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Contextul actual de analiză a percepției privind  

managementul strategic în educație 

 

În ultimele decenii, sistemele educaționale au trecut printr-un proces lung de restructurare, 

pornind de la un model de management educațional care a fost profund înrădăcinat în trecut şi 

evoluând spre un model de management strategic axat pe viitor. Fenomenul globalizării se face 

tot mai mult simțit, generând schimbări și în sistemele de învățământ din  întreaga  lume.  

Dezvoltarea  într-un  ritm  foarte  rapid  a tehnologiilor  informaționale  impune schimbări  majore  

în sectorul educațional, care nu își mai poate conserva caracterul tradițional, național, ci tinde să 

capete dimensiuni mai ample, reglementate de politici guvernamentale angajate global și 

inovator, atât la nivelul sistemului, cât și al procesului de învățământ, în ansamblu. 

 

Prezentarea sintetică a tezei de doctorat 

 

Atât din punct de vedere social, cât și din perspectiva sistemului de învățământ, ultimii ani 

sunt caracterizați de o schimbare de paradigmă educațională care amprentează managementul 

resurselor umane din educație atât prin obiectivele propuse în acord cu noile strategii cât și prin 

schimbarea cerințelor la care resursa umană actual angajată în sistemul de învățământ trebuie 

să se raporteze.  

Din această perspectivă devine evident faptul că resursa umană reprezintă factorul de 

transpunere a noilor politici educaționale în practică, precum și promotorul unui proces de 

predare-învățare adaptat cerințelor pieței forței de muncă, corespunzător noilor realității sociale 

și economice și orientat spre performanță. Iar motivarea cadrelor didactice pentru susținerea 

acestui demers educațional permanent reprezintă elementul determinant, inepuizabil al unui 

învățământ performant. 

 

Motivația lucrării  

Această lucrare cercetează modul în care resursa umană angajată în unitățile de 

învățământ preuniversitar percepe și răspunde la preocupările organizațiilor școlare în ceea ce 

privește motivarea pentru cariera didactică, factorii care favorizează menținerea unui nivel optim 

al motivării și creșterea gradului de satisfacție profesională. Lucrarea își propune să evidențieze 

relația dintre motivarea cadrelor didactice și performanța în educație și să analizeze implicațiile 

pe care le au acestea asupra managementului strategic din sistemul de învățământ preuniversitar 

- motivarea deținând un rol determinat în stimularea implicării și determinării pentru organizarea 

și desfășurarea unui proces instructiv-educativ performant. 

 

Scopul, obiectivele și metodologia cercetării științifice 

Scopul lucrării constă în cuantificarea în condițiile actuale a gradului de dependență a 

managementului resurselor umane din instituțiile de învățământ preuniversitar ale celor șase 

state analizate, de factorii generatori de schimbări ale sistemului de învățământ, precum și 

identificarea oportunităților de creștere a nivelului a performanței în management pe baza 

factorilor motivaționali și a factorilor extrinseci procesului de învățământ, concomitent cu 

identificarea principalelor vulnerabilități sistemice ale managementului resurselor umane din 

educație. 

Direcția principală de cercetare a lucrării se încadrează pe trendul actual al evaluării 

performantei unităților de învățământ în contextul schimbării culturii organizaționale prin 
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intermediul unui chestionar structurat, aplicat unui număr de 130 de cadre didactice și manageri 

școlari din România și 97 de cadre didactice din alte 5 țări europene cu ale căror sisteme 

educaționale am avut oportunitatea să interacționez și să mă familiarizez în mod direct prin 

participarea la cursuri de formare, precum și la proiecte și mobilități Erasmus+. Instrumentul 

folosit pentru culegerea datelor este reprezentat de un chestionar redactat atât în limba română, 

pentru respondenții din țara noastră, cât și în limba engleză, pentru respondenții din cele cinci țări 

europene. 

Factorii motivaționali vizați de analiză îi constituie: nivelul de salarizare, satisfacția muncii, 

gradul de adaptabilitate la cerințele curriculei, nevoile suplimentare ale cadrelor didactice 

angajate in sistem, nevoia de recunoaștere, etc. Factorii extrinseci vizează dinamica sistemelor 

naționale de învățământ în raport cu strategia europeană de formare din sistemul public 

european, modificările de politică educațională și repercusiunile acestora asupra 

managementului resurselor umane, alți factori conjuncturali de natură a afecta managementul 

resurselor umane. 

Obiectivul principal al cercetării a constat în efectuarea unei analize comparative între 

sistemele educaționale din cele șase participante la studiu: România, Marea Britanie, Spania, 

Cipru, Grecia și Turcia.  

Pentru realizarea cercetării au fost definite următoarele obiective ale cercetării:  

1. identificarea rolului managementului resurselor umane pentru performanța unităților școlare; 

2. identificarea rolului managementului resurselor umane pentru performanța cadrelor didactice; 

3. identificarea rolului managementului resurselor umane pentru performanța elevilor; 

4. identificarea rolului activităților extracurriculare în obținerea performanței școlare în unitățile de 

învățământ preuniversitar. 

5. identificarea modificării managementului resurselor umane prin prisma creșterii motivării 

cadrelor didactice. 

În vederea atingerii obiectivelor de cercetare privind problematica managementului 

resurselor umane care activează în instituțiile de învățământ preuniversitar, am efectuat o analiză 

cantitativă. Eșantionul stabilit conform criteriilor de reprezentativitate a fost alcătuit dintr-un număr 

de 227 de respondenți, cadre didactice care activează în învățământul preuniversitar din țară și 

din cinci state europene (Marea Britanie, Cipru, Grecia, Turcia, Spania). Obiectivele propuse 

pentru diseminarea rezultatelor analizei vizează aspecte organizatorice si structurale ale MRU 

practicat în instituțiile școlare dar și aspecte prospective privind identificarea vulnerabilităților și 

oportunităților la nivelul modificării strategiei de management în raport cu strategiile identificate 

în statele participante la demersul de cercetare. 

Pentru realizarea tezei de doctorat am utilizat metode de cercetare experimentale și 

statistice consacrate iar cercetările s-au desfășurat pe parcursul anilor 2018-2021. În metodologia 

de cercetare am utilizat atât metode calitative cât și cantitative, deductive și analitice, utilizând-se 

procedee de analiză a datelor pe baza seriilor statistice de frecvență, metode care au permis 

stratificarea vulnerabilităților în funcție de țara de origine a respondentului, dar și identificarea 

oportunităților generale a căror rădăcină emană din structura generalizată a sistemului public 

european de formare preuniversitară.  

Prezenta lucrare este structurată pe cinci capitole principale care au tratate următoarele 

aspecte relevante pentru tema aleasă pentru acest demers academic și care pot fi sintetizate 

astfel: 

Capitolul 1 a realizat documentarea teoretică prin analiza stadiului actual privind 

cercetarea în domeniul managementului strategic al unităților de învățământ preuniversitar, în 
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acest scop, făcându-se o evaluare a importanței motivării pentru cariera didactică, evoluția și 

situația actuală a managementului strategic în organizațiile școlare, evidențiindu-se o analiză 

conceptuală și contextuală a motivării, satisfacției profesionale și performanței în educație. 

Capitolul 2 este  intitulat Studiu comparativ privind politicile de management al resurselor 

umane la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din România și alte state și realizează 

prezentarea celor șase sisteme educaționale aferente statelor europene participante, prin 

intermediul analizei SWOT. 

În Capitolul 3 denumit Studiu privind eficiența managerială și elementele de motivare a 

cadrelor didactice din sistemul de învățământ preuniversitar din România și alte state europene 

sunt prezentate rezultatele experimentale și este realizată o descriere a metodologiei de lucru și 

interpretarea rezultatelor analizelor efectuate, precum și analiza comparativă a răspunsurilor 

oferite de subiecții din statele participante la studiu. 

Capitolul 4 intitulat Modelarea strategiilor de management al resursei umane în raport cu 

indicatorii structurali la nivel național pentru toate nivelurile de învățământ prin tehnici de 

interogare statistică este dedicat  analizei statistice necesare  pentru evaluarea pentru atingerea 

obiectivelor cercetării și a tratat  ipotezele de lucru, diseminarea rezultatelor statistice generale și 

individuale, modelarea statistică a rezultatelor și demonstrarea ipotezelor de lucru.   

Capitolul 5 se referă la Concluzii, contribuții personale, limitele demersului științific și 

direcții viitoare de cercetare. 

Capitolele sunt precedate de o introducere, în care am urmărit să evidențiez  oportunitatea 

și actualitatea tematicii lucrării. Referințele bibliografice, listele și anexele reprezintă ultima parte 

a acesteia, care se integrează în structura lucrării ca fundament informațional solid al demersului 

academic realizat. 

 

Capitolul 1. STADIUL ACTUAL PRIVIND CERCETAREA ÎN DOMENIUL 

MANAGEMENTULUI STRATEGIC AL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 

Acest capitol prezintă abordările conceptuale ale managementului strategic, trăsăturile 

definitorii, componentele cheie, aspecte contextuale privind managementul strategic în 

organizațiile școlare, cu referire la resursele strategice și implicațiile acestora pentru creșterea 

performanței educaționale. De asemenea, sunt redate considerații generale privitoare la 

motivația, motivarea și satisfacția profesională, cu referire la legătura dintre satisfacția în muncă, 

motivarea resursei umane și performanță în organizația școlară.  

