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Introducere 

 

Modulul „Management instituțional și management de proiect“ a fost elaborat în 

cadrul proiectului „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activități 

de mentorat“, finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul 

Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

Scopul proiectului este de a asigura accesul la un învățământ de calitate pentru 

elevii din mediul rural, prin îmbunătățirea și profesionalizarea formării continue a cadrelor 

didactice din învățământul obligatoriu, care primesc, prin intermediul proiectului, un sprijin 

semnificativ în dezvoltarea carierei prin activități de mentorat. 

Proiectul urmărește: 

 îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, abilitarea acestora de a construi o ofertă 

educaţională modernă şi diversificată, centrată pe nevoile de dezvoltare ale elevilor 

şi pe nevoile specifice comunităţii locale, care să corespundă standardelor naţionale 

de calitate; 

 furnizarea pentru cele 6000 de cadre didactice şi cele 300 de şcoli cuprinse în 

proiect de resurse de predare-învăţare în vederea îmbunătăţirii etosului şi a culturii 

instituţionale (elaborarea unor strategii proprii de dezvoltare instituțională prin 

aplicarea principiilor de asigurare a calității în educație);  

 promovarea de către beneficiarii direcţi ai proiectului (cadre didactice) a unui proces 

de învăţare centrat pe valorile democrației, nediscriminării, diversității și respectului 

pentru valorile celuilalt, pe nevoile elevilor, cu caracteristicile lor individuale, pe 

implicarea activă în viața comunității;  

 structurarea unor competențe profesionale ale cadrelor didactice care să permită 

formarea la elevi a unor capacități de învățare de-a lungul întregii vieți, precum și de 

integrare socială armonioasă, inclusiv sporirea șanselor de a urma parcursuri de 

învățare ulterioare care să le faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piață a 

muncii modernă, flexibilă și incluzivă; 

  stimularea şi sprijinirea personalului şcolilor să practice un management de succes 

al propriei cariere didactice şi, astfel, să contribuie la transformarea instituţiei şcolare 

într-o „organizaţie care învaţă” şi se dezvoltă permanent.  
 



 
 

5 

 

Obiectivul specific al proiectului este să provoace schimbări conceptuale și practice în 

procesul educativ care se desfășoară în scolile din mediul rural, prin formarea și 

profesionalizarea unui corp de formatori-mentori în județele incluse în proiect și prin 

dezvoltarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice în conformitate cu 

cerințele educaționale actuale, centrat pe metode noi, interactive, de predare-învățare, 

utilizarea unor mijloace eficiente de cunoaștere a elevilor și de construire a climatului școlii, 

instrumente de stimulare a interesului părinților și al comunității pentru educație. Cadrele 

didactice incluse în proiect au astfel șansa de a beneficia de un program de formare 

acreditat, integrat, flexibil și adaptat nevoilor proprii de dezvoltare, livrat în școala în 

care activează. Parcurgerea programului va implica dobândirea de credite profesionale 

transferabile și deschiderea de noi oportunități pentru avansare în carieră. 

Seria de 8 module de formare elaborate în cadrul proiectului constituie atât bază de 

curs, cât și resurse valoroase pe care cadrele didactice le pot utiliza în procesul de predare – 

învățare - evaluare și cuprinde următoarele titluri: 

1.Strategii didactice în perspectivă transdisciplinară 

2.Evaluarea formativă în contextul învățării  

3.Stiluri de predare, stiluri de învățare;  

4.Comunicarea educațională  

5.Consilierea educațională 

6. Calitatea în educație  

7. Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice  

8. Management instituțional și management de proiect 

 

 În elaborarea modulelor s-au avut în vedere: 

 actualitatea temelor în raport cu tendințele contemporane ale politicilor educaționale 

europene/ mondiale; 

 adecvarea la categoriile de competențe considerate prioritare în unitățile școlare în 

urma unei analizei de nevoi realizate în cadrul proiectului; 

 selectarea unor conținuturi care să se adreseze tuturor categoriilor de cadre 
didactice; 

 includerea elementelor de utilizare a TIC în cadrul fiecăruia dintre ele; 

 asigurarea unui echilibru optim între abordările teoretice, temele de reflecție și 
exercițiile aplicative 
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Modulul  “Management instituțional și management de proiect” are drep scop 

dezvoltarea  abilităţilor şi competenţelor necesare pentru a fi manageri  pro-activi, în 

multiplele ipostaze îndeplinite de  cadrul didactic, în care sunt necesare cunoaşterea solidă, 

înţelegerea și aplicarea conceptelor teoretice şi a celor  mai bune practici cu privire la 

managementul educaţional.Competențele specifice pe care modulul le dezvoltă sunt 

următoarele: 

 

• exercitarea funcțiilor  manageriale la diferite niveluri într-un mediu şcolar general ; 

• organizarea  proceselor de gestionare a instituţiilor de învăţământ ca  sisteme  

eficiente; 

• practicarea unui leadership eficient și pro-activ în dublul rol de  manageri şi educatori; 

• dezvoltarea unor proiecte care să se armonizeze cu scopul instituției/organizației, 

astfel încât să producă schimbări, accesându-se surse potrivite de finanțare 

 Modulul insistă pe ideea că schimbarea culturii organizaţionale se face prin și cu 

lideri.  

 Sunt prezentate conceptul de cultură organizaţională, modele culturale, avantaje și 

dezavantaje ale culturilor organizaționale, valorile esenţiale ale acestora. De asemenea, un 

accent important se pune pe prezentarea și utilizarea în activitatea didactică a strategiilor 

motivaţionale.  

 Un element de bază al managementului instituțional se referă la formarea și 

coordonarea echipelor. În acest domeniu, în practica școlară, se ajunge întotdeauna la 

dificultăţi care sunt într-o strânsă legătură cu faptul că se aşteaptă ca membrii echipei să 

conlucreze efectiv cvasi “din natura lor” sau pornind de la competențele pe care le dețin 

individual. Această abordare, de obicei, la nivelul echipei, poate genera conflicte, frustrare şi 

resemnare, deoarece membrii nu au fost pregătiţi să păşească pe linia îngustă dintre individ 

şi grupă și implicit va genera reducerea performanței membrilor sau a calității rezultatelor. În 

acest sens, modulul reliefează ideea că, pentru ca rezultatul lucrului în echipă să fie unul de 

succes, pe lângă conducerea cooperativă și abilitățile membrilor echipei, sunt necesare 

competențe manageriale extinse ale acestora, o adaptare flexibilă la condiții diferite, 

informare orientată spre problemă, negociere și decizii. Proiectele de dezvoltare presupun 

schimbări în două planuri majore: cel structural și cel al comportamentelor membrilor 

organizației. Se poate afirma  că schimbarea reprezintă mecanismul dezvoltării, dar nu toate 
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schimbările conduc la dezvoltare școlară. Un manager bun identifică permanent soluții care 

conduc organizațiile școlare spre realizarea unor activități care înregistrează plus valoare. 

 În condițiile actuale, orice organizație trebuie să cunoască mecanismele accesării 

unor proiecte care să fie compatibile atât cu viziunea strategică, cât și cu tipul de cultură 

organizațională promovat. De asemenea, organizațiile școlare trebuie să estimeze ce eforturi 

sunt necesare pentru implementarea proiectului, să aleagă căile care conduc spre 

performanță, să identifice riscul și oportunitățile cu care se pot confrunta în contextul 

economiei românești și al unei societăți aflate în schimbare majoră. 

