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REZUMAT 
 

CUVINTE CHEIE 

ÎnvăŃământ preuniversitar, şcoală, educaŃie, reformă, mediul rural, şcoala ca organizaŃie, 

conducere, management, leadership, management educaŃional, managerul unităŃii de învăŃământ, 

status, rol, competenŃe, atribuŃii, strategii manageriale, încredere, performanŃă 

 

 Teza de doctorat cu titlul „Strategii manageriale ale directorului unităŃii de 

învăŃământ din mediul rural”, rezultat al unei profunde investigaŃii teoretice şi practice, are 

calitatea de a trata problematica managementului educaŃional din cadrul unităŃilor de învăŃământ 

din mediul rural românesc într-un spirit deschis, anticonservator, în consens cu mişcarea de idei 

contemporană. Cunoaşterea veritabilă a literaturii de specialitate din domeniu, experienŃa şi 

expertiza dobândită în timp, situarea în perspectiva „de interior” atât a cadrului didactic, cât şi a 

managerului, a permis selectarea cu grijă şi pertinent a punctelor de vedere ce se potrivesc 

abordării procesului de învăŃământ din România în etapa actuală. 

 În amplul proces al transformărilor ce au loc în cadrul societăŃii contemporane, şcoala are 

un rol esenŃial, rol pe care îl atribuim, cu bună ştiinŃă şi şcolilor din mediul rural românesc. 

 Structurată pe opt capitole, lucrarea de faŃă cuplează experienŃa şi practica din domeniu, 

cu datele teoretice şi cele experimentale referitoare la atât de importanta problemă a 

managementului educaŃional practicat în cadrul şcolilor noastre din mediul rural. 

 Capitolul I „Politici de reformă – Repere ale învăŃământului în mediul rural 

românesc”  tratează transformările multiple prin care a trecut învăŃământul românesc, odată cu 

dezvoltarea economică, politică şi culturală a societăŃii.  

EvidenŃiind faptul că România a resimŃit nevoia schimbărilor eficiente în învăŃământ şi 

educaŃie, iniŃiind şi desfăşurând o amplă politică de reformă, care a prins contur abia după 1997 şi 

care continuă şi astăzi,  capitolul de faŃă subliniază politicile de reformă şi semnificaŃiile acestora 

asupra sistemului de învăŃământ preuniversitar românesc. 

Capitolul II al lucrării, intitulat sugestiv „Şcoala rurală – tradiŃie şi modernitate” face o 

prezentare a realităŃii şcolii rurale din satul românesc. Şcoala, văzută ca organizaŃie, ca şi grup 
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organizaŃional este prezentată ca un sistem cognitiv în cadrul căreia se iau decizii majore, cu 

implicaŃii de durată, într-o măsură mult mai mare decât ar face-o indivizii izolaŃi. Aceasta este un 

model de organizaŃie care îndeplineşte sarcini intelectuale şi cognitive şi care formează un model 

mental legat de particularităŃile interacŃiunilor dintre membri organizaŃiei şcolare, procesând 

informaŃia, atât la nivelul grupului, cât şi în sistemele cognitive individuale.   

 OrganizaŃia şcolară rurală reprezintă un tip de organizaŃie socială caracterizată prin 

următoarele elemente distincte: structură de organizare formală, bazată pe norme de funcŃionare 

stabile; membrii săi sunt implicaŃi atât la nivel primar (la nivelul relaŃiei educator-educat), cât şi 

secundar (la nivelul relaŃiilor interpersonale, stabilite ierarhic, în sens birocratic şi, de ce nu, 

uneori, chiar şi în sens politic, „de la centru”) ; organizaŃia şcolară are o angajare limitată în 

raport cu alte organizaŃii care pot fi integrate în sistem sau care sunt exterioare acestuia. 

 „Sănătatea organizaŃională” a instituŃiei şcolare rurale este o problemă la ordinea zilei. 

Aceasta depinde de capacitatea unităŃii şcolare respective de a-şi forma şi dezvolta cultura 

organizaŃională. Cultura organizaŃională a şcolii poate fi definită ca o filosofie împărtăşită de toŃi 

membrii colectivităŃii şcolare, în baza unei ideologii comune, bazată pe valori, convingeri, 

asumŃii şi norme. O cultură organizaŃională se formează în interiorul organizaŃiei şcolare, prin 

participarea în comun, la obiectivele ei şi prin consultarea fiecărui membru, al organizaŃiei 

şcolare, în parte.  

Capitolul III „Managementul educaŃional – artă şi ştiinŃă a educaŃiei” evidenŃiază  

corelaŃia indestructibilă dintre managementul văzut ca „artă” – care face referire la calităŃile 

personale ale managerului grefate pe cunoştinŃe specifice de management şi managementul văzut 

ca „ştiinŃă”- care are la bază acumulări teoretice exprimate în legi, teorii, principii, metode, etc. 

Astăzi, tot mai mulŃi specialişti în domeniu vorbesc de aplicarea în practică a teoriei universalităŃii 

managementului, teorie aplicabilă prin dubla profesionalizare a managerului, fapt posibil prin  

deŃinerea de cunoştinŃe din domeniul de activitate al managerului, de cunoştinŃe specifice de 

management  şi prin dezvoltarea capacităŃii sale creative în cadrul activităŃilor manageriale. 

Privit din această perspectivă, managementul este o profesie specifică care are la bază o 

cultură managerială care deschide posibilitatea profesionalizării, abordării interdisciplinare a 

teoriei şi practicii manageriale. 

 Teoria şi arta managementului s-a conturat şi la nivelul sistemului de învăŃământ. 

ÎnŃelegerea corectă a conceptului de management educaŃional presupune cunoaşterea acŃiunilor pe 
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care managerii din domeniul educaŃional ar trebui să le întreprindă, în scopul finalizării 

obiectivelor propuse. Studiile de management arată, faptul, că nu putem vorbi de un inventar clar 

şi exhaustiv al calităŃilor manageriale, dar putem vorbi, însă, de funcŃiile exercitate de manageri şi 

de domeniile funcŃionale în care sunt exercitate aceste funcŃii şi roluri manageriale. 

Managerul şcolar exercită funcŃii manageriale cu acŃiune secvenŃială şi consecutivă, 

centrate pe dimensiunea sarcină: analiza-diagnoza; organizarea; proiectarea (planificarea şi 

programarea); implementarea programelor (conducerea operaŃională, controlul, evaluarea 

secvenŃială); evaluarea finală; centrate pe dimensiunea umană: organizarea grupurilor, formarea 

echipelor; funcŃii cu acŃiune constantă pe parcursul ciclului managerial, centrate pe dimensiunea 

sarcină: decizia, circulaŃia informaŃiilor; centrate pe dimensiunea umană: motivarea oamenilor; 

participarea, dezvoltarea personală a membrilor echipei; negocierea; prevenirea şi rezolvarea 

conflictelor. 