Procesul de management strategic, ca şi întregul demers strategic, în ansamblu, prezintă 

o dinamică permanentă, deoarece formularea strategiei, aplicarea şi actualizarea acesteia se 

petrec în flux evolutiv continuu, dar lasând loc creativităţii şi aspectelor legate de realitea umană, 

culturală şi organizaţională, precum şi schimbărilor imprevizibile provenite din mediul 

înconjurător. 

Schimbările permanente şi adesea imprevizibile, cărora trebuie să la facă faţă sistemul 

educaţional actual sunt determinate, în mare măsură de deciziile luate la nivel naţional, cu referire 

la politicile educaţionale, la modificarea curriculumului şcolar, a structurii nivelurilor de învăţământ 

(introducerea clasei pregătitoare în şcolile gimnaziale), sau a specificului acestora (spre exemplu, 

introducerea claselor cu profil de arte şi meserii). De asemenea, decizile din domeniul financ iar, 

cum ar fi finanţarea per capita determină modificări în derularea procesului de luare a deciziilor 

la nivel instituţional, multe organizaţii şcolare luptând pentru supravieţuire, în primul rând datorită 

scăderii populaţiei şcolare. 
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În domeniul educaţional, managementul strategic reprezintă un ansamblu de elemente 

esenţiale pentru un leadership eficient, care pornesc de la existenţa unei perspective unitare 

asupra sistemului educațional, dezvoltarea unei gândiri strategice, continuând cu planificarea 

strategică şi cu efectuarea activităţilor zilnice de predare-învăţare într-o manieră proactivă şi 

orientate satisfacerea cerinţelor educabililor. 

În fiecare instituție școlară se dezvoltă o anumită cultură organizaţională. Valorile 

dominante ce configurează şi favorizează o cultură a dezvoltării organizaţiei şcolare constau în: 

orientarea spre acţiune şi spre beneficiarii educaţionali direcţi şi indirecți; stimularea şi susținerea 

formării și dezvoltării profesionale, dar şi a autoperfectionarii; încurajarea dezvoltării 

parteneriatelor şcolare, existenţa unui tip de management participativ; precum şi participarea 

membrilor și reprezentanților comunităţii locale în activități și proiecte ca parteneri educaţionali 

activi. Din aceste considerente, organizaţia şcolară se bazează pe un ansamblu de resurse 

strategice - materiale, umane, informaționale, structurale care fac posibilă desfăşurarea întregului 

proces instructiv-educativ la un nivel optim de performanță. Finalitatea întregului demers este 

reprezentată de atingerea unui nivel cât mai ridicat de performanță a unităților școlare, a 

angajaților care activează în acest sistem, dar și a beneficiarilor direcți ai educației, elevii. În ceea 

ce privește performanța în educație, aceasta poate fi analizată ca o sinergie a nivelului 

performanței celor trei elemente componente ale sistemului educațional (instituție de învățământ, 

cadre didactice și elevi), care se susțin și promovează reciproc. O unitate de învățământ care 

obține performanțe școlare deține și atrage resursa umană capabilă să genereze performanță, 

iar aceasta, la rândul ei, va realiza un proces de predare-învățare-evaluare ce are ca efecte 

performanțele obținute de elevi la diverse examene (Evaluare Națională, Bacalaureat, probe de 

evaluarea a competențelor lingvistice pentru admiterea la clasele cu regim de predare intensiv 

sau bilingv a limbilor moderne, etc), precum și la concursuri și olimpiade școlare. 

Fiecare organizaţie şcolară este într-un proces continuu de evoluţie şi dezvoltare şi de 

aceea factorii decizionali trebuie să stabilească metode de recrutare şi angajare de personal care 

să deţină  abilităţile solicitate de specificul acesteia.  Acest  proces  se  reflectă, de cele mai multe 

ori, într-o  formă de planificare a resurselor umane. Analizându-se proiectele şi tendinţele viitoare 

ale organizaţiei se alcatuieşte un proiect de dezvoltare instituţională (PDI), în care se estimează 

numărul de oameni de care este nevoie şi tipul de abilităţi şi competenţe pe care le solicită 

eventualele posturi vacante. 

Dacă analizăm inventarul ocupaţional, putem observa faptul că profesia didactică se 

situează pe o poziţie privilegiată, cel mai probabil datorită faptului că implică un ansamblu de 

cerințe și responsabilități: formare profesională continuă, altruism, responsabilitate socială, dar și 

posibilitatea generării unui considerabil nivel al satisfacției personale şi profesionale. Criteriul cel 

mai important pentru legitimarea profesiei didactice în câmpul profesiunilor sociale este 

reprezentat de existența unei baze de cunoștințe și competențe specifice necesare pentru 

exercitarea acesteia. 

Instituția școlară poate fi astfel comparată cu un mecanism sensibil, în care fiecare 

componentă în parte, și mai ales cea umană, își aduce partea de contribuție la buna funcționare 

a sistemului. Însă motorul care propulsează factorul uman este reprezentat de motivația cu care 

aceștia se implică în realizarea obiectivelor organizației școlare. Cadrul didactic motivat dă 

dovadă de implicare personală, emoțională și de empatie fața de problematica procesului de 

predare - învățare - evaluare, este preocupat de organizarea și desfășurarea de proiecte și 

activități extracurriculare care aduc plus-valoare actului didactic și plasează propria formare 
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profesională pe o coordonată de învățare pe tot parcursul vieții, din dorința de a performa în 

activitatea la catedră. 

Managerii trebuie să asigure posibilități de dezvoltare prin: stabilirea de standarde si 

obiective măsurabile pentru toți angajații și prin furnizarea unor oportunități de formare continuă. 

Managerii trebuie să aprecieze și să recunoască realizările subordonaților prin folosirea unor 

modalități de recompensare corespunzătoare, alături de popularizarea şi aprecierea realizărilor 

individuale, indiferent de dimensiunea acestora, în rândul celorlalți angajați. 

 

Capitolul 2. STUDIU COMPARATIV PRIVIND POLITICILE DE MANAGEMENT AL 

RESURSELOR UMANE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

DIN ROMANIA ȘI ALTE STATE 

 

Implementarea politicilor educaționale la nivelul statelor europene implicate in cercetare a 

reprezentat un element de o deosebita importanță pentru analiza sistemelor de învățământ 

preuniversitar din statele europene studiate. Managementul resurselor umane se constituie, 

astfel, in modalitatea de a încadra și păstra in sistem angajații valoroși pentru organizație. Privit 

ca un subsistem al sistemului social, sistemul de învățământ din România face parte din structura 

generală a societății. Având un caracter istoric și național, acesta evoluează concomitent cu 

parcursul cultural al țârii, fiind supus unor măsuri de reformă succesive, de înnoire structurală şi 

funcțională. Schimbările au vizat în principal cadrul legislativ aferent, oferta curriculară, 

reorganizarea unităților de învățământ. 

Politicile educaționale reformatoare implementate în ultima perioada au avut ca obiectiv 

alinierea sistemului de învățământ românesc la standardele occidentale și distanțarea de trecutul 

comunist. Una dintre problematicile de permanentă actualitate, cu care se confruntă sistemul de 

învățământ preuniversitar din țara noastră, este reprezentat de resursa umană considerată ca 

fiind un actor principal în construirea unei societăți democratice durabile. De aceea, un 

management performant al resurselor umane din educație presupune o abordare strategică și 

coerentă, care se concretizează într-un complex de măsuri de recrutare, selecție, încadrare și 

menținere în sistem a angajaților valoroși. De asemenea, acesta presupune formarea inițială și 

continuă a resursei umane, dar și implementarea unui sistem de monitorizare și evaluare a 

nivelului performanțelor, de stimulare a angajaților și de recompensare a rezultatelor meritorii. 

 

Analiza SWOT a sistemului de învățământ preuniversitar din România 

Puncte tari:  

• trecerea administrării unităților de învățământ către UAT-uri; 

• consiliul de administraţie al unității școlare are responsabilitatea coordonării administrative 

a acesteia; 

• organizarea de programe de prevenire și înlăturare a abandonului şcolar, respective a a 

analfabetismului;  

• gratuitatea învăţământului obligatoriu şi asigurarea manualelor (pentru clasele P-VIII), 

• programele naționale în derulare: Cornul și Laptele, Școală după Școală, Euro 200, Bani 

de liceu precum și sistemul de bursele educaționale de diferite tipuri acordate elevilor de 

către administrația publică locală. 

• existenţa, la nivelul sistemului de învățământ a unui corp de elită de cadre didactice înalt 

calificate preocupate atât de calitatea actului educațional cât şi de elaborarea de lucrări 

ştiințifice, publicații de specialitate, noi metodologii şi manuale; 
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• oportunitățile de perfecţionare a resursei umane prin programe de formare continuă 

acreditate, grade didactice, cursuri postuniversitare, studii doctorale etc.; 

• preocuparea profesorilor pentru cercetare prin elaborarea de lucrări ştiinţifice şi publicaţii 

de specialitate; 

• creşterea gradului de vizibilitate în masmedia a exemplelor de cadre didactice care au 

obţinut rezultate deosebite în pregătirea elevilor la diverse examene naţionale; 

• înfiinţarea şi dezvoltarea unor hub-uri/centre de expertiză la nivel regional şi naţional care 

vizează schimbul de bune practici (spre exemplu, Comunitatea Aspire Teachers), 

promovând şi susținând inovaţia în educaţie; 

• creşterea numărului de specialişti în management educaţional, datorată participării unui 

număr din ce în ce mai mare de cadre didactice la programele de masterat şi doctorat 

oferite de centrele universitare din ţară; 

• organizarea concursurilor de titularizare pentru ocuparea posturilor didactice; 

• alinierea şi armonizarea metodologiilor naţionale cu cele europene, mai ales în ceea ce 

priveşte accesul la programe Erasmus+ 

• proiectul Merito care vizează recunoașterea publică și materială a meritelor profesorilor 

valoroși ai României. 