 Ceea ce se impune a fi reţinut este faptul că educatorul, ca individ, este chemat să 

îndeplinească roluri multiple, de pe poziţii diferite, el fiind  o personalitate care, dincolo de 

rolurile sale, are mai multe modalităţi specifice de acțiune, în conformitate cu propria sa 

dezvoltare profesională și personală. 

O gamă variată de aplicații,  invitații la reflecție și exerciții creative susține reperele 

teoretice incluse în modul și oferă cursanților posibilitatea de a transpune tematica specifică 

referitoare la managementul instituțional în contextul real al comunităților educaționale din 

care fac parte.  
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1. MANAGEMENT EDUCATIONAL 

1.1. Management şi leadership 

 

Liderul! 

- De ce îl urmează oamenii?  

- De ce conduce oameni? 

- De ce au unii oameni succes și de ce alții nu?O persoană poate fi un bun manager, bun 

planificator și un bun administrator, dar poate fi lipsit de abilitățile motivaționale ale unui lider. 

Alții pot fi buni manageri care să inspire entuziasm și devoțiune, dar poate fi lipsit de 

transmitere a energiei către alții 

 

“Managerul de succes trebuie să fie un  evaluator bun şi să aibă o curiozitate 

naturală. Aptitudinile şi motivele persoanelor aflate sub  conducerea sa sunt variate; 

deci, managerii trebuie să aibă capacitatea de a simţi şi de a evalua diferenţele. Dacă 

motivele şi nevoile celor conduşi sunt diferite, ele trebuie tratate  în mod diferit.” 

(Edgar H. Schein,1965) 

 

Leadershipul poate fi definit ca abilitatea unei persoane de a exercita un 

tip de influenţă prin intermediul comunicării asupra altor persoane, 

orientându-le spre îndeplinirea anumitor obiective. 

 

K. Davis precizează sugestiv:  

„Leadershipul este o parte a managementului, este abilitatea de a convinge pe 

alţii să caute în mod entuziast atingerea unor obiective definite. Este factorul uman 

care asigură coerenţa unui grup şi îl motivează pentru atingerea unor scopuri1”  

Subiectul leadership este foarte vast şi a reuşit să genereze o uriaşă  literatură. 

Fiecare cercetător care lucrează în domeniu a încercat să explice leadershipul dintr-o 

perspectivă diferită. În linii mari, există trei abordări distincte pe care le prezentăm mai jos: 

1. Teoria trăsăturilor 

2. Teoria comportamentală 

3. Teoria situaţională 

                                                 
1 Davis.K., Analiza, Practici precum şi implicaţiile pentru Modelare si Simulare, Ed.Softcover,New Zork, 2007, pg.23 
 

  

Provocare 

 

Repere teoretice 
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1.Teoria trăsăturilor 

Leadershipul are în vedere trăsăturile pe care anumiţi indivizi le posedă. Scopul este 

de a propune o serie de caracteristici care îi disting pe lideri de nonlideri. 

Exemple de caracteristici: inteligenţă, adaptabilitate, capacitatea de a domina, 

persistenţă, integritate, statul socio-economic, autoeficacitate etc. 

 

2. Teoria comportamentală (a stilurilor manageriale în variantă continuă -Tannenbaum-

Schmidt) 

Leadershipul are  ca bază de referinţă  un set de comportamente ale unor anumiţi 

indivizi. Aceasta se face în scopul de a evalua comportamentul liderilor de succes şi de a 

identifica anumite stiluri generale de leadership. 

 

Exemple de stiluri: autoritar, laissez-faire, democratic 

 

3.Teoria situaţională 

Leadershipul situaţional se bazează pe combinarea  dintre: 

 indicaţiile şi sfaturile pe care liderii le dau – comportarea faţă de sarcină; 

 suportul emoţional pe care un lider îl conferă – comportamentul faţă de ceilalţi; 

 gradul de receptivitate pe care cei conduşi îl au faţă de executarea unei anumite 

sarcini, funcţii sau obiectiv. 

Comparaţie între lideri şi manageri (Warren, 1957) 

 

LIDERI 

 

MANAGERI 

Cuceresc contextul, mediul ostil ce ne 

înconjoară, care adesea pare să conspire 

împotriva noastră şi care ne va sufoca dacă îl 

lăsăm 

Se predau acestui mediu 

Inovează  Administrează 

Dezvoltă  Menţine 

Se focalizează pe oameni Se focalizează pe sistem şi pe 

structură 

Inspiră încredere  Se bazează pe control 

Au o perspectivă pe termen lung Au o perspectivă pe termen scurt
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Se întreabă ce şi de ce Se întreabă cum şi când 

Privesc orizontul Privesc linia de jos  

Sunt originali Imită 

Provoacă  Acceptă status quo-ul 

Fac lucrurile care trebuie Fac lucrurile cum trebuie 

 

               Aplicație  

Sarcină de lucru: 

 Identificaţi o problemă des întâlnită în viaţa şcolii şi prezentaţi modalităţile de 

soluţionare a acesteia de către leader şi de către manager. 

 

Stilul comportamental al liderului  se conturează printr-o combinaţie a centrării acestuia 

pe sarcină sau pe relaţiile interumane: 

• centrarea pe sarcină –liderul este cel care poate organiza şi defini rolurile fiecăruia, la 

nivelul organizaţiei, detaliază privind ce , când,unde şi cum se pot realiza anumite 

aspecte, să stabilească modalităţi de comunicare.  

• centrarea pe relaţii - liderul este cel care poate crea şi menţine relaţii între el şi 

subordonaţi, stabileşte cele mai eficiente  moduri de comunicare, oferă susţinere 

socială şi emoţională, practică ascultarea activă, empatia. 

• cea de-a treia dimensiune: un  lider este eficient, dacă reuşeste să  îşi adapteze stilul 

situaţiei unde acţionează ; 

 

               Aplicație  

Notati 5 calități pentru un leader bun și 5 calități pentru un bun manager! 

Comparați! 
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   Reflecție 

Buna funcţionare a „maşinăriei” organizaţiei depinde de eficacitatea angajaţilor ei. 

Pentru un leadership  eficace, provocarea este de a gândi în afara limitelor cutiei. 

 Reflectaţi asupra ideilor de mai sus! 

Unde consideraţi  că vă aflaţi? În afara sau în limitele cutiei? 

 

 

Mai multe informații despre leadership și management  

puteți găsi în  cartea  “Managementul organizaţiei 

şcolare”, autor Sorin Cristea, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti (1996)sau în cartea 

“Management educaţional pentru instituţiile de 

învăţământ”, autor Șerban Iosifescu, Tipogrup press 

Buzău, Bucureşti. 

 

 

“Un leader este o persoană care are abilitatea de a-i 

face pe alții să facă așa cum vrea el și să le și placă” 

- Harry Truman 

„A şti să faci bine o treabă este împlinirea muncii. 

A arăta altora cum să facă o treabă este împlinirea profesorului. 

A te asigura că munca este făcută bine de alţii este împlinirea managerului. 

A-i inspira pe alţii să facă o treabă mai bună este împlinirea leaderului.” 

  Cât de bine se aplică aceste  modele  organizării unităţii voastre de 

învăţământ? 

Pornind de la ideile de mai sus, realizați un poster prin care să  sugerați   diferenţa dintre 

manager şi leader.   

 

                 

           Extindere      

                      

 Exercițiu creativ     
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   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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1.2. Stiluri de conducere 

 
 
Există păreri diferite în percepţia cotidiană dacă liderii 

sunt născuţi cu anumite caracteristici care le-au permis 

să-şi influenţeze semenii sau dacă aceste calităţi se pot 

dobândi prin muncă asiduă sau dacă unele persoane, 

fără a dori responsabilităţi sau recompense, pot influenţa 

oamenii să aibă încredere în ei pentru a-şi atinge 

scopurile personale (care pot coincide sau nu cu cele ale organizaţiei). 