CompetenŃele managerilor trebuie abordate din două ipostaze: competenŃa atribuită 

(autoritatea postului) şi competenŃa intrinsecă, propriu-zisă, dată de cunoştinŃele de specialitate şi 

de management, de calităŃile, aptitudinile şi deprinderile pe care managerul trebuie să le posede, 

în conformitate cu fişa postului respectiv. Dubla competenŃă poate fi obŃinută în urma unui traseu 

de profesionalizare continuă şi sistematică de dezvoltare a propriilor capacităŃi, aptitudini, 

abilităŃi şi cunoştinŃe.  

În zilele noastre asistăm la profesionalizarea managementului şcolar. Managerul şcolar 

devine o profesie reglementată, a cărei ocupare este condiŃionată de studii specializate care permit 

dobândirea unui status şi a unui rolul social. Rolurile pe care trebuie să le îndeplinească 

managerul şcolii reclamă o suită de competenŃe (de comunicare şi relaŃionare, psihosociale, de 

utilizare a tehnologiilor informaŃionale, de conducere şi coordonare, de evaluare, de gestionare şi 

de administrare a resurselor), care reclamă dezvoltarea emoŃională, self-managementul, care la 

rândul lor au le  capacităŃi specifice. 

În capitolul al V-lea  “Conceptul de conducere în sistemul de învăŃământ” ne orientăm 

atenŃia asupra noŃiunii de conducere şi a particularităŃilor conducerii sistemului de învăŃământ 

românesc prin evidenŃierea diferenŃei existente între manager  şi  leader. Teoria „leardership”-ului 

la nivelul unităŃii de învăŃământ vizează acea parte a activităŃii unui manager şcolar prin care 

acesta influenŃează comportamentul cadrelor didactice, elevilor, părinŃilor, comunităŃii şi 
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grupurilor cu care vine în contact, în vederea creşterii prestigiului şcolii şi a obŃinerii rezultatelor 

dorite. 

Capitolul al VI-lea „Încrederea în organizaŃia şcolară şi în managerul unităŃii de 

învăŃământ din mediul rural” aduce argumente în favoarea introducerii constructului 

„încredere” în literatura de specialitate din domeniul managementului educaŃional. Definită 

adesea ca o credinŃă, expectanŃă sau sentiment puternic înrădăcinat în personalitatea fiecărui 

individ; ca un fenomen instituŃional, ce se dezvoltă fie în cadrul unei instituŃii, fie între instituŃii 

diferite; ca o tranzacŃie interpersonală dintre indivizi, la nivel interpersonal şi la nivel de grup, 

„încrederea”  a intrat în literatura de specialitate din ultimii ani, prezentând implicaŃiile pe care 

le produce asupra organizaŃiei şi angajaŃilor. Acest lucru s-a întâmplat mai puŃin în cercetările 

din domeniul ştiinŃelor educaŃiei, unde studierea fenomenului încrederii şi al încrederii în 

managerul şcolii şi în personalul acesteia, trebuie să devină un element important al performanŃei 

în muncă, realitate ce denotă extinderea acestor cercetări şi în acest domeniu. 

Încrederea organizaŃională este văzută ca un mecanism de control organizaŃional, o 

alternativă la autoritate (Bradach, J., L.,  & Eccles, R., G., 1989) sau un punct de start în 

rezolvarea problemelor unui grup de muncă (Malnight, T., W.,  1989). Încrederea poate fi 

înŃeleasă şi ca o modalitate de a supravieŃui crizelor organizaŃionale (Mishra, A., K., 1992) sau 

ca un factor esenŃial care permite diverse forme de acceptare a riscului, în orice sistem social 

(Luhman, N., 1988). 

Încrederea stă la baza funcŃionării unei organizaŃii (McAllister, D., 1995), fiind un 

prerechizit critic pentru dezvoltarea angajaŃilor, dar şi a instituŃiilor, implicit. Un angajat al 

unităŃii de învăŃământ care are încredere în managerul său, respectiv, în directorul şcolii, va 

deveni mai întreprinzător în comportamentul său de muncă (Costigan R., et al., 2006). Acest 

lucru înseamnă o creştere a asertivităŃii, a iniŃiativei în rezolvarea de probleme, a energiei pentru 

muncă sau a creativităŃii. Încrederea interpersonală dezvoltată între managerul şcolii şi 

subordonat are drept consecinŃe: performanŃa angajaŃilor, satisfacŃia acestora cu munca, 

ataşamentul sau loialitatea acestora faŃă de organizaŃie (Caudron, S., 2002; Dirks K., T., & 

Ferrin, D., 2002; Staw, B., M., 1997). Atunci când managerul şcolii dezvoltă cu angajaŃii unităŃii 

de învăŃământ (cadre didactice, personal nedidactic, personal auxiliar), un comportament bazat 

pe încredere, nu vor întârzia să apară performanŃele, rezultate pozitive.   
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Încrederea este o trăsătură multifactorială, care include factori cognitivi, afectivi şi 

comportamentali (modelul unidimensional). Încrederea şi neîncrederea sunt două noŃiuni 

distincte, care pot varia separat (Lewicki, R., J., et al., 1998), chiar dacă sunt compuse din 

aceleaşi dimensiuni: cognitivă, afectivă, comportamentală. Cele două sunt văzute ca un 

continuum, ce se întinde de la niveluri scăzute ale încrederii până la niveluri ridicate ale acesteia.  

 Capitolul VI „Cercetare privind performanŃele manageriale ale directorilor 

unităŃilor de învăŃământ din mediul rural – arealul Maramureş” pune în valoare scopul 

demersului nostru constatativ - acela de a investiga şi contura situaŃia existentă la nivelul 

realităŃii educaŃionale din judeŃul Maramureş, în ce priveşte competenŃele profesionale şi 

manageriale ale directorilor unităŃilor de învăŃământ din mediul rural şi performanŃa obŃinută de 

aceştia în funcŃie de nevoile şi specificul şcolii rurale, pentru a veni în sprijinul acestei nevoi, 

paralel cu procesul de selecŃie şi recrutare a directorilor unităŃilor de învăŃământ.  

InvestigaŃiile noastre constatative realizate au urmărit culegerea datelor esenŃiale pentru 

configurarea premiselor care stau la baza proiectării intervenŃiei cvasiexperimentale. Demersul 

realizat a contribuit la conturarea unor date de start în scopul delimitării eşantioanelor de conŃinut 

şi de subiecŃi, precum şi la posibilitatea de a realiza radiografierea la nivelul grupului Ńintă a unor 

aspecte cu grad ridicat de predictibilitate pentru reuşita programului nostru experimental.  

