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Abstract 

Ȋnvățământul este un domeniu prioritar al vieții sociale, fiind responsabil de formarea 

generațiilor tinere. Conducerea dintr-o instituție de învățământ are o responsabilitate ridicată, 

astfel că modalitatea de a ghida personalul trebuie să fie eficientă şi competentă. Acest tipar este 

necesar să fie reprodus atât la nivel individual, cât și în cadrul sistemului macro, întrucât 

continuitatea și unitatea sunt esențiale în actul de predare. Articolul de față punctează elemente 

din managemtul educational, funcțiile învățământului și nivelurile de conducere, realizând o 

descriere a celor mai importante componente.  

Cuvinte cheie: educație, ȋnvățământ, management educational, sistem educational, ştiință. 

 

Abstract 

Education, as a priority area of social life, cannot have failures. It needs an efficient and 

competent leadership. Leadership in an educational institution has a high responsibility, so the 

way the staff is guided must be efficient and competent. This pattern needs to be reproduced both 

individually and within the macro system, because continuity and unity are essential in teaching. 

The present article points out elements of educational management, educational functions and 

levels of leadership, describing the most important components. 

Keywords: education, educational management, educational system, science. 

 

Introducere 

            În acest articol, voi aborda subiectul managementului educational, făcând o 

analiză a principalor componente. În tratarea subiectului, s-a ținând cont mai ales de rolul 

dificil pe care îl are directorul unei instituții. Având în vedere responsabilitatea 

determinată de caracteristicile școlii și de lipsa de similitudini față de alte instituții, ca loc 

pentru dezvolarea generației tinere, trebuie să se respecte fiecare responsabilitate avută, 

fără să fie ignorat niciun aspect. 

 Managementul educational reprezintă o componentă a managemetului și se poate 

defini ca totalitatea principiilor, funcțiilor şi strategiilor de direcționare, organizare, 

gestionare şi evaluare ale instituțiilor furnizoare de educație. Principalele elemente 

abordate în continuare vizează principiile managementului educational, nivelurile și 

funcțiile de conducere a ȋnvățământului (Baciu, 2013). 

 

I. Principiile managementului educațional 

Managementul educational își are originea în domeniul managementului, fiind o 

extensie a acestuia, adaptată în funcție de specificul unității în cauză. Este un domeniu 

oarecum ”tânăr”, fără o istorie vastă, însă importanța sa a determinat aprofundarea 
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conceptelor conexe (Maior, 2011). Și în acest domeniu, modalitatea de conducere se poate 

realiza făcând referire la mai multe tipare, diferența făcând-o obiectivele avute și 

personalitatea celui responsabil. Există și ideea conform căreia principiile care aparțin 

managementului în sens larg pot fi adoptate în orice domeniu, cum este și cazul educației, 

pornind de la premisa că sunt funcții comune tuturor organizațiilor (Gavrilă, Andreescu 

& Andrici, 2013). Astfel, principiile care converg de aici și pe care trebuie să se bazeze 

personalul aflat într-o poziție cheie, sunt: 

• Conducerea democratică - presupune ca ȋnainte de luarea deciziei să fie 

consultate persoanele subordonate conducerii şi executanții actului 

decisional. Acest temen înseamnă că managemtul în școală are în vedere 

drepturile sobordonaților și implicarea elevilor (Backman & Trafford, 

2013); 

• Ȋmbinarea conducerii cu răspunderea unică (unipersonală). Cadrele de 

conducere (directorii de şcoli, decanii şi rectorii din instituțiile de 

ȋnvățământ superior) au, prin lege, o serie de atribuții pe care trebuie să le 

ȋndeplinească; 

• Promovarea cadrelor de conducere pe baza competenței. Pentru a promova 

oamenii potriviți în poziții cheie, principiul competenței este singura 

normă ce trebuie să acționeze ȋntr-un stat de drept, ȋntr-o societate 

democratică; 

• Operativitatea. Este cunoscută insatisfacția produsă de amânările 

succesive ȋn luarea deciziilor, astfel rapiditatea este necesară; 

• Deontologia conducerii. Acest principiu presupune realizarea unui set de 

reguli pe care membrii să îl respecte și are menirea de a aduce îmbunătățiri 

constant procesului de formare a personalului (uiac, 2013). 