 
„Un bun conducător știe întotdeauna să-și asume puțin mai multă vină decât merită și 

ceva mai puțin merit decât i se cuvine.”Stephen Grunlan 

 

Deşi, practic, este imposibil de dovedit, se pare că anumiţi oameni au avut calităţi înnăscute 

pentru a fi conducători, iar intuiţia lor, abilitatea de a “lua în stăpânire” noile posibilităţi, simţul 

realităţii i-au scos în evidenţă. 

 
 
Stilul de conducere este corelat cu mentalitatea 

conducătorului, care reprezintă orientările conducerii practicate 

şi cristalizate în fenomene de natură psihosocială, cum ar fi 

atitudinile, opiniile, judecăţile, deprinderile de acţiune2. Dacă un 

conducător, de exemplu, îi consideră pe subordonaţi incompetenţi, comportamentul său va 

avea ca rezultat respingere din partea subordonaţilor. Prin contrast, un stil cooperant, 

amabil, va duce la instaurarea aceluiaşi climat între membrii echipei. 

 

Max Weber a conceput modelul charismatic , conform căruia conducătorii au calităţi 

înnăscute ce le dau charisma necesară pentru rolul de lideri. În această categorie este de 

remarcat studiul lui Ralph M. Stogdill, publicat în 1948, care pornind de la liderul charsimatic, 

prezintă profilul unor conducători ale căror trăsături au fost grupate în patru categorii: 

- factori fizici şi constituţionali (vârstă, energie, sănătate etc.) 

- factori psihologici (inteligenţă, cunoştinţe, intuiţie, originalitate, trăsături temperamentale) 

- factori psihosociali (diplomaţie, sociabilitate, popularitate, prestigiu) 

                                                 
2 Stephen R. Covey, "Etica liderului eficient sau Conducerea bazată pe principii"Bucureşti, Editura ALL BECK, 2000,pg.89 

  Provocare 

 

Repere teoretice 
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- factori sociologici (statut economic şi social, nivel socioeconomic etc) 

 
Modelul situaţional se adaugă modelul charismatic, arătând că succesul unui manager nu 

ţine doar de factorii personali, ci este influenţat  de caracterul grupului condus, de potrivirea 

dintre profilul personal şi particularităţile grupului. 

 

Cercetătorii au propus şi  un alt model, modelul mixt: acesta fiind considerat  o funcţie a 

persoanei, a situaţiei, dar mai ales a relaţiei dintre aceştia. Relaţia dintre manager şi situaţie 

este privită din prisma structurării şi stăpânirii situaţiei de către manager.  

 

Cea mai cunoscută împarţire a stilurilor de conducere aparţine lui K.Lewin şi cuprinde: 

 

  a) Stilul autocratic, în care conducatorul ia singur majoritatea deciziilor, determină în 

amănunt activitatea subordonaţilor,le fixează sarcinile de muncă şi metodele de lucru. Stilul 

este eficace, dar generează tensiuni, frustrări, nemulţumiri, apatie şi chiar rezistenţa din 

partea subordonaţilor. Este indicat în situaţiile de criză, încordate, în care timpul, calitatea şi 

fondurile băneşti angajate sunt factorii determinanţi; 

 b) Stilul democratic,în care conducatorul îşi implică larg subordonaţii individual sau în grup, 

în fixarea obiectivelor de atins, stabilirea strategiilor de urmat, evaluarea performanţelor 

realizate.Stilul este eficace, asigură stabilirea unor relaţii de bună colaborare leader-

subordonaţi şi a unui climat socio-afectiv plăcut, precum şi independenţa de acţiune a 

membrilor grupului; 

 c) Stilul”laissez-faire”, în care conducatorul lasă subordonaţilor săi întreaga libertate de 

decizie şi de acţiune, le furnizează unele informaţii suplimentare şi nu se interesează de 

desfaşurarea activităţii acestora. Stilul conduce la înregistrarea unei eficienţe regresive a 

activităţii grupului(din cauza faptului că se lucrează la întamplare,fără angajarea profundă în 

muncă a subordonaţilor)şi favorizează,la început,instalarea unei atmosfere destinse de lucru. 

 

Experienţa a demonstrat însă că, de regulă, un leader nu practică în exclusivitate un 

singur stil de conducere şi că nici un stil nu este potrivit pentru toate situaţiile cu care 

se confruntă un conducator.În consecinţă, cea mai realistă abordare a stilului de conducere 

constă în considerarea acestuia ca fiind în concordanţă cu situaţia în care se exercită, de 

personalitatea conducatorului şi de capacitatea subordonaţilor săi, ceea ce va determina 

acelaşi leader să utilizeze diferite stiluri de conducere. 
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               Aplicație  

CHESTIONAR DE STABILIRE A STILULUI PERSONAL DE   LEADERSHIP 

Gândiţi-vă cum actionaţi în cele mai des întâlnite situaţii când conduceţi echipa. Încercuiţi 

doar litera care corespunde cel mai bine comportamentului dvs. 

1. Când discut o problemă dificilă cu echipa mea : 

a. Îmi exprim părerea şi ofer o soluţie 

b. Ascult întâi opiniile celorlalţi şi sugerez  o soluţie de comun acord 

c. Cer părerea oamenilor şi sumarizez ceea ce am ascultat. 

2. Daca subordonaţii nu vin la şedintele stabilite atunci : 

a. Îi chem pe toţi oferindu-le anumite motivaţii pentru a participa, şi îi întreb ce ar trebui să se 

întample pentru a avea o mai bună participare la şedinţă. 

b. Mă duc la fiecare membru al echipei şi îi cer soluţii despre cum ar îmbunătăţi el 

participarea la 

şedinte, apoi decid ce am de facut. 

c. Trimit o notă către toţi membrii echipei şi le spun că participarea la şedinţe este 

obligatorie. 

3. La o şedinţă cu echipa mea mă simt cel mai bine când : 

a. Ascult, pun întrebări şi adun soluţii de la echipă. 

b. Prezint ceva sau cineva prezintă ceva. 

c. Las pe altcineva să conducă şedinţa, iar eu particip ca membru al echipei. 

4. Pentru a fi sigur că subordonaţii urmăresc obiectivele corecte : 

a. Colaborez cu echipa pentru a determina care vor fi obiectivele. 

b. Prezint echipei obiectivele primite de la top management şi las echipa să îşi fixeze 

obiective. 

c. Comunic obiectivele pe care vreau să le îndeplinească echipa în conformitate cu cele 

primite de la top management. 

5. Când conduc o întâlnire cu toata echipa întotdeauna : 

a. Pun pe cineva să ia notiţe pentru a fi distribuite ulterior tuturor. 

b. Folosesc flipchart-uri sau tabla pentru a nota soluţiile şi deciziile. 
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c. Aştept să se termine şedinţa şi notez doar deciziile şi planul de acţiune. 

6. Atunci când moderez (facilitez) un brainstorming : 

a. Îmi place să rămân neutru în timp ce restul vin cu idei, 

b. Sunt foarte tentat şi mă abţin cu greu să intervin cu propriile idei. 

c. Ofer doar un input ocazional şi apoi mă retrag în zona neutră. 

7. Atunci când particip la o şedinţă : 

a. Îmi spun cu determinare părerile. 

b. Sunt abil în a prezenta atât opiniile mele, cât şi ale grupului. 

c. Sunt abil în a folosi ideile altora pentru a găsi noi soluţii la probleme. 