InvestigaŃiile realizate în etapa constatativă gravitează în jurul a trei obiective generale: 

� O 1: identificarea dimensiunilor participante la performanŃa muncii de conducere 

a directorilor unităŃilor de învăŃământ din mediul rural, arealul judeŃului Maramureş; definirea 

conceptului de ”manager eficient” în scopul identificării particularităŃilor specifice acestui tip de 

manager. 

� O 2: identificarea nivelului actual al performanŃei în muncă a directorilor 

unităŃilor de învăŃământ din mediul rural, în scopul delimitării aspectelor funcŃionale şi 

disfuncŃionale ale demersurilor manageriale realizate şi stabilirea, respectiv, parcurgerea de către 

directorii din mediul rural a unui program de intervenŃie printr-o activitate de formare şi 

dezvoltare profesională, fapt ce va duce la creşterea performanŃelor manageriale a acestora. 

� O 3: corelaŃia dintre satisfacŃia în muncă şi performanŃa în activitatea managerială 

a directorilor din şcolile rurale, arealul Maramureş, în scopul identificării unei noi modalităŃi de 

evaluare a performanŃei manageriale cu ajutorul căreia să se obŃină un comportament 

organizaŃional motivat, fapt ce va uşura şi procedura de selecŃie şi recrutare a directorilor 
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unităŃilor de învăŃământ din mediul rural.(în scopul delimitării aspectelor funcŃionale şi 

disfuncŃionale ale demersurilor manageriale realizate). 

      Analiza celor trei obiective investigate permite sesizarea concordanŃei care există 

între o şcoală rurală bună, eficientă şi un management eficient, obŃinut în baza unui 

comportament organizaŃional motivat şi a unui stil managerial eficient. 

      InvestigaŃiile realizate în etapa constatativă au fost organizate pe trei coordonate 

principale, în concordanŃă cu obiectivele generale propuse de noi: 

1. identificarea şi analiza dimensiunilor participante la performanŃa muncii de 

conducere a directorilor unităŃilor de învăŃământ din mediul rural, din arealul Maramureş; 

2. identificarea nivelului actual al performanŃei în muncă prin stabilirea corelaŃiei 

între cunoştinŃele la intrarea în post şi cele obŃinute în urma unui program de pregătire/formare şi 

dezvoltare profesională vizând un sistem de evaluare complex, care cuprinde patru nivele diferite 

de investigaŃie (în care fiecare director cuprins în eşantion este evaluat de mai multe persoane: 

experŃi din cadrul Inspectoratului Şcolar JudeŃean Maramureş, reprezentantul Sindicatului Liber 

din ÎnvăŃământul Preuniversitar, reprezentantul ARACIP, reprezentanŃii cadrelor didactice, 

reprezentanŃii elevilor, reprezentanŃii părinŃilor, reprezentanŃii primăriei);  

3. analiza corelaŃiei între satisfacŃie şi performanŃa în activitatea managerială a 

directorilor din şcolile rurale, arealul Maramureş. 

I.  Atingerea primului obiectiv de cercetare a pornit de la operaŃionalizarea celor mai 

relevante aspecte conceptuale care au permis furnizarea unei imagini pertinente asupra 

dimensiunilor participante la performanŃa muncii de conducere a directorilor unităŃilor de 

învăŃământ din mediul rural, arealul Maramureş. Această operaŃionalizare a avut la bază analiza 

aspectelor considerate ca relevante în literatura de specialitate şi a fost completată cu dimensiuni 

considerate ca definitorii şi care au fost obŃinute în urma discuŃiilor noastre informale cu 

directorii din grupul Ńintă, cu grupul de experŃi, cu ceilalŃi factori cuprinşi în eşantionul nostru. 

      Am Ńinut să culegem aceste informaŃii pentru a adapta grila de competenŃe generale 

ale managerului eficient la competenŃele specifice directorului de şcoală rurală, cu scopul 

adaptării conŃinutului programului nostru de formare şi dezvoltare profesională la cerinŃele 

politicii educaŃionale, la realităŃi şi expectanŃe specifice zonei, localităŃii, cadrelor didactice, 

elevilor, părinŃilor, comunităŃii, şi nu în ultimul rând, nevoilor proprii de dezvoltare ale fiecărui 

director de şcoală rurală. 
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      Sintetizând aspectele operaŃionalizate mai sus, au fost identificate următoarele 

obiective specifice urmărite în analiza nevoilor grupului Ńintă format din directorii şcolilor rurale:  

I. 1. diagnosticarea stilului şi a strategiei manageriale, respectiv aprecierea 

managementului real, aşa cum îl percep şi îl practică directorii şcolilor din mediul rural, în 

intenŃia de a oferi posibilitatea aprecierii managementului real existent în şcolile rurale 

maramureşene, respectiv: ce fac? ce şi cum gândesc directorii şcolilor rurale? în diverse situaŃii 

manageriale; 

2. identificarea principalelor tipuri de dificultăŃi intervenite în activitatea de 

conducere a şcolilor rurale; 

3. definirea conceptului de „manager eficient” la nivelul şcolii rurale; 

4. evaluarea status-ului decizional al directorilor în cadrul activităŃii de conducere a 

unităŃii de învăŃământ; 

5. analiza opiniilor, convingerilor, percepŃiilor şi aşteptărilor experŃilor, cadrelor 

didactice, elevilor, părinŃilor, sindicatului, comunităŃii, faŃă de importanŃa activităŃii de 

management şcolar pe care o desfăşoară directorii şcolilor rurale şi importanŃa acestui act pentru 

educaŃie şi societate. 

II: Atingerea celei de-a doua coordonate pe care s-a axat cercetarea noastră, în etapa 

constatativă a permis culegerea de informaŃii privind modul teoretic în care este concepută 

activitatea de management şcolar şi evaluare instituŃională şi modul practic, concret în care se 

realizează activitatea de management şcolar la nivelul învăŃământului din mediul rural, din 

judeŃul Maramureş. Din această perspectivă au fost vizate atât aspectele subiective, opinii ale 

experŃilor, cadrelor didactice, elevilor, părinŃilor, sindicatului, comunităŃii, faŃă de activitatea de 

management şcolar desfăşurată de directorii acestor şcoli, cât şi informaŃiile factuale, constituite 

în indici obiectivi de evaluare a nivelului performanŃei în muncă a acestora.  

Sintetizând astfel, aspectele operaŃionalizate, realizarea celui de-al doilea obiectiv 

general, a permis identificate următoarele obiective specifice: 

1. analiza calităŃii strategiilor manageriale utilizate de directorii unităŃilor de 

învăŃământ din mediul rural în parcurgerea sarcinilor specifice fişei postului şi contractului de 

management încheiat cu ISJ; 

2. progresul realizat de directori în urma activităŃilor de dezvoltare profesională şi 

managerială la care au participat (diferenŃa de punctaj obŃinută între T1 şi T2, în urma aplicării 
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unui test general de cunoştinŃe, asemănător cu cel aplicat la T1, din punct de vedere al nivelului 

de dificultate). 