 

II. Nivelurile de conducere a ȋnvățământului 

În domeniul învățământului, pot fi identificate trei niveluri de conducere (Figura 

nr. 1): 

 
 

Fig. nr. 1. Nivelurile de conducere în învățământ 
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unităților de 
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Nivelul de conducere este reprezentat în şcoli, licee şi grupuri şcolare - ȋn sistemul 

de ȋnvățământ preuniversitar și în sistemul de ȋnvățământ universitar. Ȋn sistemul şcolar- 

şcoala, liceul sau grupul şcolar reprezintă entitățile fundamentale organizatorice şi 

funcționale, fiind conduse de directori. Ȋn sistemul de ȋnvățământ universitar, 

departamentul/ catedra constituie substructura fundamentală a facultății, fiind condusă de 

director (numit şef de catedră). Facultatea este substructura funcțională a instituției de 

ȋnvățământ superior, condusă de un decan şi de biroul executiv, iar universitatea (numită 

și academie) este entitatea funcțională principală a ȋnvățământului superior, condusă de 

rector şi de biroul executiv.  

Unitățile de ȋnvățământ sunt componente şcolare cu personalitate juridică. Fiecare 

unitate de ȋnvățământ alege un organ colectiv de conducere, cu reprezentanți din rândul 

cadrelor didactice şi al elevilor (studenților). Ca preşedinţi ai organelor colective de 

conducere pentru consiliile de administraţie, în şcoli sunt directorii, în facultăţi decanii, 

iar pentru senate şi birourile executive din institutele de ȋnvățământ superior-rectorii. Ȋn 

consiliile de administraţie din liceu şi din cadrul şcolilor postliceale, ca şi în consiliile 

profesorale ale facultăţilor şi Senatelor universităţilor sunt aleşi şi reprezentanţi ai elevilor 

şi părinţilor şi respective ai studenților, potrivit legii. 

Nivelul intermediar de conducere a ȋnvățământului ȋntre nivelele şcolare de 

conducere ale învăţământului şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării - ca nivel central. 

Astfel, pentru conducerea instituţiilor de învăţământ şcolare (şcoli, licee, grupuri şcolare) 

sunt instituţionalizate Inspectoratele Școlare Judeţene, conduse de un inspector general. 

Inspectoratele şcolare judeţene cooperează cu organul de inspecţie la nivelul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării. Acestea sunt organe descentralizate de specialitate, subordonate 

Ministerului Educaţiei, care asigură organizarea, coordonarea, funcţionarea şi evaluarea 

învăţământului preuniversitar în teritoriu. Inspectorii generali şi inspectorii generali 

adjuncţi sunt numiţi prin ordin al Ministerului Educaţiei şi Cercetării din rândul cadrelor 

didactice cu înaltă competenţă profesională de regulă dintre inspectorii şcolari selecţionaţi 

prin concurs.  

Inspectoratele şcolare asigură participarea la evaluarea activităţilor cuprinse în 

procesul de învăţământ; supravegherea aplicării legilor şi a altor acte normative privitoare 

la învăţământ; perfecţionarea învăţământului, experimentarea, fundamentarea şi 

generalizarea inovaţiilor pedagogice; informarea şi sprijinirea membrilor comunităţii 

educative în exercitarea drepturilor şi în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin. Pentru 

îndeplinirea celor de mai sus, inspectorii şcolari au acces în unităţile de învăţământ şi în 

serviciile ce desfăşoară activităţi conexe învăţământului. Şi în învăţământul universitar, 

acţionează anumite organisme consultative, sub formă de Consilii Naţionale, care 

cooperează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în luarea deciziilor majore, cum sunt 

Consiliul Naţional al Rectorilor, Consiliul Naţional de Atestare, Consiliul Naţional de 

Evaluare şi Acreditare Academică.  

