolară este specific sistemului de învăţământ. După cum, dacă situăm conducerea la nivelul clasei 

de elevi, aici îşi găsesc un câmp larg de aplicare principiile didactice. 

Sistemul instituţional al conducerii învăţământului cuprinde organismele şi instituţiile cu atribuţii manageriale pentru 

şcoala de toate gradele. Între ele există legături de subordonare şi/sau de conlucrare, în raport cu atribuţiile funcţionale 

stabilite prin lege şi prin alte acte normative (hotărâri ale guvernului, ordine şi instrucţiuni ale ministrului educaţiei şi 

cercetării, regulamente, norme metodologice ş.a.). 

Natura acestor relaţii dintre elementele sistemului instituţional al conducerii învăţământului are la bază principiul 

îmbinării conducerii unitare a învăţământului (pe baza politicii educaţiei naţionale la un moment dat) cu autonomia locală 

şi instituţională [6, p.36].  

Directorii de grădiniţe, şcoli şi licee au un rol deosebit de important în descifrarea sensului şi semnificaţiei unor acțiuni, 

în pregătirea condiţiilor şi motivarea personalului didactic pentru a participa, cu competenţă şi responsabilitate 1a 

aplicarea reformei învăţământului. 
Conducerea la acest nivel îşi restrânge aria problematică, punând accent, în schimb, pe domeniile şi problemele 

specifice, corespunzătoare ciclului de învăţământ, profilului unităţii şi trăsăturilor caracteristice ale activităţii desfăşurate 

în unitatea respectivă. 

Conducerea unităţilor de învăţământ constituie astăzi o activitate tot mai complexă, care vizează toate domeniile şi 

problemele, de 1a activitatea didactică la cea gospodărească, fiecare cu cortegiul său de caracteristici şi particularităţi 

care-i obligă pe conducători să se adapteze continuu la cerinţele managementului modern [ibidem, p.36]. 

Complexitatea acestor dimensiuni ale managementului teoretic şi practic, în tendinţa lui de a deveni de calitate, 

performant, eficient, democratic, uman, se reflectă chiar şi în limbajul specific utilizat. Deşi termenul are rădăcină latină, 

sensul său actual vine din limba engleză şi caracterizează activitatea ce constă în coordonarea şi conducerea unui serviciu, 

a unei instituţii, întreprinderi sau organizaţii. Managementul corelează cu alţi termeni conecşi: administrare (ansamblu 

de operaţii statice pentru evidenţa/gospodărirea resurselor, bunurilor, lucrurilor), gestionare (parte a conducerii - 
păstrarea, mânuirea bunurilor, a resurselor încredinţate), organizare (parte a managementului, vizând structurarea 

activităţii şi resurselor, relaţiilor), coordonare, îndrumare, antrenare [5, p.12].  

Resursele umane reprezintă principalul potenţial de creştere şi dezvoltare al unei organizaţii, în noua societate 

informaţională capitalul uman înlocuind capitalul financiar ca resursă strategică. În plus, resursele umane constituie un 

potenţial strategic care trebuie înţeles, motivat şi implicat cât mai mult în realizarea obiectivelor organizaţiei. Succesul 

unei organizaţii, gradul de competitivitate a acesteia pornesc de la premisa că oamenii sunt bunul cel mai de preţ al 

organizaţiei [ibidem, p.51].  

Scopul cercetării constă în elucidarea specificului activității de conducere managerială. 

Rezultate şi discuţii. Activitatea de conducere managerială angajează, în mod obiectiv, toate aceste funcţii generale 

care susţin proiectarea şi realizarea finalităţilor educaţiei/instruirii la nivel de sistem şi de proces. Dezvoltarea lor 

presupune intervenţia permanentă a unor acţiuni şi operaţii manageriale care pot fi interpretate şi în sensul unor funcţii 
specifice. Ele intervin în mod explicit şi implicit în interiorul oricărui ciclu managerial, în concordanţă cu anumite 

principii ale conducerii manageriale, cu valoare axiomatică proprie modelului cultural al societăţii 

postindustriale/informatizate [4, p.184].  

Practica managerială presupune astfel valorificarea experienţei de conducere a tuturor cadrelor didactice implicate în 

proiectarea, realizarea şi dezvoltarea unor activităţi pedagogice specifice, într-o perspectivă globală, optimă, strategică. 

Avem în vedere următoarele categorii de manageri şcolari, exemplificările, adaptabile în timp, ţinând seama de situaţia 

sistemului de învățământ din România (cu referințe la învățământul pre-primar, primar şi secundar), conform tabelului 

nr. 1: 

Tabelul 1. Categorii de manageri școlari conform  situației sistemului de învățământ din România 
[ibidem, p.185-186] 

Descrierea categoriilor de manageri școlari 

educatoare, învățător, 
institutor, profesor de diferite 

specialități 

conducerea activității didactice la nivelul unui colectiv (clasă de elevi, grupă de elevi 
etc.); 

profesor-diriginte conducerea activităţii educative la nivelul unui colectiv (clasă de elevi); 

profesor-logoped 

conducerea procesului de dezvoltare a limbajului copiilor din învăţământul preşcolar 

şi primar şi de asistenţă psihopedagogică specifică a cadrelor didactice şi părinţilor, 

la nivel teritorial (centrele logopedice) şi interşcolar (cabinetele logopedice); 
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profesor-consilier 

conducerea activităţii de asistenţă psihopedagogică a elevilor; cadrelor didactice şi 

părinţilor la nivel teritorial (centrele de asistenţă psiho-pedagogică) şi interşcolar 