Puncte slabe: 

• legislaţie în continuă schimbare și slab adaptată realităților educaţionale din țara noastră 

• reducerea populației școlare cauzată de scăderea natalităţii de migrație ; 

• politici educaționale cu grad redus de coerență și viziune; 

• curriculum neadaptat cerinţelor diferitelor vârste şi interese ale elevilor; 

• volum mare de noţiuni, concepte, capacităţi reduse de adaptare la realitatea concretă; 

• prezența în unele şcoli a unei culturi instituționale marcată de confruntare şi concurență 

neloială care induce demobilizare şi lipsă de preocupare față de nevoile educaționale ale 

copiilor; 

• lipsa unor modalități transparente de evaluare a performanței cadrelor didactice care să 

conducă la o diferențiere reală concretizată inclusiv în clase de salarizare diferite; 

• fluctuaţiile mobilităţii cadrelor didactice; 

• slaba motivare a tinerilor de a îmbrățișa cariera didactică; 

• existenţa personalului necalificat sau care îşi desfăşoară activitatea pe alte posturi, decât 

cele pentru care este specializat; 

• concurenţa neloială a unor cadre didactice; 

• lipsa unor indicatori de performanţă şi criterii clare de evaluare a activităţii cadrelor 

didactice (ce înseamnă activitate la clasă, ce înseamnă publicaţie ştiinţifică etc.) 

• lipsa de coordonare a structurilor sistemului de învățământ în gestionarea situațiilor de 

criză, spre exemplu cea generate de pandemia Covid-19: personal nepregătit pentru 

învățământul online, infrastructură insuficient adaptată acestui tip de predare. 

Oportunităţi: 

• dezvoltarea capacităţii de a identifica noi oportunităţi de desfăşurare a procesului de 

predare-învăţare-evaluare în mediul online, asociate contextului educaţional actual, 

precum şi scopurilor şi obiectivelor stabilite la nivelul organizaţiei şcolare; 

• interesul pentru participarea la programe şi proiecte internaționale etc finanțate din surse 

europene sau alte surse; 
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• creşterea competitivităţii activităţii cadrelor didactice, coroborată cu îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare ale elevilor şi ale unităţilor şcolare, în general; 

• recunoaşterea activității cadrelor didactice care au performanțe deosebite prin intermediul 

unei modalități de salarizare specială (gradaţia de merit) – în prezent singura diferențiere 

este dată de gradul didactic şi de vechimea în muncă; 

• asigurarea dreptului la educaţie şi a şanselor egale pentru toți copiii prin sprijinirea elevilor 

provenind din medii sociale defavorizate sau zonele rurale; 

• creşterile de salarii din ultima vreme şi perspectiva unui loc de muncă încă stabil pot 

atrage către sistemul de învățămănt tineri care altfel s-ar fi îndreptat către locuri de muncă 

mai bine renumerate şi cu perspective mai bune. 

• implementarea unor proiecte de anvergura natională pentru sistemul educațional 

românesc, în ceea ce priveşte procesul de formare/predare/evaluare on-line: Curriculum 

relevant, educație deschisă pentru toți – CRED. 

• creșterea gradului de adaptabilitate la noile paradigme educaționale generate de contextul 

pandemiei Covid-19; 

• participarea la programe, proiecte schimburi, cursuri de formare continuă internaţionale 

etc. finanțate din surse europene sau alte surse (Comenius, Leonardo etc.); 

• mobilizarea bugetară exemplară în scopul asigurării infrastructurii şi a accesului la mediul 

online pentru toţi actorii educaţionali: cadre didactice şi elevi (acces şi conexiune la 

internet şi o dotare tehnică la nivel corespunzător); 

• creşterea capacităţii de adaptare la situaţii neprevăzute/de criză: 

• crearea unor baze de date comune întregului sistem de învăţământ din ţara noastră care 

să pună la dispoziţia cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor materiale, lecţii, fişe de lucru, 

teste, într-un cuvânt resurse educaţionale gratuite, dezvoltate de profesionişti şi experţi în 

educaţie, atractive şi interesante pentru elevi; 

• configurarea unor politici educaţionale eficiente şi coerente, caracterizate de realism şi 

aplicabilitate practică, transmise la timp unităţilor de învăţământ şi cadrelor didactice; 

• organizarea la scară naţională de cursuri de formare pentru cadrele didactice (cursuri de 

iniţiere în utilizarea instrumentelor şi a platformelor de lucru online: e-learning, flipped 

learning şi blended learning). 

• optimizarea resurselor umane, administrative şi financiare existente la nivelul sistemului 

naţional de educaţie în scopul unei mai bune adaptări la predarea online;  

• conturarea unor scenarii realiste şi adaptate la specificul fiecărei unităţi şcolare de 

reluare/continuare/desfăşurare a procesului instructiv-educativ în următorul an şcolar, sub 

rezerva asigurării şi respectării tuturor normelor şi condiţiilor de securitate sanitară; 

• adaptarea curriculară şi corelarea/selectarea conţinuturilor programelor şcolare în 

conformitate cu noua paradigmă educațională generată de pandemia Covid-19, 

• orientarea, prin intermediul unui management corespunzător, către rezolvarea inovativă 

a problemelor stringente cu care se confruntă sistemul educaţional în contextul actual; 

• dezvoltarea, la nivelul structurilor superioare (Minister, Inspectorate Şcolare), dar şi la cel 

al organizațiilor şcolare, a unui management mai eficient al inovării în educație; 

Ameninţări: 

• slaba implicare a comunităţii locale în soluționarea problemelor administrative; 

• riscul crescut de abandon şcolar al unor elevi din familii defavorizate, cu părinți emigranți 

sau copii cu CES (cerințe educaționale speciale); 
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• decalajul tot mai mare dintre rural şi urban în ceea ce priveşte asigurarea dreptului la 

educație: 

• imposibilitatea unităţilor şcolare de a selecta personalul didactic din cauza sistemului de 

selecție centralizat; 

• intervenția politică în managementul unităților de învățământ, cu consecințe în alocarea 

de fonduri pe criterii de apartenență politică; 

• preocuparea scăzută din partea unor cadre didactice pentru diferențierea învățării în 

raport cu nevoile elevilor şi tendința de a muta procesul de învățământ de la școală acasă, 

meditații, ore suplimentare, etc. 

• apariția unor situații de criza, precum cea actuală generată de Covid, care generează un 

ansamblu de probleme la nivelul sistemului de învățământ, atât pentru cadre didactice cât 

si pentru elevi și părinți. 

• insuficiența resurselor financiare alocate dotării cu materialele necesare unei desfășurări 

optime a procesului instructiv-educativ; 

• lipsa de coerență și promptitudine în adoptarea unor măsuri legislative și a unor 

metodologii unitare, eficiente şi ferme de desfășurare a învățământului online; 

• adâncirea discrepanțelor existente în momentul de față dintre învățământul din mediul 

urban și cele rural, fapt generat, în primul rând de limitarea accesului la educație al elevilor 

proveniți din zonele rurale sărace sau din suburbiile orașelor; 

 

Analiza SWOT a sistemului educațional preuniversitar din România 

 
Sursa: contribuția autoarei 

 

Aspectele reieşite din analiza SWOT care necesită responsabilizare şi o transparenţă 

superioară atăt la nivelul autorităţilor centrale, dar mai ales la nivel local, se referă la faptul că se 

înregistrează discrepanţe între unităţile şcolare din mediul urban şi cele din mediul rural sau 

suburban pauper, unde, în special datorită condiţiilor socio-economice, atât elevii, cât si cadrele 

didactice nu obţin rezultate satisfăcătoare la examenele naționale desfășurate, fiind necesare 

abordări manageriale şi strategice adaptate acestora. 

Pentru a realiza un tablou comparativ al sistemelor educaționale pe care am avut 

oportunitatea să le studiez și analizez personal, am considerat oportună realizarea analizelor 

SWOT corespunzătoare fiecăruia dintre acestea. Motivația acestui demers rezidă în identificarea 
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punctelor tari, dar și a vulnerabilităților care le caracterizează, în special în ceea ce privește 

managementul resurselor umane din sistemul preuniversitar de predare, precum și modalitățile 

de motivarea a acesteia în vederea atingerii unor nivele de performanță corespunzătoare. 

Din cercetarea bibliografică și analiză comparativă au fost culese informații care detaliază 

punctele de intersecție și similitudinile dintre diverse aspecte care țin de problematica 

managementului resurselor umane în instituțiile de învățământul preuniversitar românesc și cel 

european.  

În urma realizării analizei comparative între evaluarea managementului resurselor umane 

din cadrul sistemului educațional european, comparativ cu cel românesc, se constată o serie de 

trăsături caracteristice comune, dar și de deosebiri, generate de contextul economic, cultural şi 

social al fiecărui stat.  