Prin autonomia universitară, învăţământul românesc s-a aliniat convenţiilor 

internaţionale, precum: Declaraţia de la Lima asupra autonomiei universitare din 1988, 

Magna Charta Universitatum Europearum din 1989 şi altele. Desigur, autonomia 
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universitară înseamnă libertate academică, dar nu înseamnă separare faţă de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, care-şi păstrează anumite prerogative de coordonare a 

învăţământului, dar cedează o parte însemnată a competenţelor organizatorice şi 

decizionale la nivelul instituţiilor de învăţământ superior. Şi ȋn ȋnvățământul 

preuniversitar s-a dezvoltat o anumită autonomie şcolară. 

Nivelul central de conducere a învăţământului este reprezentat de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, și privește dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului românesc 

în condiţiile statului de drept. Nivelul central de conducere asigură coordonarea generală 

a învăţământului şi a educaţiei în general, înlăturând conducerea excesiv centralizată şi 

asigurând descentralizarea conducerii învăţământului (Deleanu, 2017). 

Nivelul central de conducere a învăţământului presupune următoarele 

competenţe:  

• stabilirea principiilor generale de organizare a reţelei şcolare pe teritoriul ţării 

şi a standardelor specifice construcţiilor şcolare şi dotărilor cu mijloace 

tehnice necesare învăţământului;  

• evaluarea politicii de dezvoltare a sistemului de învăţământ şi coordonarea 

generală a învăţământului;  

• formularea şi îndeplinirea standardelor sistemului de învăţământ, încât să se 

garanteze unitatea şi concordanţa cu obiectivele dezvoltării naţionale;  

• aplicarea şi respectarea principiilor şi regulilor democratice în luarea şi 

implementarea deciziilor;  

• asigurarea priorităţii principiilor şi criteriilor pedagogice şi ştiinţifice în 

conducerea unităţii de învăţământ, în raport cu cele administrative şi, desigur, 

asigurarea bazei didactice, materiale şi finanaciare necesare unităţilor de 

învăţământ, în spiritul Legii învăţământului şi a altor acte normative;  

 

 

III. Funcțiile conducerii ȋnvățământului 

            Stabilirea funcţiilor din învățământ necesită atât o evaluare a stadiului la care a 

ajuns domeniul, cât şi o cunoaştere a tendinţelor, direcţiilor, împrejurărilor de evoluţie 

presupunând o prognoză managerială. Diagnoza managerială stabileşte stadiul prezent la 

care a ajuns învăţământul, ajutând să se cunoască atât realizările valoroase obţinute în 

etapa anterioară (în anul şcolar sau universitar încheiat), pentru a se şti de la ce valori şi 

experienţe pozitive se porneşte, cât şi să cunoască dificultăţile şi neajunsurile întâmpinate, 

pentru ca în etapa următoare (în noul an şcolar sau universitar) să se caute înlăturarea lor 

(Popescu, 2015).  

Prognoza managerială, pornind de la datele diagnozei, explorează (prospectează) 

viitorul şi identifică tendinţele şi perpectivele de dezvoltare ale învăţământului, urmărind 

să i se asigure o dezvoltare ascendentă optimizată. Prognoza este necesară şi pentru a 

preveni consecinţele aspectelor neluate în calcul, diminuând în acest fel consecințele 

negative. Totuși, aceasta nu are o rată de success de 100%, însă corelată cu anumiți 

indicatori, poate oferi o imagine clară asupra pașilor care trebuie urmați.  
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Odată realizată prognoza managerială, următorul pas este identificare funcțiilor 

care trebuie îndeplinie:  

a)  planificarea-programarea (previziunea);  

b)  organizarea-coordonarea;  

c)  motivare;  

d)  controlul-evaluarea; 

e) funcția de decizie (Platis, 2003). 