8. Când conduc o discuţie cu echipa : 

a. Am uneori probleme în a sumariza ceea ce se discută. 

b. Sunt de acord să sumarizez ceea ce îmi spune echipa. 

c. Atrag ideile principale pentru a fi în avantajul meu. 

9. Atunci când echipa se îndreaptă spre o concluzie pe care nu o susţin : 

a. Spun grupului că susţin concluzia respectivă. 

b. Rog echipa să reanalizeze faptele pe baza unor argumente pe care le prezint. 

c. Le susţin concluzia şi decizia chiar dacă nu sunt de acord 100% cu ea. 

10. În timpul unei prezentări observ că echipa îşi disipează energia şi ritmul de lucru în 

paralel cu agenda fixată, caz în care: 

a. Invit oamenii din echipă să schimbe ceva. 

b. Ajustez agenda astfel încât să se potrivească cu nevoia gupului. 

c. Păstrez agenda. 

11. Atunci când conduc echipa de cele mai multe ori : 

a. Prezint câteva aşteptări cu privire la comportamentele oamenilor şi îi invit şi pe ei să 

definească reguli de comportament 

b. Moderez o discuţie în care echipa să îşi fixeze singură reguli de comportament 

c. Fixez eu regulile de comportament şi le comunic tuturor. 

12. Când cunosc foarte bine o problemă cu care se confruntă echipa : 

a. Ajut echipa să gasească soluţia, dar rămân neutru şi intervin doar dacă e nevoie. 

b. Las pe altcineva să conducă discuţia şi eu acţionez ca un membru obişnuit. 

c. Înfluentez echipa cu abordarea şi cu recomandările mele în timp ce conduc discuţia. 

Interpretarea chestionarului : 

Calculaţi scorul obţinut punând în coloana scor punctele aferente răspunsului dvs . 
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Întrebarea nr. Punctaj a Punctaj b Punctaj c Scor 

1 1 2 3  

2 3 2 1  

3 3 1 2  

4 2 3 1  

5 1 3 2  

6 3 1 2  

7 1 2 3  

8 2 3 1  

9 1 2 3  

10 3 2 1  

11 2 3 1  

12 2 3 1  

Total scor     

Interpretarea chestionarului : 

Dacă aveţi scorul între 31si 36 puncte stilul este facilitativ. Dvs. vă folosiţi în majoritatea 

cazurilor de soluţiile propuse de echipa lăsând chiar echipa să ia decizii. Sunteţi eficienţi în a 

motiva pe alţii să vină cu idei însă nu uitaţi că sunt anumite situaţii când echipa are nevoie să 

fiţi mai autoritar sau mai colaborativ după caz, mai ales atunci când sunteţi direct implicat în 

luarea unei decizii sau când aveţi cea mai bună expertiză tehnică dintre toţi membrii echipei. 

Dacă punctajul obţinut este între 19 şi 30 de pct. Stilul dvs. este colaborativ. Aveţi tendinţa 

de a aduce propriile idei dar în acelaşi timp vă folosiţi de contribuţiile echipei. Vă interesează 

desigur obiectivul general dar în aceeaşi măsură şi relaţiile cu membrii echipei. Sunt şi 

situaţii când ramaneţi neutru lăsând anumite idei să fie implementate. 

Direcţiile de îmbunătăţire sunt cele către înţelegerea situaţiilor complexe din realitate şi 

adoptarea celui mai bun stil de leadership. 

Dacă scorul obţinut se situează între 12 şi 18 pct., stilul de leadeship este definit ca fiind 

autoritar( controlling). Există beneficii ale stilului autoritar însă într-un mediu în continuă 

schimbare care necesită adaptare şi suportul oamenilor din echipă acest stil vă poate 
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îndeparta chiar de obiectivul urmărit. Uneori aveţi impresia că toată responsabilitatea cade 

pe umerii dvs. Folosirea anumitor stiluri de leadership : 

- colaborativ sau faciliativ vă pot apropia de obiectivul urmărit prin oamenii pe care îi 

conduceţi;  cunoscând stilurile de leadership axate pe colaborare şi facilitare veţi putea 

motiva mult mai bine oamenii şi veti deveni un lider mai influent. 

 
Există, conform grilei lui Blake si Mouton, o serie de 5 tipuri principale  de conducători : 

a. Liderul dornic să placă:  

 vrea să fie agreat de colaboratori şi subordonaţi; 

 evită conflictele deschise; 

 dacă “şcoala este fericită” nimic altceva nu mai contează; 

 ajunge să-i flateze pe ceilalţi pentru a obţine rezultate;  

 îi pasă de oameni; 

 are tendinţe să conducă bazându-se pe devotamentul subordonaţilor; 

 este dispus să acorde  “o mână de ajutor”. 

b.  Motivantul: 

 face faţă cu calm conflictelor; 

 delegă clar; 

 ia decizii atunci când este necesar; 

 ajută colaboratorii şi subordonaţii să-şi îmbunătăţească performanţele; 

 agreează stabilirea clară de ţeluri şi acţionează pentru îndeplinirea lor;  

 agreează planurile de acţiune, pe care le monitorizează;  

 implică subordonaţii în luarea deciziilor care îi afectează. 

 c. Pasivul: 

 nu face mai mult decât i se cere de către superiori; 

 rezistă la schimbare; 

 acuză pe ceilalţi, “tinerii din ziua de azi”, guvernul, parlamentul, preşedenţia, etc.,  

pentru “condiţiile intolerabile în care îşi desfăşoară activitatea”; 

 devine delăsător dacă nu este controlat; 

 este foarte preocupat de statul profesiei şi propriul său statut; 

 este foarte atent la greşelile pe care le comit alţii; 

 critică mereu;  

e . Asertivul: 

 vrea ca lucrurile să se facă aşa cum spune el; 
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 spune, dictează şi nu ascultă; 

 nu-i pasă de sentimentele şi opiniile celorlalţi; 

 este agresiv dacă este provocat; 

 pune accent pe controlul subordonaţilor; 

 dirijează activitatea ferm spre rezultate.  

f.  Administratorul: 

 lucrează “ca la carte”; 

 menţine starea existentă de lucruri; 

 este mai mul conştiincios decât creativ sau inovator; 

 este ferm.  

 

               Aplicație  

Grila  managerială a lui R. Blake si J. Mouton, instrument de identificare a stilurilor 

manageriale - Identificarea stilului  personal de lider. Încercuiţi la fiecare categorie o 

singură afirmaţie ( care credeţi că vă caracterizează cel mai bine): 

I. Decizii: 

1. Când iau decizii ţin cont de menţinerea bunelor relaţii cu colaboratorii; 

2. Îmi place să iau decizii hotărâte; 