Elementele de similitudine înregistrate la nivelul sistemelor educaționale analizate se 

concretizează în:  

• organisme de coordonare la nivel național,  

• standardele pentru managerii școlari,  

• permanenta preocupare pentru formarea profesională continuă a resursei umane,  

• orientarea spre atingerea unor standarde de performanță educațională, 

• disponibilitatea cadrelor didactice pentru accesarea, participarea şi implicarea în proiecte 

și parteneriate educaționale internaționale (de tip Erasmus+, eTwinning etc) care 

promovează cooperarea şi schimbul de bune practici, consolidând dimensiunea 

europeană a unităţilor se învăţământ; 

• preocuparea pentru un management al resurselor umane performant. 

Pe de altă parte, se constată și existenţa unui spectru larg de deosebiri în ceea ce privește: 

• procentul alocat educaţiei din PIB la nivelul fiecărui stat 

• ansamblul și specificul politicilor educaţionale adoptate şi promovate de fiecare stat 

• construirea arhitecturii organizaţionale și  curriculare  

• gradul de autonomie instituțională oferită unităților de învățământ de autoritățile locale și 

centrale  

• diferenţele de ordin socio-cultural, economic şi religios înregistrate în rândul populaţiei 

şcolare, care conferă specificul naţional 

• modalităţile de evaluare a cunoştinţelor elevilor. 

 

 

Capitolul 3. STUDIU PRIVIND EFICIENȚA MANAGERIALĂ ȘI ELEMENTELE DE MOTIVARE 

A CADRELOR DIDACTICE DIN SISTEMUL DE INVĂTĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN 

ROMÂNIA ȘI ALTE STATE EUROPENE 

 

În prezent, cultura organizațională în sistemul de educație din România reprezintă un 

punct vulnerabil deoarece, sub impactul pandemiei, ierarhia organizațională și elementele 

tradiționale de cultură organizațională au suferit modificări semnificative de natură a transforma 

echilibrul sistemic al mediului educațional, aspect cu atât mai intens cu cât resursa umană s-a 

confruntat cu o provocare legată de adaptarea la mijloacele digitale ca suport al școlii on-line. 

 În acest context, cercetarea are ca scop evaluarea performantei unităților de învățământ 

în contextul schimbării culturii organizaționale prin intermediul unui chestionar structurat aplicat 

cadre didactice din 6 țări participante, țări a căror aderare la digitalizare este diferită dar care sunt 

țări europene cu renume în educație. Mijloacele utilizate sunt reprezentate de analiza prospectiva 
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și analiza datelor obtinute prin aplicarea chestionarului, rezultatele fiind modelate prin intermediul 

unui model regresional bayesian în care variabilele au fost definite la nivelul nevoii de formare 

continua si adaptare la cultura organizatională.  

Rezultatele modelului indică interdependența dintre variabile și prezintă o soluție de 

actualitate privind depașirea crizei din sistemul educațional prin masuri proactive de management 

al resursei umane. 

În acest capitol sunt prezentate, analizate și interpretate rezultatele studiului, care sunt 

descrise pe baza datelor obținute de la cadrele didactice participante prin intermediul 

răspunsurilor la chestionare, alături de un set de concluzii. Rezultate și concluziile sunt bazate pe 

răspunsurile înregistrate în urma aplicării chestionarelor și grupate în funcție de categoriile de 

răspunsuri furnizate de cadrele didactice din România, respectiv de cele din cele 5 state 

participante la studiu.  

Analiza compresivității conceptului de MRU la nivelul cadrelor didactice a reflectat o 

percepere medie a atribuțiilor și cadrului organizațional în ceea ce privește conceptul de MRU la 

nivelul întregului lot de respondenți, media generală a eșantionului clasând opinia majoritară ca 

fiind reprezentată de o cunoaștere medie a conceptului. Distribuția stânga-dreapta pe graficul 

histogramic ne arată că cel mult 30% din respondenți au cunoștințe avansate de MRU, în timp ce 

aproximativ 25% dintre respondenți cunosc în mică măsură sau chiar deloc conceptul și 

implicațiile sale asupra performanței didactice. 

 

Histograma cunoștințelor despre: Managementul resurselor umane (CUN-MRU) 

 
Sursa: contribuția autoarei 

 

Din punct de vedere al distribuției în țările de comparație, se constată faptul că majoritatea 

respondenților au cunoștințe medii privind MRU și aplicabilitatea acestuia în cazul politicilor 

educaționale coerente, rezultând faptul că nivelul cel mai bun de cunoștințe este deținut de 

respondenții din Spania si Cipru (2,18/4) în timp ce respondenții din România au cel mai mic nivel 

al mediei de reprezentare. 
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Analiza comparativă pe țări a cunoștințelor despre: Managementul resurselor umane 

(CUN-MRU) 

 

 
Sursa: contribuția autoarei 

 

Diagrama reprezentării în funcție de țara de origine a respondenților reflectă diferențele 

de cutumă și cunoștințe despre MRU conform graficului prezentat în continuare. 

 

Diagrama structurată a cunoștințelor pe țări și nivele de intensitate pentru 

indicatorul  despre: Managementul resurselor umane (CUN-MRU). 

 

Sursa: contribuția autoarei 

 

În ceea privește întrebarea << În ce măsură considerați ca aceste aspecte reprezintă 

factori care conduc la creșterea gradului de motivare a profesorilor pentru activitatea didactică 
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(MOTIV-ECHMRU)>>, subiecții au declarat în medie (4,13/5) că un MRU coerent și echitabil 

reprezintă în mare măsură un factor de creștere a motivării profesorilor.  

Distribuția seriei de frecvență a indicatorului analitico-calitativ factor de creștere a 

motivării profesorilor - MRU coerent și echitabil  

Optiuni Distribuție Procent 

1. Foarte mica 1 0,4 

  2. Mică 14 6,2 

  3. Indiferent 21 9,3 

  4. Mare 110 48,5 

 5. Foarte mare 81 35,7 

Total 227 100,0 

Sursa: contribuția autoarei 

 

Analiza statistică a seriei de frecvență a relevat că mediana eșantionului se găsește la o 

distanță de -0,13 puncte respectiv corespunde valorii 4/5, ceea ce indică o omogenitate moderată 

a eșantionului. Cea mai bine reprezentată opțiune (cu distribuție maximală) este a respondenților 

care au declarat că un MRU coerent și echitabil reprezintă în mare măsură un factor de creștere 

a motivării profesorilor. 

 
1. Foarte mică; 2. Mică; 3. Indiferent; 4. Mare; 5. Foarte mare 

Histograma cunoștințelor despre: factorul de creștere a motivării profesorilor - MRU 

coerent și echitabil.  

Sursa: contribuția autoarei 

 

Cele 21 de cadre didactice din Marea Britanie s-au pronunțat în medie (4,19/5) în favoarea 

opțiunii conform căreia un MRU coerent și echitabil reprezintă în mare măsură un factor de 

creștere a motivării profesorilor. Analiza statistică a seriei de frecvență a relevat că mediana 

subeșantionului se situează la o distanță de -0,19 puncte respectiv corespunde valorii 4/5, ceea 

ce indică o omogenitate moderată a subeșantionului. Eroarea standard a mediei opțiunilor 

exprimate de respondenții 3,95/5 la întrebare este de 0,164. Cea mai bine reprezentată opțiune 

(cu distribuție maximală) este a respondenților care au declarat că un MRU coerent și echitabil 

reprezintă în mare măsură un factor de creștere a motivării profesorilor.  
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Cele mai puține răspunsuri au evidențiat opinia respondenților că un MRU coerent și 

echitabil reprezintă în mică măsură un factor de creștere a motivării profesorilor. 

Respondenții aferenți sistemului educațional din Cipru au afirmat în medie (4,12/5) că un 

MRU coerent și echitabil reprezintă în mare măsură un factor de creștere a motivării profesorilor. 

Analiza statistică a seriei de frecvență a relevat că mediana subeșantionului se găsește la o 

distanță de -0,12 puncte respectiv corespunde valorii 4/5, ceea ce indică o omogenitate moderată 

a subeșantionului. Eroarea standard a mediei opțiunilor exprimate de respondenții 3,47/5 la 

întrebare este de 0,189.  

Cei 25 de respondenți din Grecia au susținut, în medie (4,44/5) că un MRU coerent și 

echitabil reprezintă în mare măsură un factor de creștere a motivării profesorilor. Analiza statistică 

a seriei de frecvență a relevat că mediana subeșantionului se află la o distanță de -0,44 puncte 

respectiv corespunde valorii 4/5, ceea ce indică o omogenitate moderată a subeșantionului. 

Eroarea standard a mediei opțiunilor exprimate de respondenții 4,24/5 la întrebare este de 0,117. 

Cea mai bine reprezentată opțiune (cu distribuție maximală) este a respondenților care au 

declarat că un MRU coerent și echitabil reprezintă în mare măsură un factor de creștere a 

motivării profesorilor. Cele mai puține răspunsuri au evidențiat opinia respondenților că un MRU 

coerent și echitabil reprezintă un factor mediu de creștere a motivării angajaților din sistemul 

preuniversitar. 

Un subeșantion format din 130 de respondenți din România au declarat în medie (4,05/5) 

că un MRU coerent și echitabil reprezintă în mare măsură un factor de creștere a motivării 

profesorilor. Analiza statistică a seriei de frecvență a relevat că mediana subeșantionului se află 

la o distanță de -0,05 puncte respectiv corespunde valorii 4/5, ceea ce indică o omogenitate 

moderată a subeșantionului. Eroarea standard a mediei opțiunilor exprimate de respondenții 

4,15/5 la întrebare este de 0,084. Cea mai bine reprezentată opțiune (cu distribuție maximală) 

este a respondenților care au declarat că un MRU coerent și echitabil reprezintă în mare măsură 

un factor de creștere a motivării profesorilor. Cele mai puține răspunsuri au evidențiat opinia 

respondenților că un MRU coerent și echitabil reprezintă în foarte mică măsură un factor de 

creștere a motivării profesorilor. 