III: A treia etapă a cercetării noastre a vizat stabilirea unei corelaŃii între satisfacŃie şi 

performanŃă în activitatea managerială a directorilor din şcolile rurale, arealul Maramureş, în 

scopul delimitării aspectelor funcŃionale şi disfuncŃionale ale demersurilor manageriale realizate. 

Pentru realizarea acestui obiectiv general, au fost identificate următoarele obiective specifice: 

1. definirea competenŃei profesionale şi performanŃei profesionale referitoare la 

directorul şcolii rurale şi elaborarea unui profil de competenŃă pentru director şi director adjunct 

de unitate de învăŃământ, valabil şi pentru directorul şcolii rurale; 

2. conturarea unor standarde profesionale pentru funcŃia de director al unităŃii de 

învăŃământ din mediul rural în scopul obŃinerii unui comportament managerial şi organizaŃional 

adecvat; 

3. conturarea unui sistem de selecŃie a personalului cu funcŃii de conducere în şcolile 

din învăŃământul rural din România, cu extindere la nivelul întregului sistem de învăŃământ 

preuniversitar, .în scopul îmbunătăŃirii performanŃei în muncă a managerilor, a creşterii calităŃii 

actului decizional şi implicit, a creşterii calităŃii în educaŃie. 

Vom prezenta sintetic, în cele ce urmează, ipoteza generală şi ipotezele specifice ale 

cercetării, precum şi rezultatele demersului nostru experimental. 

 Ipoteza generală: PerformanŃa în muncă este influenŃată de contextul macro şi micro în 

care subiectul evaluat îşi desfăşoară activitatea. 

Ipoteza generală permite decriptarea ei în următoarele ipoteze secundare: 

Ipoteza 1. PercepŃia unui stil de conducere eficient se relaŃionează cu o performanŃă 

managerială ridicată şi invers. 

Ipoteza 2: PerformanŃele în muncă diferă în funcŃie de zonele istorico – geografice. 

Ipoteza 3: În urma implementării programului de formare şi dezvoltare profesională, 

performanŃele în muncă ale directorilor şcolilor rurale vor fi mai bune decât rezultatele iniŃiale 

obŃinute de către aceştia, în absenŃa oricărei intervenŃii.   

Ipoteza 4: Un nivelul ridicat de încredere al cadrelor didactice în managerul şcolii se 

asociază cu un nivel mai ridicat al performanŃei în muncă şi invers. 

 Ipoteza 5: Un nivel ridicat de satisfacŃie cu munca la directorii  şcolilor rurale se 

asociază cu o performanŃă mai bună în  muncă şi invers. 
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Din punctul de vedere al metodologiei cercetării, studiul de faŃă este un studiu cantitativ 

având un plan mixt, în care variabila dependentă este pusă în relaŃie cu unul sau mai mulŃi factori 

manipulaŃi şi cu o variabilă clasificatorie. 

 

Tabelul nr. 1 : Designul cercetării 

Zone istorico-geografice Statutul juridic     Variabila 

            Clasificatorie 

 

Variabila 

Manipulată 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 PJ STR 

PerformanŃa în muncă         

Încrederea în manager         

SatisfacŃia cu munca         

Stilul managerial         

 

Avantajul acestui tip de design sporeşte senzitivitatea, constatabilă experimental, a 

variabilei dependente faŃă de factorul manipulat şi oferă informaŃii despre gradul de generalitate 

a rezultatelor obŃinute.  

 SubiecŃii acestei cercetări sunt împărŃiŃi în mai multe categorii: directori (N=60), experŃi 

(N=5), profesori (N=222), elevi (N=222), părinŃi (N=222), autorităŃi publice locale (N=60) şi  

provin din mediul rural al judeŃului Maramureş, care a fost împărŃit în 6 zone istorico-geografice. 

 

Tabelul nr. 2 : DistribuŃia pe zone a unităŃilor de învăŃământ participante 

Procent din nr. Total 
NR Zona 

Tipul unităŃii de 

învăŃământ 

Nr. unităŃi de 

învăŃământ PJ/STR PJ + STR 

PJ 10 9% 
1 Z 1 

STR 8 7,2% 
16,2% 

PJ 10 9% 
2 Z 2 

STR 7 6,3% 
15,3% 

PJ 10 9% 
3 Z 3 

STR 10 9% 
18% 
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PJ 10 9% 
4 Z 4 

STR 8 7,2% 
16,2% 

PJ 10 9% 
5 Z 5 

STR 9 8,1% 
17,1% 

PJ 10 9% 
6 Z 6 

STR 9 8,1% 
17,1% 

PJ 120 54% 
TOTAL 

STR 102 46% 
100% 

Legenda: PJ=şcoală cu personalitate juridică; STR=şcoală tip structură, fără personalitate juridică şi subordonată PJ-ului 

În prima parte a cercetării, designul de studiu a presupun mai multe variabile, pe care le-

am clasificat în: 

• Variabile clasificatorii: zone istorico-geografice, statut juridic al unităŃilor de învăŃământ, 

vârsta directorilor, sexul directorilor, gradul didactic, vechimea în muncă. 

• Variabile independente: încrederea în manager, satisfacŃia în muncă. 

• Variabile dependente: performanŃa în muncă a directorilor unităŃilor de învăŃământ din 

mediul rural. 

În partea a doua a cercetării, când a fost implementată intervenŃia noastră, variabilele 

asupra cărora s-a intervenit prin programe de formare şi dezvoltare profesională au fost: 

performanŃa în muncă şi competenŃa managerială, respectiv, stilul managerial şi strategia 

managerială folosită de directorii şcolilor din mediul rural, judeŃul Maramureş.   

Metoda principală de cercetare folosită în cadrul acestui studiu a fost metoda testelor. 

Testele folosite au fost: Scala de evaluare cu ancore comportamentale (SEAC), Chestionarul 

pentru autorităŃile publice locale, Chestionarul pentru părinŃi - act managerial, Chestionarul 

pentru elevi, Chestionarul pentru experŃi, Chestionarul pentru diagnosticarea stilului managerial, 

Chestionarul de evaluare a caracterului demn de încredere al managerului şcolii rurale, Job 

Decriptive Index (JDI), Ghidul de interviu pentru cadre didactice - satisfacŃia cu munca. 