 

Prima funcție, cea de planificare/programare, presupune conceperea şi prevederea 

conţinutului conducerii învăţământului. Planificarea (previziunea) trebuie să îmbine în 

mod armonios respectul faţă de lege cu respectul faţă de obiectivele şi cerinţele concrete 

stabilite pe ansamblul învăţământului, la nivele şcolare şi, în ultimă instanţă, la nivelul 

fiecărei unităţi şcolare şi universitare, dinamizând spiritul de independenţă creatoare, 

autonomia de conducere - ȋn cazul învăţământului superior.  

Deşi planificarea înseamnă stabilirea unor obiective (ţinte) relativ precise, ea 

trebuie să aibă un caracter dinamic care să stimuleze creaţia, adaptarea la ceea ce este 

nou, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a invățământului (Negrușa, 2013). 

Pentru a realiza o dezvoltare eficientă şi viabilă a învăţământului, este nevoie de 

o planificare (previziune) modernă a educaţiei (Butunoi, Lică & Stana, 2005). 

Planificarea educaţiei trebuie să corespundă schimbărilor care se produc în societate şi 

chiar să le devanseze. Planificarea de rutină trebuie să se transforme în planificare de 

inovare. Dacă aceasta se bazează pe realizarea unui sistem informaţional de educaţie, 

modernizarea metodologiilor specifice demografiei şcolare, îmbunătăţirea bazei de date 

statistice şi dezvoltarea planificării la nivel regional şi local, planificarea de inovare 

trebuie să cuprindă o gamă largă de preocupări, ca studii de dezvoltare pe termen lung, 

programe pentru sporirea calităţii educaţiei, dezvoltarea managementului participativ, 

reforma instituţională pentru descentralizarea structurilor de decizie. 

 In acest context, planificarea-programarea (previziunea) educaţională privind 

sistemul de învăţământ şi desfăşurarea instrucţiei şi educaţiei implică următoarele direcţii 

de realizat: aplicarea prevederilor legislaţiei învăţământului în viaţa şi activitatea 

nivelelor şcolare ale fiecărei unităţi de  ȋnvățământ); stabilirea datelor diagnozei şi 

prognozei învăţământului, în general, şi la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ (şcolare 

sau universitare); stabilirea obiectivelor prioritare în cadrul fiecărui nivel şcolar, ale 

fiecărei unităţi de învăţământ (şcolare sau universitare); stabilirea resurselor umane, 

materiale şi financiare la nivelele şcolare, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ (şcolare 

sau universitare); stabilirea acţiunilor importante, a responsabilităţilor şi a termenelor (pe 

perioade scurte, medii sau finale) pentru îndeplinirea lor. 

Această funcţie se concretizează prin elaborarea de programe (planuri) sau 

proiecte de activităţi: program general, programe pe nivele şcolare, programe pe 

compartimente ale unităţilor de învăţământ, programe ale catedrelor şi ale cadrelor 

didactice. În acest sens, se întocmesc: programul general al unităţii de învăţământ; 

programul activităţilor instructiv-educative de predare-învăţare; de evaluare; extraşcolare 
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etc; programul catedrelor şi ale comisiilor metodice, ale comisiilor diriginţilor etc; 

programul activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice şi personalului TESA; 

programul de asigurare a mijloacelor materiale, financiare, dotare, aprovizionare, 

reparaţii etc; programe (planuri) individuale ale cadrelor didactice etc; programul de 

îndrumare şi control etc. Fiecare program (plan) conţine componentele esenţiale ale 

previziunii, concretizate la specificul sectorului şi activităţilor respective. Programarea ca 

funcţie de prevedere are şi un caracter de probabilitate, fapt ce necesită, asemănător 

prognozei, elemente de corecţie, pentru a corela cu elementele neprevăzute, aleatorii şi a 

se evita riscurile şi eşecurile. 