Cei 17 respondenți din Spania au declarat în medie (4,29/5) că un MRU coerent și echitabil 

reprezintă în mare măsură un factor de creștere a motivării profesorilor. Analiza statistică a seriei 

de frecvență a relevat că mediana subeșantionului se află la o distanță de -0,29 puncte respectiv 

corespunde valorii 4/5, ceea ce indică o omogenitate moderată a subeșantionului. Eroarea 

standard a mediei opțiunilor exprimate de respondenții 3,65/5 la întrebare este de 0,166.  

Cei 17 profesori și manageri școlari din Turcia au afirmat în medie (4,06/5) că un MRU 

coerent și echitabil reprezintă în mare măsură un factor de creștere a motivării profesorilor. 

Analiza statistică a seriei de frecvență a relevat că mediana subeșantionului se găsește la o 

distanță de -0,06 puncte respectiv corespunde valorii 4/5, ceea ce indică o omogenitate moderată 

a subeșantionului. Eroarea standard a mediei opțiunilor exprimate de respondenții 3,94/5 la 

întrebare este de 0,135.  
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Diagrama structurată a cunoștințelor pe țări și nivele de intensitate pentru indicatorul  

factorul de creștere a motivării profesorilor - MRU coerent și echitabil. 

Sursa: contribuția autoarei 

 

 

Argumentarea si demonstrarea obiectivelor de lucru  

 

În ceea ce privește primul obiectiv, din analiza răspunsurilor oferite de subiecții din 

România și din cele cinci state europene, a rezultat faptul că managementul resurselor umane 

deține un rol important în obținerea performanței în unitățile școlare, atât prin descentralizarea 

sistemului de învățământ și reducerea birocrației, cât și prin atragerea și menținerea în sistem a 

angajaților care să aducă plus-valoare instituției, respectiv prin gestionarea eficientă a 

elementelor de internaționalizare: mobilități, proiecte europene/cursuri de formare. 

Cel de-al doilea obiectiv al acestui demers academic a constat în identificarea rolului 

managementului resurselor umane pentru performanța cadrelor didactice, în acest caz datele 

obținute au indicat că, în medie, respondenții consider că un MRU eficient influențează aspecte 

structurale care privesc performanța cadrelor didactice, dintre care menționăm: politicile 

educaționale coerente și realiste, descentralizarea sistemului de învățământ, promovarea unui 

statut corect al cadrului didactic, recompensarea profesorilor cu rezultate meritorii, precum și 

accesul la cursuri de formare gratuite. Acest lucru este realizat prin identificarea nevoilor de 

formare la nivel de sistem de învățământ preuniversitar, respectiv la nivel de unitate școlară (spre 

exemplu: formarea profesorilor pentru predarea online), urmată de organizarea sau de  la 

creșterea performanței cadrelor didactice este reprezentat de promovarea acestora în mass 

media. Respondenții au recomandat o mediatizare mai amplă a rezultatelor meritorii obținute de 

diferite unități școlare, elevi și cadre didactice, fapt care ar conduce la o îmbunătățire a modului 

în care este percepută profesia didactică, motivând astfel atât absolvenții sa urmeze o carieră în 

învățământ, cât și angajații sa nu părăsească sistemul educațional. În același timp, stabilitatea și 
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predictibilitatea, alături de un mediu competițional corect, stabil din punct de vedere legislative și 

curricular contribuie la performanța cadrelor didactice. 

Obiectivul care vizează identificarea rolului managementului resurselor umane pentru 

performanța elevilor a demonstrat că elemente precum recompensarea materială a elevilor care 

obțin premii la concursuri și olimpiade, consultarea și informarea Consiliului Elevilor în probleme 

de interes pentru aceștia, precum și un cadru legislative referitor la un parcurs școlar predictibil 

reprezintă aspecte care pot genera performanță la nivelul elevilor. 

În urma analizei rolului activităților extracurriculare, am constatat faptul că implementarea, 

organizarea și desfășurarea acestor activități cu diverși parteneri educaționali, culturali și 

instituționali din țară sau din alte state europene, incluzând aici și programele Erasmus+, 

generează o serie de efecte pozitive în obținerea performanței școlare în unitățile de învățământ 

preuniversitar. 

Obiectivul final al acestei cercetări a constat în identificarea modificării managementului 

resurselor umane prin prisma unei motivări sporite a cadrelor didactice. Astfel, atât 

managementul de nivel superior, cât și cel de nivel mediu și inferior sunt considerate responsabile 

în măsură medie de menținerea unui grad corespunzător de motivare în rândul cadrelor didactice 

Organizarea muncii, concretizată în definirea clară a sarcinilor, corelarea cu efortul depus, 

maniera de comunicare din cadrul instituției și solicitarea-oferirea de feedback, coroborate cu un 

nivel de salarizare corespunzător cresc gradul de motivare a resursei umane din sistemul de 

învățământ preuniversitar. 

 

Capitolul 4. MODELAREA STRATEGIILOR DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE 

ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII PERFORMANȚEI ÎN EDUCAȚIE 

 

În baza analizei efectuate în capitolul 1, a rezultat faptul că problematica managementului 

strategic în educație permite un răspuns flexibil la schimbări. În contextul spațiului educațional din 

țara noastră, resursa umană angrenată în procesul de învățământ  este supusă unor presiuni de 

eficiență managerială atât din interiorul sistemului, cât și din exteriorul acestuia, datorită 

interacționării cu resursa umană formată dar afectată de criza din afara sistemului, dar și datorită 

interacțiunii cu cerințele și standardele de performanță tot mai ridicate din sistemul de învățământ 

pe fondul încercării de aliniere a sistemului la performanțele sistemelor europene cu tradiție în 

educație.  

Asistăm în ultimii ani (începând cu 2017) la o schimbare de paradigmă educațională care 

amprentează managementul resurselor umane din educație atât prin obiectivele propuse în acord 

cu modificarea de paradigmă cât și prin schimbarea cerințelor de raportare la aceste obiective de 

către resursa umană actual angajată în sistemul de învățământ.  

Aceste elemente permit determinarea obiectivă a unor probleme de optimizare și 

eficientizare a resursei umane din sistemul educațional din România a căror rezultat se poate 

determina prin utilizarea procedeelor de modelare statistică, respectiv prin modelarea strategiilor 

prin raportare la performanța în educație. 

Analiza evoluției politicilor de personal în raport cu principalii indicatori structurali respectiv 

populația școlară și dinamica unităților de învățământ 

În perioada analizată, cuprinsă între anii 1991 și 2019, caracterizată de necesitatea  

modernizării și reformării sistemului educațional, se regăsesc principalele etape înregistrate în 

modificarea structurii populației școlare (datorate unor factori precum: abandonul școlar, 
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urbanizarea, lipsa de personal calificat în mediul rural, frecventele modificări de politică de 

personal și curriculum, etc). 

Pentru o imagine cât mai completă și coerentă din punct de vedere statistic, am interogat 

bazele de date ale Institutului Național de Statistică de unde am centralizat în dinamică în 

perioada 1991 -2019 evoluția principalilor indicatori structurali din învățământ. 

 

Dinamica unităților de învățământ 

Din analiza datelor statistice raportate prin intermediul Institutul Național de Statistică, 

rezultă că în perioada 1991-2019 s-a efectuat o reducere semnificativă (de 400%) a unităților de 

învățământ din sistemul educațional românesc, respectiv de la 28.303 unități în 1991 la 7020 

unități in 2019. 

Aceste unități au cunoscut o dinamică structurată în funcție de nivelul de vârstă al 

participanților la educație, astfel se poate observa că în învățământul preșcolar dinamica 

numărului de unități de învățământ a fost una constant descrescătoare, urmând trendul general 

cu o pondere redusă progresiv de la 44% până la 17% in 2019.  

În ciclul primar, numărul unităților a rămas relativ constant ca pondere în totalul unităților 

de profil cu o ușoară creștere spre sfârșitul perioadei peste nivelul de 50%, datorită restrângerii 

numărului de unități de stat din învățământul preuniversitar pe segmentul preșcolar și profesional. 