 În capitolul VII „Organizarea şi desfăşurarea cercetării pedagogice” am realizat un 

studiu constatativ pentru evidenŃierea percepŃiei experŃilor, cadrelor didactice, elevilor, părinŃilor, 

reprezentanŃilor comunităŃii locale asupra organizării şi desfăşurării activităŃii manageriale în 

cadrul unităŃilor de învăŃământ din mediul rural şi identificarea nivelul cunoştinŃelor şi 

competenŃelor manageriale necesare actului de conducere a unităŃii de învăŃământ. Studiul a fost 
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urmat de un experiment formativ, însoŃit de posttest şi retest, cu scopul măsurării persistenŃei în 

timp a rezultatelor obŃinute. În etapa pretest s-au constatat următoarele: 

 Testarea Ipotezei 1. PercepŃia unui stil de conducere eficient se relaŃionează cu o 

performanŃă managerială ridicată şi invers a condus la următoarele concluzii: 

1. La nivelul judeŃului Maramureş nu există un stil managerial ideal, ci o îmbinare a opt stiluri 

manageriale folosite mai mult sau mai puŃin de către fiecare director, într-un mod mai mult sau 

mai puŃin coerent şi perceptibil. 

2. Gradul de eficacitate managerială reprezintă un dozaj ştiinŃific al celor patru stiluri eficiente 

(întreprinzător, realist, participativ, organizator - stiluri atribuite celor care pun în practică regula 

celor patru C - coerenŃă, claritate, curaj, consideraŃie). Un manager este eficient dacă a obŃinut 

scoruri mari, peste 22, la toate cele patru stiluri eficiente,  iar diferenŃele dintre ele nu depăşesc 

10 puncte.  

3. EficienŃa managerială bazată pe un stil clar identificat presupune un scor ridicat (între 22 şi 

36 de puncte) şi diferenŃiat (o distanŃă de cel puŃin 5 puncte faŃă de stilul următor). 

4. Gradul de ”estompare managerială” este dat de prezenŃa a cel puŃin unui stil ineficient 

(autoritar, oportunist, demagog, birocratic - stiluri atribuite celor care constituie surse de 

ambiguitate şi de neînŃelegere în interiorul echipei sau celor care sunt constrânşi să folosească 

aceste. Comparând două câte două stiluri manageriale (Organizator (I) – Autoritar (V), 

Participativ (II) – Demagog (VI), Întreprinzător (III) – Birocratic (VII), Realist (IV) – Oportunist 

(VIII) am constatat că un manager este cu atât mai puŃin ambiguu cu cât diferenŃa dintre cele 

două stiluri comparate este mai mare.  

Tabelul nr. 9.VII. : Stilul managerial ca întreg în zonele participante 

Zona Stiluri eficiente S(+) Σ S(+) Σ S(+) - Σ S(-) Σ S(-) Stiluri ineficiente S(-) 

 I II III IV    V VI VII VIII 

Z1 35 31 34 28,1 128,1 78,9 49,2 28 6,6 7,8 6,8 

Z2 17,4 20 19,2 16,5 73,1 6,7 66,4 16,2 31,4 5,8 13 

Z3 11,6 8,6 8,6 9,2 38 -72,9 110,9 27,3 28,6 25 30 

Z4 17,2 15 14,1 14,8 61,1 -38,2 99,3 31,1 12,2 33,4 22,6 

Z5 30,9 29,8 30,4 21 112,1 59,5 52,6 32,4 6,2 6,8 7,2 

Z6 21,2 27,6 22,8 32,4 104 16,2 87,8 21 22,6 22,6 21,6 

Total 22,22 22,00 21,52 20,20 85,94 13,94 72 20,27 17,93 16,90 16,90 
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EficienŃa managerială a fost testată cu ajutorul Scalei de evaluare cu ancore 

comportamentale (SEAC) elaborat de noi pentru a evalua şi diagnostica performanŃele 

manageriale ale directorilor şcolilor din mediul rural, respectiv, nivelul de competenŃe şi de 

pregătire managerială a directorilor din şcolile rurale, de pe teritoriul judeŃului Maramureş, 

precum şi pentru a surprinde principalele dificultăŃi cu care aceştia se confruntă în activitatea de 

management şcolar. SEAC a fost construit pe 8 scale: cunoştinŃe la zi în domeniu, comunicare 

eficientă, atenŃie la detalii, cunoştinŃe profesionale, realizări, managementul relaŃiilor cu colegii 

şi cu şefii ierarhici, colaborarea cu partenerii şcolii, organizare şi planificare, rezolvare de 

probleme şi perseverenŃă. Ele au fost obŃinute prin însumarea tuturor activităŃilor menŃionate de 

către cei implicaŃi (elevi, profesori, părinŃi, autorităŃi locale), după cum reiese din Tabelul 3. 

Această sumă de aşteptări defineşte practic conceptul de ”manager eficient” a unei unităŃi 

şcolare, din arealul Maramureş. Cele şapte componente vor fi completate de competenŃa 

profesională şi de către stilul managerial, obŃinându-se astfel, portretul complet al unui manager 

şcolar. 

 

Tabelul nr. 3. : Componentele caracteristice eficienŃei manageriale 

Comunicare 
Comunicare 
Informare  
Disciplina 
Protejarea bunurilor 
Recompensarea 
Reprezentarea 

AtenŃia la detalii 

Promovarea 

Administrare (asigurarea si îmbunătăŃirea 
condiŃiilor materiale) 

IniŃiere proiecte, activităŃi şcolare şi 
extraşcolare 

Orientarea spre realizări 

EficienŃa actului educaŃional 

Îndrumare 
SusŃinere Managementul relaŃiilor 

Mediere 
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Colaborare cu partenerii şcolii 
Consultare şi implicare în decizii; 
IniŃiere parteneriate 

Organizare 
Organizare şi planificare 

Planificare 

Rezolvarea de probleme şi 
perseverenŃă 

FinanŃarea 

Identificarea nivelului actual al performanŃei în muncă a managerilor s-a realizat, din 

prisma celor patru nivele de investigaŃie. Cu ajutorul statisticii descriptive am obŃinut o imagine 

de ansamblu a actului managerial din perspectiva părŃilor implicate (profesori, părinŃi, elevi şi 

autorităŃi locale), a evaluatorilor specializaŃi (cei cinci experŃi) şi din autoevaluarea realizată de 

directori, implicit din analiza documentelor manageriale şi a fişelor de autoevaluare ale 

directorilor cuprinşi în eşantion. În urma interpretării datelor am obŃinut următoarele: 

Tabelul nr. 4. : Indicatori statistici 

Numărul 
de valori 

Media 
Abatere 
standard 

Mediana Modulul 
Coeficient 

de 
variaŃie 

Indice de 
oblicitate 

Indice 
de 

boltire 
Minim Maxim 

2400 7,5792 1,01365 8 8 13,30% -0,276 -0,749 5 9 

În ceea ce priveşte performanŃa managerială, media obŃinută încadrează judeŃul 

Maramureş, din punctul de vedere al experŃilor, în zona superioară a intervalului de performanŃă 

medie:  (7,57 ∈[ 7 ; 7,9 ]). Evaluarea experŃilor (Nivelul I) înregistrează un minim în notare, egal 

cu cinci şi un maxim, egal cu nouă. Din punct de vedere al frecvenŃei notelor, cea mai acordată 

notă este nota 8, cu o pondere de 36,4% din total, iar nota cu cea mai mică frecveŃă este nota 5, 

cu o pondere de 1,25%. Numărul total de note acordate de către experŃi în cadrul chestionarului 

cu ancore comportamentale (SEAC) folosit este de  2400. 