(cabinetele de asistenţă psiho-pedagogică); 

profesor-metodist conduce activitatea metodică la nivel teritorial/judeţean (casele corpului didactic) şi 

la nivel (inter)şcolar (comisii, catedre metodice); 

 

profesor-director 

conduce activitatea unei unităţi de învăţământ (grădiniţă, şcoală primară, şcoală 

generală, şcoală profesională, şcoală specială, liceu, grup şcolar) la nivel global; 

 

profesor-inspector şcolar 

conduce activitatea de inspecţie şcolară de diferite tipuri (inspecţie şcolară 

generală/teritorială, inspecţie şcolară de specialitate, inspecţie şcolară cu scop de 

perfecţionare şi de cercetare pedagogică), proiectată şi realizată la nivel naţional 

(ministerul învăţământului) şi teritorial (inspectoratele şcolare); 

 

profesor-cercetător 

conduce activitatea de cercetare pedagogică - la nivel central (institut naţional de 

cercetări pedagogice) şi teritorial/judeţean (în reţeaua „filialelor teritoriale“) - cu 
scop de reglare-autoreglare a sistemului şi a procesului de învăţământ; 

profesor-demnitar în 

ministerul învăţământului, 

consilii naţionale, comisii de 

specialitate 

conducerea globală a sistemului de învăţământ conform liniei de politică a educaţiei 

elaborată şi susţinută la nivel macro-structural. 

 

Din perspectiva managementului educației, conducerea ministerului învățământului, inspectoratului şcolar, şcolii, 

clasei de elevi, solicită o abordare a problemelor la nivel global (în ansamblul lor), optim (valorificarea la maximum a 

resurselor şi a condiţiilor existente), strategic (asigurarea liniei de perspectivă pe fondul unei prospectări inovatoare), pe 

baza unor acţiuni de informare, evaluare (control – apreciere – decizie) şi comunicare pedagogică a deciziei (rolul 

diagnozei-prognozei; vezi importanţa îndrumărilor metodice asigurate de manager în calitatea sa de ministru, inspector 
şcolar, director, profesor, profesor-metodist, profesor-consilier, profesor-cercetător etc.)  

Acţiunile manageriale semnificative sunt cele de:  

a) informare managerială, care implică funcţia specifică de control a stării sistemului de referinţă, necesară pentru 

obţinerea unor date esenţiale care trebuie prelucrate, stocate şi operaţionalizate în vederea valorificării lor;  

b) evaluare managerială, care implică funcţia specifică de diagnoză a stării sistemului, realizabilă prin operaţii de 

măsurare cantitativă şi apreciere calitativă a datelor acumulate anterior (prin acţiunea de informare, prin funcţia specifică 

de control);  

c) decizie managerială care implică funcţia specifică de prognoză (pronosticare) a direcţiilor de evoluţie a sistemului 

(pe termen lung, mediu, scurt) realizabilă prin operaţia de comunicare pedagogică a rezultatelor, bazată pe îndrumare 

pedagogică necesară pentru corectarea, ameliorarea, ajustarea structurală sau restructurarea activităţii evaluate şi reluarea 

ciclului managerial la un nivel superior de reuşită socială [4, p.184].  
În ciuda faptului că managementul educaţional se încadrează în mare parte în tiparul managementului organizaţiilor, 

totuşi, specificul activităţilor şcolare, ca şi relaţia specială ce se stabileşte între cadrele didactice şi elevi, determină 

caracteristici particulare ale acestui tip de management. 

Transferul noţiunii de management din plan economic în cel educaţional continuă să întâmpine numeroase bariere 

asupra cărora specialiştii români au insistat în ultimii ani (Emil Păun, 1999, Sorin Cristea, 2000, Elena Joiţa, 2000): 

 accentuarea dimensiunii administrative a managementului, şi mai puţin aspecte legate de schimbare, inovare, 

dezvoltare sau optimizare a structurilor clasice din învăţământ; 

 inexistenţa unei abordări interdisciplinare a managementului la nivel pedagogic; 

 considerarea managementului mai mult ca teorie utilă atingerii obiectivelor educaţionale şi mai puţin ca artă şi 

strategie; 

 persistenţa sistemului în mare parte centralizat la nivelul învăţământului preuniversitar; 
 formaţia profesională a directorilor şcolari, tributară încă organizării birocratice [2, p.73-74]. 

Aşadar, importul diferitelor modele de management la nivelul sistemului de învăţământ trebuie să se realizeze în mod 

selectiv, cu adaptări şi ajustări la condiţiile specifice existente în şcoală, fără a copia fidel practicile de succes din alte 

domenii. 

Concluzii.   

1. Prin specificul său, şcoala poate fi considerată o organizaţie în cadrul căreia activitatea managerială constituie, 

alături de cultură, o variabilă esenţială, care influenţează calitatea activităţii şi performanţele cadrelor didactice şi ale 

elevilor. 

2. Din punct de vedere al existenţei unor principii şi funcţii comune şi al altora specifice domeniului condus, 

conducătorii trebuie să aibă o pregătire managerială comună, fără de care ei nu-şi pot îndeplini în mod corespunzător rolul 

într-un anumit domeniu de activitate, dar şi o pregătire specifică domeniului condus care le permite să adapteze în mod 

adecvat principiile generale şi funcţiile comune la domeniul particular în care-şi desfăşoară activitatea. 
3. Managementul îşi găseşte o aplicare specifică în domeniul învăţământului sub forma unor expresii care de cele 

mai multe ori sunt considerate sinonime, precum: management educaţional, şcolar sau instructiv-educativ. 
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