3. Iau decizii creative, bazate pe înţelegere şi cooperare 

4. Accept deciziile altora 

5. Iau decizii care pot fi puse în practică chiar dacă  ştiu că nu sunt perfecte 

II. Convingeri 

1. Îmi însuşesc ideile atitudinile şi opiniile altora 

2. Ţin cont de ideile, opiniile, atitudinile diferite de ale mele 

3. Îmi menţin ideile, opiniile, atitudinile chiar dacă pot supara pe cineva 

4. Prefer să accept ideile, opiniile, atitudinile  altora în loc să le impun pe ale mele 

5. Când apar  ideile, opiniile, atitudini total diferite de ale mele prefer să aleg o cale de 

mijloc 
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III. Conflicte 

1. Când apar conflicte încerc să am o atitudine corectă şi fermă pentru a ajunge la o 

soluţie echitabilă 

2. Când apar conflicte încerc să le stopez sau să-mi impun punctual de vedere  

3. Încerc să nu generez conflicte, iar când acestea apar încerc să calmez spiritele şi să 

fac oamenii să lucreze împreună 

4. Când apar conflicte încerc să stabilesc cauzele şi să le soluţionez plecând de la 

cauze 

5. Când apar conflictele încerc să rămân neutru şi dacă se poate să nu mă implic 

IV. Emoţii 

1. Când lucrurile nu merg bine sunt în defensivă şi încerc să aduc contraargumente 

2. Adoptând o poziţie neutră mă agit foarte rar 

3. Când sunt în situaţii tensionate nu ştiu cum vor evolua lucrurile şi încerc să nu mă 

implic 

4. În situaţii tensionate reacţionez în mod calm, prietenesc 

5. Când mă stârnesc, deşi încerc să mă controlez, nerăbdarea mea este vizibilă 

V. Umorul 

1. Umorul meu este adecvat situaţiei şi îmi păstrez simţul umorului chiar în situaţii 

tensionate 

2. Încerc prin umorul meu să menţin relaţii amicale, iar în situaţii tensionate să abat 

atenţia  

3. Ceilalţi mă consideră fără haz 

4. Unii consideră umorul meu prea muşcător 

5. Umorul mă ajută să-mi dobândesc şi să-mi menţin o poziţie favorabilă în colectivitate 

VI. Efortul 

1. Conduc rar activităţile, dar îmi ofer sprijinul 

2. Sunt capabil de efort susţinut şi îi pot determina şi pe ceilalţi să mi se alature 
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3. Îmi place să menţin un ritm de muncă constant, cumpătat 

4. Nu prea depun efort şi îmi plac treburile care se rezolvă de la sine 

5. Doresc ca toate sarcinile să fie îndeplinite bine şi la timp 

Scrieţi în dreptul fiecărei afirmaţii încercuite cifrele corespunzatoare din tabelul alaturat! 

Cifra Stilul Cifra Stilul Cifra Stilul 
I -  1 1.9 III – 1 5.5 V – 1 9.9 
I -  2 9.1 III - 2 9.1 V – 2 1.9 
I – 3 9.9 III - 3 1.9 V – 3 1.1 
I – 4 1.1 III – 4 9.9 V  - 4 9.1 
I – 5 5.5 III – 5 1.1 V – 5 5.5 
II – 1  1.1 IV – 1 9.1 VI – 1 1.9 
II – 2 9.9 IV – 2 1.1 VI – 2 9.9 
II – 3 9.1 IV – 3 5.5 VI  - 3 5.5 
II – 4 1.9 IV  - 4 1.9 VI  - 4 1.1 
II – 5 5.5 IV – 5 9.9 VI – 5 9.1 

 
Centralizaţi în tabelul următor! 

    Exemplu: 

Element Selectia mea Stilul
I.   Decizii 2 9.1
II.  Convingeri 5 5.5
III. Conflicte 2 9.1
IV. Emotii 1 9.1
V.  Umor 1 9.9
VI. Efort 5 9.1

 

 Adunaţi separat  întregii şi zecimalele şi împăriţiţi la 6 
 Total la intregi:     9+5+9+9+9+9=50       50:6=8.3 
 Total la zecimale: 1+5+1+1+9+1=18       18:6=3 

Stabiliti  punctual din grila leadership-ului cu coordonatele (8.3 si 3) 
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GRILA  LEADERSHIP-ULUI 
 

P
re

o
cu

p
ar

e
 p

en
tr

u
 o

am
en

i 9 L 
(1,9) 2,9 3,9 4,9 5,9 6,9 7,9 8,9

L 
(9,9)

8 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 9,8
7 1,7 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7 8,7 9,7
6 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6

5 1,5 2,5 3,5 4,5
L

5,5
6,5 7,5 8,5 9,5 

4 1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4
3 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 9,3
2 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,3 7,2 8,2 9,2

1 L 
(1,1) 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1

L
(9,1)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

  Preocupare pentru sarcină
 

 
Citeşte scurta descriere a stilului  tău managerial.  
 
9.1 – stilul "asertiv" : nivelul rezultatelor ridicat, nivelul relaţiilor scăzut; liderul din 

pozitia 9.1 este foarte autoritar si “orientat pe îndeplinirea sarcinii” şi personifică 

“spiritul antreprenorial”. 

 

1.9 – stilul "preocupat": nivelul rezultatelor scăzut, nivelul relaţiilor ridicat; liderul este 

preocupat aproape exclusiv de oameni, considerand ca sarcina sa majora consta in 

stabilirea relatiilor armonioase de munca, in asigurarea unui climat de munca placut , 

indiferent de rezultate.  

1.1 – stilul "pasiv: nivelul rezultatelor scăzut, nivelul relaţiilor scăzut ; este  

caracteristic unei persoane care renunţă de fapt la rolul de lider. 

 

5.5 – stilul numit "administrativ": nivelul rezultatelor mediu, nivelul relaţiilor mediu; 

liderul a identificat soluţii satisfăcătoare prin acţiuni de echilibrare sau compromis, 

fixează obiective realiste, nu foarte înalte și este preocupat în egală măsură de 

dezvoltarea unor relații armonioase de muncă și atingerea obiectivelor fixate.  
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9.9 – stilul "motivant": nivelul rezultatelor ridicat, nivelul relaţiilor ridicat; liderul se bazează pe 

o puternică interdependență a oamenilor în echipa pe care o conduce, este cu adevarat un 

conducator de echipă, capabil să obțină performanțe ridicate și să ofere subordonaților, în 

același timp, mari satisfacții în muncă.  

 

  Reflecție 

Să ne imaginăm că a venit vremea să alegem un lider mondial. Iată ce se ştia despre cei 3 

candidaţi pana la  momentul alegerii: 

Candidatul A: Are de- a face cu tot soiul de politicieni corupţi şi din când în când cere sfatul  

astrologilor.A avut pâna acum 2 amante. Fumează ţigară de la ţigară şi bea între 8 şi 10 

pahare de martini pe zi. 

Candidatul B: A fost exmatriculat de 2 ori din colegiu, în studenţie obişnuia să fumeze opiu, 

nu se trezeşte niciodată înainte de prânz şi bea câte un sfert de litru de whisky în fiecare 

seară. 

Candidatul C: A fost decorat ca erou de război, este vegetarian, bea doar câte o bere din 

când în când şi nu a avut “ poveşti picante” cu femei diferite  în viaţa sa pentru a fi făcute 

publice în tabloide. 

Pe care dintre ei l-aţi ales? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Canditatul A-F. D. Roosevelt 

Candidatul B-W. Churchill 

Candidatul C-A. Hitler3 

 
 
 
 
 
 

                                                 
33  Text preluat din  cartea “Leadership Arta şi măiestria de a conduce-De la paradigma clinică la paradigma schimbării”-Manfred 
Kets de Vries 
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Mai multe informaţii despre Stilurile de conducere găsiţi 
în cartea „Managementul de succes. Motivaţie şi 
comportament” PRODAN, A. (1999),   Editura Polirom, 
Iaşi, sau “Management general şi strategic în educaţiei 
– ghid practic “ GERGUŢ, A. (2007), Editura Polirom, 
Iaşi.  
De asemenea, tema este abordată și în modulul 

Calitatea în educație elaborat în cadrul aceluiași proiect 

 

Exercițiu creativ 

Exemplificaţi printr-un  desen o situaţie întâlnită în viaţa şcolii dumneavoastră  în care nu 

este potrivită o abordare din partea liderului conform modelelor de mai sus. 