Tabelul nr. 5 : Indicatori statistici 

Valoarea mediei judeŃului Maramureş pentru evaluarea de către profesori a nivelului de 

performanŃă a directorilor este situată de asemenea în intervalul rezultatelor medii:7,03∈[7;7,9]. 

Nivelul II ( profesori, părinŃi, elevi şi autorităŃi locale ) înregistrează un interval de notare care 

porneşte de la un minim egal cu doi şi se încheie cu un maxim egal cu nouă. Cea mai frecventă 

Numărul 

de valori 
Media 

Abatere 

standard 
Mediana Modulul 

Coeficient 

de 

variaŃie 

Indice 

de 

boltire 

Indice de 

oblicitate 
Minim Maxim 

1182 7,0338 1,38441 7 7 19,6% -0,077 0,116 2 9 
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dintre note este nota 7 cu un procentaj de 28,04%, iar nota cu cea mai redusă frecvenŃă fiind nota 

2, cu  un procentaj de 0,11%. Răspunsurile elevilor cu privire la activitatea şi rolul directorului 

sunt asemănătoare cu cele ale profesorilor. 

       Tabelul nr. 6 : Indicatori statistici 

 

Părerile părinŃilor înregistrează un interval de notare care începe cu nota minimă trei 

având o frecvenŃă a notelor de 0,09%, această notă fiind acordată de două ori şi nota maximă 

nouă, cu o frecvenŃă 10,48. Valoarea mediei judeŃului Maramureş pentru evaluarea de către 

părinŃi a directorilor este situată, de asemenea, în intervalul rezultatelor medii: 7,17∈[ 7 ; 7,9 ].  

Tabelul nr. 7 :  Indicatori statistici 

 

ReprezentanŃii autorităŃilor locale înregistrează un interval de notare între patru şi nouă, 

patru reprezintă nota minimă, având o frecvenŃă de 0,42% (această notă fiind acordată de două 

ori) şi nouă nota maximă acordată de 78 de ori, cu o frecvenŃă de 16,25%. Valoarea mediei 

judeŃului Maramureş pentru evaluarea de către un reprezentant al autorităŃilor locale a 

directorilor este situată, de asemenea, în intervalul rezultatelor medii: 7,32∈[ 7 ; 7,9 ].  

Tabelul nr. 8 : Indicatori statistici 

Numărul 

de valori  
Media 

Abatere 

standard 
Mediana Modulul 

Coeficient 

de variaŃie 

Indice de 

oblicitate 

Indice 

de 

boltire 

Minim Maxim 

2214 7,178 1,15884 7 8 16,1% -0,46 -0,305 3 9 

Numărul 

de  

valori  

Media 
Abatere 

standard 
Mediana Modulul 

Coeficient 

de 

variaŃie 

Indice de 

oblicitate 

Indice 

de 

boltire 

Minim Maxim 

480 7,3292 1,1613 7 8 15,8% -0,384 -0,52 4 9 

Numărul 

de valori 
Media 

Abatere 

standard 
Mediana Modulul 

Coeficient 

de 

variaŃie 

Indice de 

oblicitate 

Indice 

de 

boltire 

Minim Maxim 

960 7,7708 1,05411 8 8 15,8% -,432 -,890 5 9 
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Nivelul III (autoevaluare directori) înregistrează un interval de notare care porneşte de la 

un minim egal cu 5 şi se încheie cu un maxim egal cu 9. Cea mai frecventă dintre note este nota 

8, cu un procentaj de 33,75%, iar nota cu cea mai redusă frecvenŃă fiind nota 5, cu  un procentaj 

de 0,62%. Valoarea mediei judeŃului Maramureş pentru autoevaluarea directorilor este situată în 

jumătatea superioară a intervalul rezultatelor medii: 7,77∈[ 7 ; 7,9 ].  

Rezultatele cercetării confirmă această ipoteză. 

Identificarea nivelului actual al performanŃei în muncă al directorilor unităŃilor de 

învăŃământ,  în funcŃie de statutul juridic al unităŃilor de învăŃământ a pus în evidenŃă faptul că 

activitatea managerială este mult mai eficientă în şcolile cu personalitate juridică comparativ cu 

cele tip structură. 

Acest aspect a fost pus în evidenŃă prin Ipoteza 2: PerformanŃele în muncă diferă în 

funcŃie de zonele istorico – geografice. 

Tabelul nr. 9 :  Analiza de varianŃă unifactorială 

 Suma pătratelor 
Grade de 

libertate 
Media pătratelor F Sig. 

Intergrupuri 4,555 5 ,911 6,527 ,000 

Intragrup 7,538 54 ,140   

Total 12,093 59    

 

Analiza de varianŃă unifactorială a relevat o diferenŃă semnificativă între mediile celor 

şase zone istorico-geografice. Tabelul Anova conŃine rezultatul testului F a cărui valoare este 

6,527 pentru un prag de semnificaŃie p= 0,00, ceea ce denotă faptul că eficienŃa managementului 

este cu atât mai scăzută cu cât unitatea de învăŃământ se situează la o distanŃă mai mare de 

centrul administrativ al judeŃului, conform notelor acordate de către experŃi. 

Rezultatele cercetării confirmă ipoteza de mai sus. 

Ipoteza 3: În urma implementării programului de formare şi dezvoltare profesională, 

performanŃele în muncă ale directorilor şcolilor rurale vor fi mai bune decât rezultatele iniŃiale 

obŃinute de către aceştia, în absenŃa oricărei intervenŃii.   
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Analiza frecvenŃelor de apariŃie ca deficitare a laturilor activităŃii de conducere a 

unităŃilor de învăŃământ din mediul rural a permis identificarea celor mai frecvente probleme pe 

care le întâlnim în cadrul activităŃii manageriale: colaborarea cu partenerii, managementul, 

comunicarea, rezolvarea de probleme şi organizarea.  Pe aceste aspecte s-a construit programul 

de intervenŃie conceput cu scopul îmbunătăŃirii acestor aspecte. 

După aplicarea programului de intervenŃie printr-o activitate de formare şi dezvoltare 

profesională, evaluarea rezultatelor a fost realizată de către experŃi şi profesori. Analiza datelor 

relevă diferenŃe pozitive între valorilor obŃinute la pretest şi cele obŃinute la posttest. 