 

Tabloul unităților de învățământ pe nivele de școlarizare în dinamică în perioada 

1991-2019 

Sursa: prelucrare autor după datele INS [https://insse.ro/cms/] 

 
 

Dacă în învățământul preșcolar oferta educațională a fost preluată de unitățile private, în 

învățământul profesional acest lucru a contribuit la reducerea drastică a reprezentativității (care 

începând cu 2009 a tins către 0% din total instituții de învățământ existente la nivel național). Anul 

2009 poate fi considerat un punct critic, învățământul profesional fiind practic desființat în urma 

An T.Unitati Pre.Unitati PrimGim.Unitati Lic.Unitati Prof.Unitati Post.Unitati

1991 28.303 44% 48% 4% 2% 310

1992 28.951 44% 48% 4% 2% 384

1993 29.129 43% 48% 4% 2% 589

1994 29.376 43% 47% 4% 3% 636

1995 29.327 43% 48% 4% 3% 596

1996 29.536 43% 47% 4% 3% 624

1997 29.815 43% 47% 4% 3% 693

1998 29.084 43% 48% 5% 3% 659

1999 29.409 43% 47% 4% 3% 628

2000 27.633 46% 48% 5% 0% 90

2001 24.481 41% 52% 6% 0% 106

2002 24.304 41% 52% 6% 0% 103

2003 23.679 40% 53% 6% 0% 78

2004 18.012 42% 48% 8% 0% 84

2005 14.396 40% 49% 10% 1% 79

2006 11.865 32% 54% 12% 1% 78

2007 8.484 20% 59% 17% 1% 79

2008 8.230 21% 58% 17% 2% 83

2009 8.221 21% 57% 18% 2% 79

2010 8.244 21% 56% 20% 1% 80

2011 7.588 20% 56% 22% 0% 86

2012 7.204 19% 56% 22% 0% 86

2013 7.069 17% 57% 23% 0% 101

2014 7.074 17% 57% 23% 0% 127

2015 7.127 17% 57% 22% 0% 142

2016 7.108 17% 57% 22% 0% 146

2017 7.010 17% 57% 22% 1% 149

2018 7.047 17% 57% 21% 1% 161

2019 7.020 17% 57% 21% 1% 166
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deciziei Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de a nu aloca cifră de școlarizare 

pentru școlile de arte și meserii (SAM), consecința constând în creșterea numărului  de locuri în 

învățământul liceal prin asimilarea cifrelor de școlarizare  aferente anterior SAM-urilor (METCS, 

2010). Efectele asupra învățământului profesional s-au concretizat în dispariția unei forme de 

învățământ cu o îndelungată tradiție în țara noastră, dar mai ales în faptul că a generat o 

accentuare a discrepanțelor dintre cerințele existente pe piața muncii și oferta educațională 

furnizată de învățământului secundar. 

 

Dinamica populației școlare 

Dacă dinamica unităților de învățământ conferă un aspect material al cererii de resurse 

umane în sistemul de învățământ preuniversitar prin raportare directă la dinamica unităților, am 

putea considera că, în acest context, cererea de resurse umane este din ce în ce mai mică 

înregistrând-se un recul al educației. Acest aspect este fals deoarece, pe fondul dezvoltării 

programei școlare și a schimbărilor curriculare, a fost flexibilizat și sistemul de învățământ 

românesc în permanentă expansiune în ultimii ani, datorită obiectivelor europene de 

operaționalizare și eficientizare a sistemului de învățământ, coroborate cu politicile de coeziune 

si dezvoltare promovate de Uniunea Europeană. 

În acest sens, este de interes studierea populației școlare și a structurii sale reprezentate 

pe orizontală (în timp) și pe verticală, pe nivele de vârsta aferente diverselor etape de formare a 

elevilor. Se observă că în perioada 1991-2019 dinamica populației școlare este în creștere pe 

fondul accesului în sistem a clasei pregătitoare și al creșterii accesibilității educației prin 

digitalizare.   

Tabloul populației școlare din învățământul preuniversitar  pe nivele de școlarizare în 

dinamică în perioada 1991-2019   

Sursa: prelucrare autor după datele INS [https://insse.ro/cms/] 

 

An T.populatie Pre.populatie PrimGim.populatie Lic.populatie Prof.populatie Post.populatie

1991 179 15% 54% 20% 7% 1%

1992 166 15% 55% 16% 8% 1%

1993 160 16% 55% 15% 7% 1%

1994 156 16% 55% 16% 7% 1%

1995 157 16% 55% 16% 6% 1%

1996 159 15% 54% 17% 6% 1%

1997 157 14% 54% 17% 6% 2%

1998 160 13% 55% 16% 5% 2%

1999 157 13% 55% 16% 5% 2%

2000 166 13% 55% 15% 5% 2%

2001 186 13% 53% 15% 5% 2%

2002 187 14% 51% 16% 6% 2%

2003 190 14% 49% 16% 6% 1%

2004 248 14% 47% 17% 6% 1%

2005 306 15% 45% 18% 7% 1%

2006 368 15% 44% 18% 7% 1%

2007 512 15% 42% 18% 6% 1%

2008 535 15% 41% 18% 5% 1%

2009 526 15% 41% 18% 4% 1%

2010 534 15% 39% 19% 3% 1%

2011 557 16% 40% 20% 1% 2%

2012 554 17% 41% 22% 0% 2%

2013 550 15% 45% 21% 1% 2%

2014 537 15% 46% 20% 1% 3%

2015 524 15% 46% 19% 1% 3%

2016 512 15% 47% 18% 2% 3%

2017 513 15% 47% 18% 2% 3%

2018 508 15% 47% 18% 3% 3%

2019 505 15% 47% 18% 3% 3%
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Se observă că populația preșcolară își menține nivelul relativ constant de reprezentare în 

total populație școlară la nivelul a 15%, populația școlară din ciclul gimnazial este în scădere cu 

cel puțin 7% la sfârșitul perioadei față de începutul perioadei – 1991, în timp ce populația aflată 

în sistemul de învățământ profesional cunoaște la nivelul anului 2011 o reprezentare de 0%, ca 

ulterior, până la sfârșitul perioadei să se înregistreze (sub impactul  presiunii exercitate de agenții 

economici) un mic reviriment care o aduce la un procent de reprezentativitate de 3%, ceea ce 

înseamnă că formarea profesională preuniversitară este puțin dezirabilă în România, în aceeași 

situație aflându-se și populația școlară încadrată în învățământul postliceal. 

 

Dinamica personalului din sistemul de învățământ preuniversitar 

Dinamica personalului din sistemul de învățământul preuniversitar este in contextul celor 

analizate anterior una în creștere pana la de 3 ori în perioada analizată, ponderea cea mai 

semnificativă întâlnindu-se în sistemul de învățământ primar și gimnazial în care la sfârșitul 

perioadei activau aproximativ 50% din cadrele didactice din sistemul de învățământ. 

 

Tabloul personalui angajat din învățământul preuniversitar  pe nivele de școlarizare în 

dinamică în perioada 1991-2019 

 
Sursa:prelucare autor după datele INS [https://insse.ro/cms/] 

 

Pe locul 2, cu o dinamică ascendentă (de 4% în intervalul analizat) se situează personalul 

angajat în licee, pe locul 3 – personalul din învățământul preșcolar, în timp ce personalul din 

școlile profesionale sau postliceală este foarte slab reprezentat (nivelul critic 0 fiind atins în 2011) 

pentru ca în prezent nivelul de reprezentativitate al acestor 2 categorii să fie de 1%.  

An T.personal Pre.personal PrimGim.personal Lic.personal Prof.personal Post.personal

1991 10 14% 60% 19% 2% 0%

1992 9 13% 58% 20% 2% 0%

1993 10 13% 58% 20% 2% 1%

1994 10 13% 57% 21% 2% 1%

1995 10 13% 57% 20% 2% 1%

1996 10 13% 56% 20% 3% 1%

1997 11 13% 56% 21% 2% 1%

1998 11 12% 56% 21% 3% 1%

1999 11 12% 56% 21% 2% 1%

2000 11 12% 55% 22% 1% 0%

2001 12 12% 55% 22% 2% 0%

2002 12 12% 55% 22% 2% 1%

2003 12 12% 54% 21% 2% 1%

2004 16 12% 54% 21% 2% 0%

2005 20 12% 53% 22% 2% 0%

2006 24 13% 51% 22% 2% 0%

2007 33 13% 51% 22% 2% 0%

2008 34 13% 50% 22% 2% 0%

2009 34 14% 50% 22% 2% 0%

2010 33 14% 50% 22% 1% 0%

2011 33 15% 49% 24% 0% 0%

2012 34 15% 49% 24% 0% 1%

2013 35 14% 50% 23% 0% 1%

2014 35 14% 51% 23% 0% 1%

2015 34 15% 50% 23% 0% 1%

2016 33 15% 50% 23% 0% 1%

2017 34 15% 49% 23% 0% 1%

2018 34 15% 50% 23% 0% 1%

2019 33 15% 49% 23% 1% 1%
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Rezultă din cele analizate mai sus că structurarea pe bază de documente curriculare a 

conținuturilor învățării este principalul factor generator de cerere de resursă umană în sistemul 

de învățământ românesc, acesta punând accent în special pe niveluri formative de bază, bazat 

pe cunoștințele minimale ale elevului și fiind caracterizat de o slabă reprezentare a performanței 

la nivel transdisciplinar și intercurricular. 

 

Modelarea strategiilor de management al resursei umane în raport cu indicatorii 

structurali la nivel național pentru toate nivelurile de învățământ prin tehnici de 

interogare statistică 

 

Modelul propus se bazează pe metoda celor mai mici pătrate utilizând regresia liniară 

multiplă și a fost dezvoltat prin intermediul programelor statistice SPSS versiunea 2 și prin Gretl 

versiunea 2020.  

În vederea determinării strategiilor de management al resursei umane în raport cu 

indicatorii structurali la nivel național se formulează următoarele ipoteze de lucru ce vor fi 

demonstrate pin modelarea indicatorilor structurali la nivel general și secvențial pe nivele de 

școlarizare: 

H1 Motivația intrinsecă a eficienței și eficientizării procesului de management al resursei 

umane în sistemul de învățământ o reprezintă finalitățile educaționale bazate pe relația de directă 

proporționalitate și dependență între variabilele modelului general  

H2 Datorită liberalizării ofertei educaționale pe segmentul preșcolar pentru entități private, 

entropia sistemului în ceea ce privește corelarea resursei umane cu factorii determinanți este una 

redusă 

H3 Presiunea MRU privind implicarea activă a profesorilor în educația performantă este 

direct dependentă de dezirabilitatea problematicii ocupațional - performanţială pentru profesorii 

din sistemul de învățământ preuniversitar, nivel primar şi gimnazial. 