Imaginaţi-vă pentru câteva momente o şcoală unde domneşte buna convieţuire. 

• Dacă închideţi ochii, ce vă imaginaţi? 

• Ce fac membrii comunităţii şcolare, cum se exprimă şi care sunt relaţiile 

dintre ei? 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

 

                 

           Extindere       
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1.3. Funcţii şi roluri manageriale 

 

„Liderii trebuie să fie suficient de apropiaţti de ceilalţi ca să-i 

poată înţelege, dar suficient de înaintea lor ca să-i poată 

motiva la progres. „ 

 

 John Maxwell 

 

Cel  care a definit prima dată funcţiile managementului  a fost H. 

Fayol acesta propunând  împarţirea activităţii manageriale în cinci 

categorii de activităţi distincte: prevederea şi planificarea, 

organizarea, antrenarea personalului,  coordonarea şi controlul.  

 
• Prevederea este o activitate de evaluare a viitorului, de observare a tendinţelor, a 

situaţiilor  probabile în care vor acţiona factorii de influenţă.  

Există trei tipuri de activităţi previzionale: prognoza – pe termen lung, peste 10 ani, 

caracterizează deciziile strategice la nivelul ierarhic superior, planificarea – pe termen 

mediu, de la câţiva ani la un semestru, produsul planificării este planul, programarea – pe 

termen scurt, decadă, săptămână, schimb, amănunţită în ceea ce priveşte acţiunile 

întreprinse, mijloacele şi resursele utilizate pentru realizarea planului. 

 

• Organizarea cuprinde ansamblul de activităţi prin intermediul cărora se stabilesc şi 

se delimitează procesele de muncă fizică şi intelectuală, componentele acestora, 

realizându-se gruparea lor pe departamente, formaţiuni de lucru.  

• Coordonarea se referă la asigurarea cooperării dintre departamente  şi oameni, 

armonizarea acţiunilor acestora, pentru a se evita paralelisme şi suprapuneri, risipa 

de forţe şi mijloace.  

• Antrenarea implică acţiunea managerului de a-i determina pe subordonaţi să 

participe activ, responsabil şi creator la îndeplinirea sarcinilor ce le revin, în condiţii 

optime. Se realizează prin comandă şi motivare.  

• Controlul constă în supravegherea funcţionării sistemului condus, compararea 

rezultatelor obţinute cu cele planificate sau cu obiectivele stabilite.  

  Provocare 

 
      Repere teoretice 
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• Evaluarea este un proces de obţinere a informaţiilor asupra activităţii analizate, de 

comparare cu obiective sau standarde, de adoptare a unor decizii privind ameliorarea 

activităţii evaluate4.  

 

 Rolurile manageriale 

 

Există o serie de comportamente ( roluri) care au fost grupate în trei categorii 

generale : roluri interpersonale, roluri informaţionale, roluri decizionale. 

a. Rolurile interpersonale : 

• rolul figurativ, atunci când în organizaţie este cerută o activitate de natură 

ceremonială. Acest rol este de rutină  şi fără importanţă decizională.  

• rolul de lider, coordonarea şi controlul muncii subordonaţilor managerului ; acest rol 

poate fi exercitat direct sau indirect, angajând, formând si motivând, presupunând 

contact direct cu subordonaţii.  

• rolul de legătură, contacte cu alte persoane fie din organizaţie, fie din afara 

organizaţiei, în vederea completării activităților din şcoală sau în unităţile subordonate 

managerilor (pentru obţinerea de informaţii sau resurse din afara autorităţii lor).  

b. Rolurile informaţionale 

• rolul de monitor, obţinerea de informaţii asupra unor activităţi şi evenimente care pot 

constitui posibilităţi sau ameninţări la adresa funcţionării unităţii. Multe din informaţiile 

necesare managerului sunt obţinute şi prin intermediul rolurilor interpersonale. 

• rolul de propagator , informaţia colectată de manager ca monitor trebuie să fie 

evaluată şi transmisă în mod corespunzător membrilor organizaţiei. Transmiterea 

acesteia constituie diseminarea propriu-zisă. 

• rolul de purtător de cuvânt – rolul de a vorbi, ocazional, în numele unităţii şcolare, fie 

membrilor organizaţiei, fie altora din afară. Aceasta se poate petrece în efortul de a 

obţine resurse sau de a apela la persoane influente care pot sprijini unitatea etc. 

 

c. Rolurile decizionale –  

• rolul de antreprenor, îmbunătăţirea activităţii la nivelul unităţii prin adoptarea de noi 

strategii, politici, programe, de noi tehnologii, adaptându-se la anumite situaţii 

particulare sau modificarea celor vechi, adoptarea de noi metode inovative, etc. 

                                                 
4 Görg Bernhard "Managerii Viitorului. Viitorul Managerilor", Iaşi, Institutul European, 1997,124 
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• rolul de stabilizator, în general  organizaţiile nu funcţionează atât de echilibrat (fără 

piedici încât managerii să nu fie confruntaţi şi cu presiuni nedorite). În aceste cazuri ei 

trebuie să acţioneze rapid pentru a aduce stabilitatea organizaţiei (soluţionarea 

problemelor create de persoane dificile, greve, conflicte, tensiuni etc.). 

• rolul de distribuitor de resurse, implică luarea de decizii, stabilirea cantităţii de resurse 

ce vor fi dispersate (bani, timp, putere, echipament, personal) şi stabilirea destinaţiei 

acestora către compartimente, formaţii de lucru etc. Când ai de toate, acest rol este 

uşor de îndeplinit dar, cum mai tot timpul se lucrează în condiţiile existenţei unor 

resurse limitate, exrecitarea acestui rol este dificilă. În acest caz, nu numai alocarea 

este importantă, ci şi coordonarea distribuirii resurselor pentru asigurarea îndeplinirii 

efective a sarcinilor şi obiectivelor. 

• rolul de negociator, angajare în negocieri, în postura de persoană cu dreptul de a 

dispune de resursele organizaţiei (cu privire la contracte, angajarea de personal 

calificat, furnizori, clienţi etc.) 

               Aplicație  

1. Comentaţi atitudinea managerială următoare: ”Nu sunt specialist pe disciplina 

respectivă, nu mă amestec în lecţia profesorilor şcolii. Fiecare să răspundă pentru 

ceea ce face, în faţa inspectorului de specialitate.” 

2. Reprezentaţi, verbal sau iconic, tipul de management preferat.  

3. Procedaţi la analiza, înregistrarea, monitorizarea şi interpretarea, prin metoda şi 

instrumentele preferate, a unui aspect problematic din organizaţia 

dumneavoastră. 

4. Redactaţi, în paralel, lista aspectelor care vă plac şi a celor care vă deranjează în 

stilul managerial propriu sau al managerului de instituţie şcolară.  

5. Comentaţi aserţiunea ”Puterea care trebuie dovedită nu există”. 

6. Ce aşteaptă de la managerul şcolar: personalul didactic, personalul didactic 

auxiliar, personalul nedidactic, elevii, părinţii, vecinii, comunitatea, inspectoratul 

şcolar, ministerul educaţiei? 

7. Ce aşteaptă managerul şcolar de la personalul didactic, personalul didactic 

auxiliar, personalul nedidactic, elevii, părinţii, vecinii, comunitatea, inspectoratul 

şcolar, ministerul educaţiei? 
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  Reflecție 

Ce rol am în unitatea şcolară pe care o conduc/ în care lucrez ? 

1.Ce cred ceilalţi despre modul în care mă încadrez în acest rol? 