Evaluare de către ExperŃi 

Tabelul nr. 10. : Indicatori statistici   

 Media 
Număr 
subiecŃi 

Abaterea 
standard 

Coeficient de 
variaŃie 

Eroarea standard a 
mediei 

Pretest 
(profesori) 

7,5792 222 ,45273 5,94% ,06147 

Posttest 
(profesori) 

7,9312 222 ,38540 4,79% ,05960 

 

 Creşterea performanŃei manageriale, în urma programului de intervenŃie printr-o 

activitate de formare şi dezvoltare profesională este redată de figura de mai jos. 

În urma intervenŃiei formative, directorii unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din 

mediul rural cuprinşi în program au obŃinut rezultate ridicate în următoarele domenii de 

competenŃă managerială: cunoştinŃe profesionale, organizare, atenŃie la detalii-8,3; rezolvare de 

probleme, realizări-8,2; comunicare-7,8; colaborare-7,2; management -7,1. 

Capitolul „Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor” a permis compararea datelor 

între posttest şi retest. DiferenŃele înregistrate în baza acestor comparaŃii sunt semnificative 

pentru fiecare componentă în parte (oricare dintre pragurile de semnificaŃie se situează sub 

valoarea de 0,05). Semnul minus din dreptul fiecărui indice t sugerează că în cazul celei de a 

doua testări s-au înregistrat scoruri mai ridicate, deci o creştere a performanŃei manageriale. Din 

perspectiva experŃilor (Tabelul11) creşterile cele mai semnificative s-au înregistrat pentru 

comunicare (o creştere cu 7,6%) şi colaborare cu partenerii (o creştere cu 6,9%). 
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Tabelul nr. 11. :  DiferenŃele dintre mediile pretestului şi posttestului din perspectiva 

experŃilor 

Trăsături 
Valori 

posttest 

Nivelul 

performanŃei 
Valori 

pretest 

Nivelul 

performanŃei DiferenŃa 

DiferenŃa 

în 

procente 

Comunicare 7,8 Medie 7,2 Medie 0,6 7,6% 

Colaborare 7,2 Medie 6,7 Slabă 0,5 6,9% 

AtenŃie la detalii 8,3 Ridicată 8 Ridicată 0,3 3,6% 

Realizări 8,2 Ridicată 7,9 Medie 0,3 3,6% 

Management 7,1 Medie 6,8 Slabă 0,3 3,6% 

Rezolvare de probleme 8,2 Ridicată 7,9 Medie 0,3 3,6% 

CunoştinŃe 

profesionale 
8,3 

Ridicată 
8,1 

Ridicată 
0,2 2,4% 

Organizare 8,3 Ridicată 8,1 Ridicată 0,2 2,4% 

Total 7,9 Medie 7,6 Medie 0,3 3,6% 

 

Creşteri se înregistrează pentru toate dimensiunile actului managerial cu un maxim al 

creşterii de 7,6% pentru comunicare şi un minim de 2,4% pentru cunoştinŃe profesionale şi 

organizare. Creşterea înregistrată de performanŃă managerială, în urma planului de intervenŃie 

este de 3,6%. Aceeaşi tendinŃă de creştere este observabilă şi în cazul evaluării actului 

managerial de către profesori, fapt dovedit prin compararea mediilor pretest-posttest pentru 

fiecare componentă a performanŃei. Evaluarea efectuată de către experŃi relevă o creştere 

semnificativă a performanŃei manageriale a directorilor decât creşterea înregistrată în urma 

evaluării efectuate prin intermediul chestionarelor aplicate profesorilor.  

Faptul că prin programul de intervenŃie s-a urmărit îmbunătăŃirea a doar 4 dintre cele 8 

componente, iar ca efect, au fost observate creşteri la toate cele 8 componente, sugerează 

existenŃa unei interdependenŃe între componentele performanŃei manageriale. 
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Pentru a măsura eficienŃa programului de intervenŃie formativă, rezultatele evoluŃiei 

dimensiunilor managementului înregistrate la posttest, au fost verificate în retest, de către 

profesori şi experŃi, după o perioadă de 3 luni de la aplicarea posttestului. 

Redăm, spre exemplificare, evaluarea experŃilor: 

Tabelul nr. 12. : DiferenŃă în procente între dimensiunile managementului înregistrate în 

posttest comparativ cu retestul 

Trăsături 
Valori 

posttest 

 

Nivelul 

performanŃei 

Valori 

retest 

 

Nivelul 

performanŃei 

DiferenŃa 

DiferenŃa 

în 

procente 

Comunicare 7,8 Medie 8,1 Medie 0,3 3,7% 

Colaborare cu partenerii scolii 7,1 Medie 7,3 Medie 0,2 2,73% 

Organizare si planificare 7,2 Medie 7,4 Medie 0,2 2,7% 

Managementul 8,2 Medie 8,4 Medie 0,02 2,38% 

CunoştinŃe profesionale 8,2 Medie 8,3 Medie 0,1 1,2% 

AtenŃia la detalii 8,3 Slabă 6,83 Slabă 8,4 1,19% 

Orientarea spre realizări 8,3 Medie 7,45 Medie 8,4 1,19% 

Rezolvarea de probleme 8,3 Medie 8,3 Medie 0 0% 

Total 7,9 Medie 8,1 Medie 0,2 2,46% 

 

Creşterea înregistrată în procente persistă şi după 3 luni de la încheierea programului de 

formare, cu valori ridicate pentru comunicare şi colaborarea cu partenerii dar, cu valori care se 

apropie de zero pentru orientarea spre realizări şi rezolvarea de probleme. Aceeaşi creştere se 

observă şi în cazul evaluării profesorilor.  

Tabelul nr. 13. : Indicatori statistici 

 Media 
Număr 

subiecŃi 
Abaterea standard 

Coeficient de 

variaŃie 

Eroarea standard a 

mediei 

Posttest (profesori) 7,2359 222 ,91595 12,6% ,06147 

Retest (profesori) 7,3508 222 ,88798 12,06% ,05960 
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Pentru fiecare dimensiune în parte se înregistrează o uşoară creştere cu valori începând de 

la 0,04.  

Rezultatele cercetării confirmă această ipoteză. 

Ipoteza 4: Un nivelul ridicat de încredere al cadrelor didactice în managerul şcolii se 

asociază cu un nivel mai ridicat al performanŃei în muncă şi invers. 