H4 La nivel liceal, numărul de cadre didactice angajate în sistemul de învățământ  crește 

în funcție de strategiile educaționale promovate de autorități. 

 

În continuare, am realizat modelarea strategiilor de management al resursei umane prin 

evaluarea generală în funcție de nivelul de școlarizare al elevilor: modelul general, precum și 

modelele particulare aferente nivelului preșcolar de învățământ, primar-gimnazial, respectiv 

liceal. 

Constatăm faptul că distribuția este mononucleică, ceea ce înseamnă faptul că entropia 

sistemului raportată la dinamica curriculară este ridicată şi rigidă. Punctul de inflexiune este 2003 

și anul schimbării structurii de învățământ după Revoluția din 1989. Acest aspect influențează 

strategia de management pe segmentul motivării personalului care este nevoit a se plia pe un 

regim didactic puțin flexibil, normalizat şi reglementat atât de proceduri interne cât şi de legislația 

consistentă din domeniu.  

Astfel, putem deduce faptul că presiunea MRU privind implicarea activă a profesorilor în 

educaţia performantă este ridicată şi impune fațetarea problematicii ocupațional - performanţiale 

în aşa manieră încât aceasta să devină dezirabilă pentru profesorii din sistemul de învăţământ 

preuniversitar, nivel primar şi gimnazial (H3).  
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Diagrama Scatter - pentru reprezentare a variabilei dependentei în raport cu valorile 

primei variabile de regresie - număr de unități școlare  

Sursa: contribuția autoarei 

 

În urma modelării efectuate în acest capitol am observat faptul că există o relație de 

interdependență variabilă a indicatorilor macroeconomici: populație școlară, infrastructură 

școlară, număr de cadre angajate în sistemul de învățământ preuniversitar, iar aceasta 

variabilitate este direct influențată de treapta de școlarizare pentru care e evaluată relația de 

interdependență. În dinamică s-au constat variații binucleice, ceea ce este asimilat schimbării de 

paradigmă a educației începând cu anul 2003 și continuând cu 2011 si 2017, ani care au 

reprezentat schimbări structurale majore în educație și care au avut repercusiuni asupra MRU. 

Din punctul de vedere al relației motivaționale (factori si rezultate) se constată că prin modelare 

s-au determinat cel puțin două modele motivaţionale ale cadrelor didactice din țările europene.  

Modelul mentalității proactive reprezentat de cadrele didactice care activează în Spania, 

Anglia, Cipru este modelul care reacționează senzitiv la performanța dirijată prin obiective 

educaționale şi de dezvoltare profesională.  

Modelul mentalității mercantile este reprezentat de cadrele didactice din România, Turcia 

și Grecia, cadre care condiționează performanța de avantajele percepute ca suficiente în urma 

prestării activităţii didactice. 

Totodată s-a constatat că Cipru reprezintă mentalitatea mixtă care reacționează la stimuli 

profesionali dar îşi găsește motivaţia prin spiritul mercantil. 

 

Capitolul 5. CONCLUZII, CONTRIBUȚII PERSONALE, LIMITELE DEMERSULUI ȘTIINȚIFIC 

ȘI DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE 

 

Într-o lume educaţională în continuă dezvoltare, una dintre cheile succesului este să știm 

cum să anticipăm schimbarea și impactul posibil pe care îl va avea asupra tuturor aspectelor 

sistemelui de învăţământ, pe termen mediu şi lung. Ca urmare a progreselor tot mai accentuate 

înregistrate la nivelul tuturor domeniilor de activitate, instituțiile de învățământ preuniversitar se 

confruntă cu o serie de provocări care determină recalibrarea, regândirea și adaptarea actului 
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educațional, a managementului resurselor umane sau a modului de redare a performanțelor la 

noile realității și cerințe atât ale piețelor de muncă, dar și a societății, în general. 

 Astfel, instituțiile de învățământ preuniversitar trebuie să se adapteze tendințelor actuale, 

să se perfecționeze continuu și să identifice posibilitățile de perfecționare pentru a se ajunge la 

progres. În fața schimbărilor impuse de dezvoltarea instituțională la nivel mondial, instituțiile de 

învățământ preuniversitar trebuie să manifeste un deosebit interes la nivel național și să facă față 

schimbărilor în ceea ce privește tehnologia, posibilitățile de acces rapid la informație și să 

identifice instrumente și căi de îmbunătățire a activității desfășurate în contextul dezvoltări 

durabile. 

Deoarece impactul pandemiei a fost abrupt şi, în marea majoritate a statelor, nu a existat 

o strategie pentru astfel de situații, în acest moment este importantă demararea unui proces de 

conceptualizare a modului de ieșire din criză, respectându-se principiul incluziunii şi al egalității 

de şanse. 

Atât la nivel sistemic, cât şi instituțional, se recomandă anticiparea unei posibile extinderi 

a suspendării cursurilor, ceea ce ar conduce la configurarea, dezbaterea şi adoptarea unor politici 

educaționale şi strategii instituționale pe termen scurt, mediu şi lung, clare şi cu viabilitate 

practică, care trebuie orientate în următoarele direcţii: 

• concentrarea eforturilor în direcţia instruirii şi formării continue a resursei umane pentru 

predarea online (cursuri gratuite cu adresabilitate către toate cadrele didactice, indiferent 

de specializare); 

• garantarea echitaţii şi egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul la educaţie al tuturor 

elevilor, indiferent de mediul social din care provin; 

• proiectarea unor demersuri pedagogice pentru evaluarea formativă; 

• generarea mecanismelor de suport pentru elevii proveniţi din medii dezavantajate sau din 

categoriile de risc (copii cu părinţi plecaţi în străinătate, proveniţi din familii 

monoparentale/cu mulţi copii/din familii de migranţi); 

• asigurarea unor măsuri, metodologii şi norme de aplicare clare care să reglementeze 

condiţiile de organizare şi defăşurare a orelor în cadrul unităţilor de învăţământ, cu 

respectarea normelor de securitate sanitară; 

• identificarea şi alocarea resurselor financiare necesare continuării procesului instructiv-

educativ în mediul online (asigurarea de tablete, conexiune şi acces a internet), dar şi în 

mediul fizic (furnizarea de substanţe dezinfectante, măşti de protecţie, manuale şcolare, 

reducerea numărului de elevi la clasă, asigurarea personalului suplinitor în eventualitatea 

îmbolnavirii cadrelor didactice); 

• promovarea colaborării la nivel naţional şi internaţional, încurajându-se schimbul de bune 

practici şi utilizarea comună a resurselor educaţionale şi tehnologice. 

În ceea ce priveşte impactul pandemiei asupra sistemului de invatamant preuniversitar si 

implicit asupra performantei tuturor actorilor din sistem, se poate observa faptul că modul în care 

elevii s-au implicat în învățarea online, pe perioada pandemiei, a fost afectat de infrastructura și 

dotarea cu dispozitive electronice, respective access la internet, dar și de susținerea și implicarea 

de care au dat dovadă părinţii acestora în a-I motiva și a-I încuraja să participe la lecții și să 

utilizeze resursele educaționale puse la dispoziţie de cadrele didactice. 

 În perioada aferentă semestrului II din anul şcolar 2019-2020, organizarea ad-hoc a 

predării online a presupus, în cea mai mare parte, folosirea aplicațiilor de transmitere a mesajelor 

scrise, alături de platformele care facilitează organizarea conținutului educațional într-un format 



Doctorand:  Niță (Răducan) Monica 
Motivarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar – 
implicații pentru managementul strategic al unităților de învățământ 

Rezumat 

 

 
26 

 

dedicat acestui mod de interacțiuni în procesul educațional (Moodle, Google Classroom, etc.) sau 

platformele care permit conferințe video cu un număr extins de participanţi (Zoom, Webex). 

Cu tot contextul nefavorabil şi total nou în care s-a desfăşurat procesul instructiv-educativ, 

se remarcă totuşi, elemente de performanţă academică înregistrată la nivelul învăţământui 

preuniversitar: rezultatele înregistrate la Evaluarea Naţională şi la Bacalaureat. Conform 

rezultatelor finale înregistrate de absolvenţii clasei a VIII-a care au susţinut Evaluarea Naţională 

2020 (inclusiv după soluţionarea contestaţiilor din etapa specială), dintre cei 160.663 candidaţi 

prezenţi, 122.357 candidaţi au obţinut medii mai mari sau egale cu 5, reprezentând un procent 

de 76,20% din total. Dintre aceştia, 892 candidaţi au obţinut media generală 10. La examenul de 

bacalaureat, din 155.639 candidaţi înscrişi, 64,5% au promovat, iar 307 absolvenţi au obţinut 

media generală 10, un număr fără precedent în ultimii 16 ani.  