Organizarea-coordonarea este funcţia de conducere care stabileşte şi asigură, în 

mod metodic forţele şi mijloacele umane, materiale şi financiare pentru obţinerea 

eficienţei instructiv-educative în învăţământ, în fiecare unitate şcolară sau universitară. 

De asemenea, reprezintă totalitatea proceselor care stabilesc sarcinile, atribuțiile, 

competențele fiecărei unități structural care să se potrivească criteriilor pedagogice 

(Ciulei, 2011). 

Îndrumarea-antrenarea este funcţia de conducere care asigură orientarea și 

înţelegerea obiectivelor şi responsabilităţilor avute la un anumit nivel şcolar, la nivelul 

unui compartiment al unităţii de învăţământ, pentru fiecare persoană implicată în 

activitatea de învăţământ.  

Controlul-evaluarea este funcţia prin care se investighează cauzele perturbatoare, 

măsurarea nivelului acestora și compararea actualității cu obiectivele inițiale (Priboianu, 

2014). Controlul-evaluare este strâns legat de funcţia de îndrumare-antrenare și urmăreşte 

obiectivele:  

• cunoaşterea modului de desfăşurare a activităţilor; 

• evidenţierea şi aprecierea rezultatelor obţinute; 

• generalizarea rezultatelor positive; 

• prevenirea unor neajunsuri şi dificultăţi; 

• înlăturarea dificultăţilor şi neajunsurilor apărute; 

• mobilizarea tuturor forţelor şi mijloacelor pentru îndeplinirea programelor 

stabilite; 

• îmbunătăţirea activităţii viitoare, aplicând principiul feedbackului.  

Evaluarea presupune interpretarea a ceea ce s-a obținut pentru a se putea trage 

concluzii viabile cu privier la îndeplinirea obiectivelor (Berezovski et al., 2011) 

Funcția de decizie este o hotărâre luată pe baza unei alegeri dintre mai multe 

soluţii posibile, care cere realizarea activităţilor şcolare în conformitate cu prevederile şi 

cerinţele funcţiilor de programare, organizare, îndrumare şi control. Este funcţia esenţială 

conducerii învăţământului, funcţia corolar (care derivă din celelalte funcţii), cu rol 

integrator, care dinamizează în ultimă instanţă succesul activităţilor şcolare (universitare). 

 

Concluzii 

În domeniul educației, managerul ocupă un rol important, fiind responsabil de 

evoluția insituției pe care o reprezintă. Acesta trebuie eliberat de presiunile 
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supracentralizării şi presiunilor birocraţiei administrative, ale diferitelor nivele ierarhice, 

oferindu-i-se posibilitatea reală de a-şi formula priorităţi de valoare şi eficienţă în acţiune. 

În acest context, managerul trebuie să se preocupe de stabilirea (definirea) cât mai corectă 

şi reală a strategiei de dezvoltare şi acţiune a unităţii de învăţământ pe care o conduce. 

Pentru ca managerul să poată performa, este necesar să dețină competenţă profesională şi 

experienţă în domeniu, însoţite de capacitatea de iniţiativă, de abordare corectă (justă) a 

problemelor și să își poată asuma eventualele riscuri. 

Pentru succesul actului de conducere, managerul şcolar şi universitar trebuie să 

dovedească exigenţă, dar şi înţelegere, comportare corectă, demnă şi civilizată în toate 

situaţiile, precum şi: flexibilitate, spirit novator şi creativ. Managerii din domeniul 

educaţiei trebuie să fie un vector al schimbării și să îndeplinească instruirea tinerei 

generaţii pe baza limbajului şi tehnologiei informaţionale, astfel încât fiecare om pregătit 

de şcoală să poată răspunde nevoilor de pe piața muncii.  
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