Pentru măsurarea nivelului încrederii în directorul unităŃii de învăŃământ din mediul rural, 

am folosit “Chestionarul de evaluare al caracterului demn de încredere al managerului”. Pentru a 

evalua performanŃa în muncă a directorilor, am recurs, pe lângă studierea calificativelor  anuale 

acordate de director, la evaluarea performanŃei în muncă a profesorilor. În felul acesta am apelat 

şi la metoda evaluării încrucişate. Astfel, pentru a evalua performanŃa profesorilor am folosit 4 

întrebări din „Chestionarul pentru elevi”, întrebări care privesc sprijinul, claritatea explicaŃiilor şi 

atenŃia acordată elevilor. 

Tabelul nr. 12. :  CorelaŃie Spearman între performanŃa profesorilor şi cea a directorilor 

 
Performanta 

profesori 

Performanta 

directori 

Coeficient de corelaŃie 1,000 ,372** 

Prag de semnificaŃie . ,000 PerformanŃa profesori 

Număr de subiecŃi 222 222 

Coeficient de corelaŃie ,372** 1,000 

Prag de semnificaŃie ,000 . 

Testul Spearman 

PerformanŃa directori 

Număr de subiecŃi 222 222 

**. CorelaŃie semnificativă la pragul de 0,01   

 

Tabelul nr. 13. : CorelaŃie Spearman între performanŃa şi competenŃa directorilor 

 
Performanta 

directori 
Competenta 

Coeficient de corelaŃie 1,000 ,290** Testul Spearman Performanta directori 

Prag de semnificaŃie . ,000 
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Număr de subiecŃi 222 222 

Coeficient de corelaŃie ,290** 1,000 

Prag de semnificaŃie ,000 . Competenta 

Număr de subiecŃi 222 222 

**. CorelaŃie semnificativă la pragul de 0,01 

 

În acest mod, rezultatele cercetării au confirmat ipoteza 4. 

Ipoteza 5: Un nivel ridicat de satisfacŃie cu munca la directorii de şcoli rurale se 

asociază cu o performanŃă mai bună în muncă şi invers. 

Rezultatele performanŃei în muncă a directorilor s-au obŃinut în urma analizei experŃilor 

prin intermediul „Chestionarului SEAC”.   

Tabelul nr. 14. : CorelaŃie Spearman între scalele chestionarului de satisfacŃie cu munca 

şi performanŃa în muncă a directorilor 

 

PerformanŃa 

in munca 

Munca 

in 

general 

Munca 

actuala 

Salariul 

prezent 

PosibilităŃi 

de 

promovare 

Oamenii 

cu care 

lucrez 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,751** ,263* ,123 ,619** ,728** 

Sig. (2-

tailed) 
. ,000 ,042 ,348 ,000 ,000 

Spearman's 

rho 

PerformanŃa 

in munca 

N 60 60 60 60 60 60 

 

CoeficienŃii de corelaŃie calculaŃi pentru muncă în general, munca actuală, posibilităŃile 

de promovare şi oamenii cu care lucrează directorii sunt semnificative pentru un prag de 

semnificaŃie mai mic decât 0,01. Putem afirma că aceste variabile covariază. Nivele ridicate de 

satisfacŃie cu munca în general, satisfacŃie cu munca actuală, cu colegii de muncă sau posibilităŃi 

de promovare motivante vor antrena performanŃe în muncă, de asemenea, ridicate.  
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În faza de retest, la nivelul grupului experimental, s-a constatat o creştere semnificativă a 

rezultatelor din posttest, fapt dovedit prin eficienŃa intervenŃiei formative şi prin aplicarea 

cunoştinŃelor teoretice şi practice în activitatea managerială. Rezultatele cercetării au confirmat şi 

această ipoteză. Validarea ipotezelor secundare a dus, implicit la validarea ipotezei principale. 

Concluzii 

Cercetarea de faŃă, prin intermediul rezultatelor obŃinute şi-a atins scopul precizat. Acest 

fapt ne oferă posibilitatea să acŃionăm conştient pentru eficientizarea activităŃii şi obŃinerea 

performanŃelor manageriale în activitatea directorilor unităŃilor de învăŃământ din mediul rural, 

prin profesionalizarea funcŃiei manageriale. Potrivit acestui deziderat directorul unităŃii de 

învăŃământ trebuie să parcurgă un traseu de formare şi dezvoltare managerială, în baza  căruia să 

dobândească o serie de competenŃe care să-i permită atingerea standardelor profesionale prin 

îndeplinirea în condiŃii optime a actului managerial. Totodată, se cuvine să precizăm faptul că 

aceste standarde vor putea fi atinse numai dacă în sistemul managerial românesc se va pleca de la 

ideea potrivit căreia managerii trebuie formaŃi înainte de a fi numiŃi în funcŃie.  

În acest sens, se impune să oferim soluŃii pentru îmbunătăŃirea organizării şi desfăşurării 

formării managerilor unităŃilor de învăŃământ prin conceperea unei grile de competenŃe 

manageriale ale directorilor unităŃilor de învăŃământ din sistemul preuniversitar, prin propunerea 

noastră de introducere şi valideze în teoria şi practica managerială românească a cadrului 

internaŃional al competenŃelor necesare directorilor de unităŃi şcolare, respectiv a standardelor de 

excelenŃă, necesare eficientizării activităŃii de conducere în sistemul educaŃional românesc. 

Propunem, de asemenea, prin intermediul lucrării de faŃă eficientizarea sistemului de 

selecŃie şi recrutare a directorilor de unităŃi de învăŃământ, stabilind, etapele unui program de 

selecŃie şi recrutare pe bază ştiinŃifică, care să prevadă: stabilirea cerinŃelor funcŃiei de manager 

(specifice şi comune în funcŃie de tipul unităŃii de învăŃământ: grădiniŃă, şcoală generală, liceu); 

stabilirea unei liste de însuşiri şi aptitudini psihice; alegerea probelor, tehnicilor, testelor sau 

aparatelor adecvate; alcătuirea unei baterii de teste şi examinarea unui lot de manageri cu această 

baterie; stabilirea criteriilor specifice de reuşită şi performanŃă managerială; diagnosticarea 

experimentală a aptitudinilor legate de procesul decizional; stabilirea gradului de corespondenŃă 

teste, probe, realizările managerilor examinaŃi; alcătuirea bateriei de teste şi omologarea ei la nivel 

naŃional; standardizarea metodologiei de aplicare; organizarea examinărilor propriu-zise.  
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În felul acesta s-ar elimina discuŃiile privind “criteriile tradiŃionale” folosite în selecŃia 

managerilor din sistemul de învăŃământ preuniversitar, cele referitoare la “cumpărarea postului”, 

la oportunism (decât X mai bine eu), la contraselecŃie (incompetenŃi, slabi, cu defecte, cu 

“trecut”=şantaj etc.), iar în funcŃia de manager, respectiv de director al unităŃii de învăŃământ ar 

ajunge oameni bine pregătiŃi, atât din punct de vedere managerial, profesional, cât şi socio-moral. 
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