Din perspectiva cercetării efectuate, putem concluziona faptul că modelele propuse 

reușesc să surprindă diferențele dintre abordările teoretice și practice ale strategiei de dezvoltare 

educațională bazate pe abilități și performanță, construind un instrument util pentru factorii de 

decizie în vederea ajustării vulnerabilităților prin măsuri concrete, cum ar fi: combinarea activității 

școlare formale cu activități extracurriculare și motivarea personalului didactic prin acțiuni / 

strategii MRU (care vizează în principal: promovarea unui statut corect al cadrelor didactice, 

atragerea comunității locale și a partenerilor educaționali în colaborare cu cadrele didactice; 

creșterea flexibilității și crearea instrumentelor adecvate pentru a facilita sarcinile birocratice; 

implicând un management la nivel înalt în furnizarea de instrumente motivaționale ale 

personalului). 

Din cercetările prezentate, rezultă că există o relație de proporționalitate directă și 

dependență între vectorii activității școlare (numărul de unități școlare, populația școlară și 

personalul angajat în sistemul de învățământ). Rezultă că motivația intrinsecă pentru eficiența și 

eficacitatea procesului de gestionare a resurselor umane în sistemul educațional este obiectivele 

educaționale traduse în obiective de formare clar definite (tip SMART), care motivează 

profesional resursele umane ca factor de competitivitate și acces la sistemul educațional. 

Am considerat că efectuarea unui studiu comparativ privind motivarea cadrelor didactice 

din țara noastră și din alte cinci state europene: Marea Britanie, Spania, Grecia, Turcia și Cipru, 

care să permită analizarea factorilor determinanți, în așa fel încât să atingă un nivel al 

performanței cât mai ridicat, pe baza unor indicatori specifici de compresivitate, este o temă de 

actualitate și utilă atât pentru reprezentanții din zona upper-management, middle-management, 

cât si pentru managerii școlari.  

Rezultatele cercetării întreprinse au confirmat faptul că în urma unui studiu de eficiență și 

eficacitate, unitățile de învățământ preuniversitar își pot îmbunătăți semnificativ performanțele 

educaționale atât prin implementarea unor politici educaționale la nivelul managementului 

resursei umane, cât și prin crearea unei legături sinergice între învățarea non formală și educație 

formală prin îmbinarea activității de predare-învățare cu activitățile extracurriculare.  

Din punct de vedere empiric acest demers științific tratează aspecte semnificative 

privitoare la actualitatea opțiunii pentru motivarea personalului de predare, realizând un periplu 

educațional care aduce în atenție caracteristicile sistemului de învățământ preuniversitar, așa 

cum reies din întocmirea analizei SWOT aferente fiecărui sistem educațional inclus în eșantionul 

studiat. Din perspectivă pragmatică, studiul reprezintă o evaluare utilă atât cadrelor didactice și 

echipelor manageriale din școli, cât și partenerilor educaționali locali și naționali (reprezentanți ai 

comunității locale și ai UAT-urilor, părinții elevilor, diverse instituții de cultură, mass-media), 

precum și partenerilor europeni (unități de învățământ din mediul preuniversitar și universitar cu 
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care sunt implementate și desfășurate proiecte educaționale transnaționale, cursuri de formare 

și mobilități în cadrul programelor de parteneriat strategic Erasmus+). 

  

Contribuții personale 

 

Cercetările din prezenta teză de doctorat au avut ca obiectiv evidențierea aspectelor 

teoretice și practice privind relația dintre managementul strategic și motivarea resursei umane din 

sistemul de învățămănt preuniversitar și se concretizează într-o abordare originală și obiectivă. 

Astfel, pe tot parcursul diferitelor etape de cercetare, am vizat obținerea rezultatelor în 

conformitate cu obiectivele propuse prin folosirea metodelor și tehnicilor specifice cercetărilor 

cantitative, din considerentul că acestea au fost cele mai potrivite demersului meu științific. 

  Pentru realizarea tezei de doctorat cercetările s-au desfășurat pe parcursul a trei ani 2018-

2021, utilizând metode standardizate de lucru consacrate pentru cercetare și analize statistice. 

  Metodologia de analiză a fost adaptată cercetărilor mai sus menționate, contribuțiile mele 

putând fi sintetizate astfel:  

- studiu comparativ privind sistemele educaționale din România și alte cinci state europene; 

-          definirea clară și concretă a indicatorilor privind motivarea resurselor umane din sistemul 

de învățământ preuniversitar românesc;  

- elaborarea chestionarelor de evaluare a opțiunilor cadrelor didactice și managerilor școlari 

din cele șase țări în legătură cu motivarea resursei umane din educație și cu implicațiile acesteia 

asupra managementului strategic al unităților de învățământ; 

- aplicarea chestionarelor de evaluare, precum și prelucrarea acestora prin intermediul 

utilizării metodelor de interogare statistică;   

- identificarea și propunerea de măsuri și recomandări necesare îmbunătățirii climatului 

motivațional din unitățile de învățământ preuniversitar, adaptate contextelor situaționale 

identificate (noua paradigmă educațională generată de pandemia Covid-19). 

După cum se poate observa din aspectele menționate anterior, această cercetare doctorală se 

constituie într-un ghid metodologic pentru identificarea factorilor care influențează motivarea 

cadrelor didactice, care poate fi utilizat ca punct de plecare în realizarea unor viitoare cercetări. 

În același timp, consider că rezultatele obținute contribuie la înțelegerea mai aprofundată a relației 

dintre performanță în educație și nivelul de motivare a personalului, tematică cu o deosebită 

actualitate și aplicabilitate practică. 

 

Etica cercetării 

 

Pe întreg parcursul cercetării doctorale am respectat toate recomandările de etică 

academică. După ce am demarat demersurile aferente realizării cercetării, am întreprins mai 

multe acțiuni etice necesare pentru a ne asigura că toți angajații din sistemul preuniversitar erau 

interesați să participe la cercetare și, de asemenea, pentru a îi determina să aibă încredere că 

nu vom dezvălui nicio informație despre identitatea lor și, de asemenea, că pot renunța în orice 

moment din studiu. Am respectat, de asemenea, cerința legată de analizarea și discutarea 

rezultatelor cercetării, fără a face comentarii legate de un anumit respondent care participă la 

acest studiu. 
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Limitele cercetării 

 

Demersul științific al autoarei prezintă următoarele limite: 

• Chestionarele au fost transmise fizic dar și on-line, ceea ce a necesitat acces la rețelele de 

comunicare on-line și abilități de comunicare electronică din partea subiecților respondenți; 

• Modul de structurare a întrebărilor din chestionar poate genera un anumit grad de 

subiectivism din partea respondenților iar o parte din răspunsuri pot fi afectate de experiența 

profesională și modul de înțelegere a unor concepte prezente în cercetare; 

• Cercetarea s-a efectuat asupra unui eșantion de cadre didactice reprezentativ pentru 

Romania, iar referitor la eșantionul din țările europene acesta acoperă doar 5 țări, arealul fiind 

condiționat de dimensiunea proiectului Erasmus+. 

• Existența unor școli/manageri școlari care nu au transmis spre completare chestionarele în 

rândul cadrelor didactice; 

• Existența unui grup de subiecți care nu au dat curs solicitării de a completa chestionarele 

transmise, 

 

Direcții viitoare de cercetare 

 

Pornind de la rezultatele acestui demers științific încadrate de limitele cercetării dar și de 

seria oportunităților de cercetare se pot contura următoarele direcții viitoare de cercetare:  

• Implementarea de noi metode și instrumente de creștere a performanței atât a activității 

cadrelor didactice cât și la nivelul managerilor unităților de învățământ. 

• Identificarea de noi modalități de soluționare a problemelor cu care se confruntă în prezent, 

mai ales în context pandemic, sistemul de învățământ și, mai ales, cadrele didactice, prin 

cercetarea continuă a efectelor și formelor de îmbunătățire a performanțelor; 

• Elaborarea unor seturi de măsuri practice privind modalitatea de îmbunătățire a activității 

didactice on-line și off-line pentru creșterea performanțelor atât a profesorilor cât și a elevilor; 

• Extinderea cercetării și asupra unităților școlare și din alte regiuni ale țării, eventual și alte 

state, urmată de analiza comparativă a acestor rezultate; 

• Accesarea de fonduri, respectiv implementarea de diverse proiecte care să permită mobilități 

și dotari corespunzătoare și care vor genera beneficii la nivelul întregii comunități; 

• Extinderea studiului și procesului de modelare folosind și alți indicatori, respectiv dinamica 

acestora pentru a surprinde mai multe fațete ale procesului de motivare a resursei umane din 

învățământul preuniversitar românesc. 

• Crearea de noi indicatori de performanță la nivelul managementului resursei umane din cadrul 

unităților de învățământ pornind de la nevoia de perfecționare a cadrelor didactice, a 

managerilor școlari dar și a performanțelor elevilor. 

• Realizarea unei analize comparative a impactului politicilor de management al resurselor 

umane asupra motivării cadrelor didactice din sistemele de învățământul universitar, respectiv 

preuniversitar, din perspectiva creșterii calității actului educațional şi a performanței.  

• De asemenea, autoarea își propune extinderea, într-o etapă viitoare a cercetării, a 

problematicii managementului resurselor umane în noua paradigmă educaţională generată 

de pandemia Covid-19, având intenția de a disemina către mediul educațional de stat și privat 

rezultatele obținute care se constituie într-un instrument util ce ar ajuta managerii școlari și 

cadrele didactice în conștientizarea importanței motivării resursei umane și în alegerea celor 
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mai eficiente strategii și instrumente de motivare a angajaților, cu scopul îmbunătățirii efective 

a parametrilor performanței școlare. 

 

Diseminarea rezultatelor cercetării în mediul academic și științific 
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