2.Cum aş putea fi mai eficient în a juca acest rol? 

3.Cunosc oameni care îl joacă mai bine şi pe care i-aş putea imita? 

4.Ce cărţi aş putea citi ca să mă ajute? 

5.Ce obiective specifice şi termene mi-aş putea propune pentru a-mi îmbunătăţi prestaţia?  

6.Cu cine ar trebui să mă sfătuiesc? 

7. Cum mi-aş putea evalua performanţa? 

 

 

Mai multe informaţii despre această temă   puteţi găsi în 

“ Management: concepte şi aplicaţii”, autor  Nica P., 

Iftimescu A ,Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004  sau  

“Arta managementului”, autori Rees W. Porter D., 

Porter C. , Editura Tehnică, Bucureşti, 2005  si  

“Frontierele managementului”, autor Rosabeth Moss Kanter, Editura Meteor Press, 

Bucureşti, 2006  

Exercițiu creativ 

Întotdeauna trebuie să dorim mai mult, să facem mai mult: ceilalţi merită asta, noi, de 

asemenea! 

Notați în spațiul de mai jos: 

• 3 lucruri pe care le voi schimba de mâine; 

• 3 lucruri pe care le voi îmbunătăţi; 

• 3 lucruri pe care le voi păstra neschimbate. 

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

           Extindere    
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   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 
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…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 
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……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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2. STRATEGII DE DEZVOLTARE A CAPACITĂȚII 
INSTITUȚIONALE 
 

 2.1. Şcoala ca organizaţie 

 

Școala, prin structura sa normativă instituțională oferă 

baza de construcție a organizațiilor(Vlăsceanu,M.,2003, 

p.90) 

Dificultățile studiilor de dezvoltare a organizației 

școlare este de a stabili efectele directe ale strategiilor 

de dezvoltare asupra rezultatelor elevilor. Întrebările 

care se impun:cum măsurăm efectele dezvoltării organizației școlare și la ce criterii ne 

raportăm? a constituit o problematică pentru specialiști. 

 

 

 Repere teoretice 

 

Dezvoltarea organizațională este un proces care se desfășoară în timp și care presupune o 

activitate intensă de învățare, de familiarizare continuă cu noi strategii, obiective și roluri pe 

care organizația încearcă să le dezvolte. E.Păun(1999)precizează faptul că dezvoltarea școlii 

are loc pe două planuri: 

- dezvoltarea școlii ca instituție școlară(school improvement) 

- dezvoltarea personalului(staff development) 

Şcolile de calitate sunt definite prin eficienţa cadrelor didactice şi rezultatele elevilor în 

contextul existenţei unor relaţii interpersonale puternice. În acest sens relaţiile profesor – 

profesor şi profesor -elev sunt esenţiale pentru asigurarea unui climat şcolar pozitiv! 

 

Organizaţia reprezintă o colecţie structurată de resurse umane şi nonumane dirijate spre 

atingerea unor finalităţi  prestabilite; deci, o organizaţie constă, în esenţă, din scop(uri), 

structură (de comunicare, decizională, de roluri, de putere etc) şi interacţiuni (relaţii realizate 

efectiv în cadrul structurii formale sau în  afara acesteia) 

  Provocare 
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Analiza organizaţională se realizează pe baza mai multor criterii: 
 

 gradul de diferenţiere între componente şi de integrare (nivelul colaborării 

dintre componente); 

 separarea dintre nivelul executiv (al persoanelor/grupurilor care proiectează şi 

controlează activitatea organizaţiei) şi cel operaţional (al persoanelor, 

grupurilor care realizează efectiv activitatea proiectată; tendinţa prezentă este 

de întrepatrundere şi de ştergere a diferenţelor nete între cele două niveluri 

funcţionale;                                             

 ierarhia: numărul şi autoritatea diferitelor niveluri decizionale; din acest punct 

de vedere, organizaţiile pot fi "înalte" (cu mai multe niveluri între bază şi vârf)  

sau „plate” (cu puţine  niveluri intermediare); se consideră că o organizaţie 

poate funcţiona efectiv dacă numarul nivelurilor ierarhice nu este mai mare de 

şapte, cel mult nouă; 

 structura formală (modul concret de organizare internă); există numeroase 

tipuri de structuri, dintre care enumerăm : structura simplă (antreprenorială); 

funcţională(pe tipuri de activităţi — aprovizionare, producţie, desfacere, etc); 

pe produse, servicii sau  (geografică); divizionară (funcţională, pe produs) 

 

Diagnoza şcolară este o condiţie necesară, deşi insuficientă, în ameliorarea activităţii, ce 

se încadrează în tehnicile de management. Pot face obiectul unei diagnoze: orarul, 

absenteismul, frecvenţa, inserţia profesională, procesul de învăţământ în sine5. 

 

Diagnosticarea este o colectare sistematică de informaţii relevante, în vederea luării unei 

decizii care poate fi etapizată astfel: 

1. Diagnoza = evaluarea 

a. Prediagnoza = planificarea obţinerii informaţiilor 

b. Diagnoza = obţinerea de informaţii 

c. Postdiagnoza = valorificarea informaţiilor 

2. Cognoza = cunoaşterea & recunoaşterea 

3. Prognoza = perspectiva 

 

                                                 
5 Rusu C. , "Management strategic"Bucureşti, Editura ALL BECK, 1999, pg.165 
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Evaluarea diagnostică se bazează pe principii democratice: 

- conducere participativă 

- responsabilitate asumată 

- împărtăşirea normelor şi valorilor 

 

Metode de analiză diagnostică 

 
• Analiza SWOT: defineşte, din interior, natura problemei. 

 
 
 

 
Strengths(Puncte tari) 

 
Weaknesses(Puncte slabe) 
 

 
Opportunities(Oportunităţi) 
 

 
Threats(Ameninţări) 
 

 
 
 

• Analiza PESTE: defineşte, din exterior, cauzele problemei. 
 

 
  
Political(Politic) 

  
 
Social(Social) 
 

 
 
 
 
Ecological  
(Ecologic)  

 
  
Economical(Economic) 
 
 

 
 
Technological 
(Tehnologic) 

 
 
 

• Diagrama Ishikawa = "scheletul de peşte": defineşte cauzele, nevoile şi implicaţiile 
               

    Mâna   de lucru          Materiale     Mediu 
           
 
 
         Cei 5 M 

 
 
                  Metode               Mijloace        

 



 
 

33 

 

 
• Auditul = demers obiectiv, independent, de observare, analizare, evaluare şi 

recomandare, bazat pe o anumită metodologie. 

Scopul său: clarificarea statutului organizaţiei & identificarea punctelor tari (ce vor fi 

dezvoltate) şi slabe (ce vor fi corectate),  culegerea informaţiilor în vederea selectării 

priorităţilor de dezvoltare. 

 
 

• Metoda CaMaPe (Caluwe & Marx & Petri - 1988)= “zmeul “ 
 

Porneşte de la ideea de bază că fiecare organizaţie are 2 axe de existenţă, 
definind ponderea acestora: activitatea în sine şi relaţiile interumane. 

 
 

 
                                                          Autocratic 

 
 
 
                                            S 
                                            T 

Pentru              I NVATAMANT     Pentru 
toţi    L        fiecare 
 
 
 
    
                     
                                    Democratic 
 

• Metoda celor 5 Why (De ce?): întrebări succesive 
 

Exemplu:  1. Părinţii nu vin la şcoală. De ce? 
  2. Pentru că ............  De ce? 
  3. Pentru că .............  De ce? 
  4. Pentru că …....... De ce?                             
  5. …………… De ce? 
 

• Metoda celor 5 How (Cum?): întrebări succesive 
 

Exemplu:  1. Elevii trebuie să înveţe bine.    Cum? 
  2. Trebuie să .............  Cum? 
  3. Trebuie să ...............     Cum? 
  4. ........................................ Cum? 
  5. ……………………. Cum? 
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• Metoda celor 7 W 
 

Wer? (Cine?) Was? (Ce?) Warum? (De ce?) Wie? (Cum?) Wann? (Când?) 
Wozu? (În ce scop?)  

 
Exemplu  - elaborarea  Proiectului de Dezvoltare Instituțională.  

• Brainstormingul “Furtuna de idei”( durata: 30 min., participanţi: 10 – 15) 
 
• Brainwritingul: 635 (6 persoane scriu fiecare câte  3 idei în 5 minute) 
 

Toate aceste modalităţi de diagnoză pot conduce la obţinerea de  idei interesante, soluţii noi, 

de clarificări utile şi imediate la nivelul organizaţiei şcolare. 

 

Decizia managerială  

Actul decizional       = selectarea conştientă a unei variante de acţiune. Are o durată scurtă. 

Procesul decizional = totalitatea procedurilor utilizate de decident în rezolvarea problemei 

Criteriile după care se clasifică tipurile de decizii sunt : 

• nivelul de elaborare 

- strategice: jalonează activitatea pe termen lung, conturează perspectiva, au caracter 

orientativ. 

- tactice: concretizează decizie strategică prin regulamente,  instrucţiuni, se adoptă pe 

trepte ierarhice, superioare şi  medii. 

- operative: vizează soluţionarea problemelor curente, au un caracter repetitiv, se iau la 

nivelul bazei. 

• conţinutul funcţional: de proiectare, de organizare, de coordonare si control. 

• tipul de situaţii: de corectare, de ameliorare, de prevenire. 

• decidentul: individuală, colectivă6. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Nicolescu D. "Sistemul decizional al organizaţiei"(Decizia strategică - principala categorie de decizii 
organizaţionale) Bucureşti, Editura Economică, 1998,  pg.187 
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Componentele sistemului decizional sunt următoarele: 

1. Decidentul / decidenţii 

2. Obiectivele de atins 

3. Criteriile decizionale 

4. Variantele decizionale şi de confirmare a corectitudinii 

5. Resursele = condiţiile obiective 

6. Consecinţele în plan material şi comportamental. 

 

Procesul decizional constă în următoarele etape: 

1. Formularea problemei: 

Colectarea informaţiilor → Organizarea informaţiilor → Identificarea simptomelor, 

a relaţiilor dintre ele şi a cauzelor posibile → Definirea problemei 

2. Producerea propunerilor pentru soluţii: 

Stabilirea de obiective de decizie → Specificarea criteriilor de decizie → 

Colectarea informaţiilor suplimentare necesare → Reorganizarea informaţiilor → 

Elaborarea listei de alternative 

3. Prevederea consecinţelor și  verificarea propunerilor 

Evaluarea alternativelor pe baza criteriilor de decizie → Selectarea soluţiilor → 

Luarea în considerare a impactului soluţiei 

4. Planificarea acţiunii 

Alegerea momentului şi a modalităţii de aplicare → Discutarea planului de 

aplicare 

5. Paşii acţiunii 

Aplicarea soluţiei → Monitorizarea și corectarea 

6. Evaluarea ieşirilor  

Există o gamă variată de modalităţi de luare a deciziilor, dintre care menționăm: 

• prin lipsă de receptivitate: înainte ca părerea cuiva să fie discutată, altă persoană 

face o nouă propunere, care, din nou, nu este comentată, pentru că grupul 

aşteaptă o variantă considerată optimă; 

• prin autoritate: grupul discută, propune, iar şeful decide; 

• prin minoritate: şeful sau altă persoană îşi impune părerile; 

• prin majoritate: vot; 
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• prin consens: fiecare participant ascultă şi este ascultat în susţinerea şi 

argumentarea ideilor ; 

• prin unanimitate: grupul e plictisit / slugarnic / neîncrezător. 

 
 

               Aplicație  

 

Activitate desfăşurată pe grupe: pe coli de flipchart exemplificaţi:                                                                      

I.Decizia Consiliului de Administratie dintr-o organizaţie şcolară unde  participarea membrilor 

este formală (cu structuri clare, explicite, normate) referitoare la finalizarea listei de propuneri 

pentru gradaţiile de merit.  

Atenţie: numărul de cereri este mai mare decat numărul de locuri.  

II.Decizia Consiliului de Administraţie dintr-o organizaţie şcolară unde participarea membrilor 

este informală (spontană, nestructurată) referitoare la finalizarea liste de opţionale.  

Atenţie: membrii CA. nu au forţa de a acţiona legal din cauza unui director impulsiv și 

autocrat.  

Timp de lucru: 15 min, prezentare- 5 min/echipă. 

 
Dezvoltarea unei organizaţii se poate face prin utilizarea a patru tehnici cunoscute: 

•     formarea spiritului de echipă — prin care se urmăreşte creşterea eficientei muncii 

în echipă prin concentrarea atenţiei asupra proceselor interpersonale, clarificării 

obiectivelor . 

•     feedback-ul sondajelor — care oferă membrilor organizaţiei baza pentru 

schimbare. 

•     managementul calităţii totale - care vizează obţinerea unei îmbunatăţiri continue 

în actul educaţional. 

•     reproiectarea radicală a proceselor organizaţionale pentru a realiza îmbunătăţiri 

majore în timp7 

 

                                                 
7 Ciobanu I.,"Managementul strategic"Iaşi, Polirom, 1998, pg.98 
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 Reflecție 

Iniţiatorii unei schimbări organizationale sunt (de cele mai multe ori) directorii-pot ţine seama 

de următoarele sfaturi: 

VALORIZAȚI  PERSOANELE cu care lucraţi și promovaţi dezvoltarea lor profesionala; 

EXPRIMAȚI deschis ceea ce consideraţi că este valabil;       

PROMOVAȚI colaborarea cu subordonaţii și partenerii; 

CONCEPEȚI alternative și oferiti posibilităţi de opţiune - nu numai "TRAIECTE UNICE" 

REALIZAȚI conexiuni cu mediul comunitar apropiat și depărtat. 

„Nu-i uşor de acceptat ideea că nu ştim încă suficient de mult despre subtilităţile meseriei de 

dascăl. 

Nu-ți este uşor să accepți că educaţia se mai poate face și altfel.                          

Nu-ți vine să crezi că eşti vulnerabil.” 

 

 

Mai multe informații despre această temă   puteți găsi în 

“Managementul schimbării organizaţionale”, Burduş E. -  

Editura Economică, Bucureşti, 2003 sau 

“Managementul de succes. Motivaţie şi comportament”, 

autor Prodan, A.,   Editura Polirom, Iaşi, 1999 și de 

asemenea, în modulul Dezvoltare personală și 

profesională din aceeași serie. 

 

 

 

 

 

 

                 

           Extindere       
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Exercițiu creativ 

INSTITUŢIE — ansamblu de servicii având în componenţă  o anumită ramură de activitate; 

formă de organizare a raporturilor sociale, repetate şi tipizate potrivit normelor juridice 

stabilite pe domenii de activitate 

ORGANIZAŢIE — asociaţie de oameni cu concepţii şi preocupări comune, conform unui 

regulament, statut în vederea depunerii unei activităţi comune. 

Pornind de la explicarea celor doi termeni vă propunem să analizaţi modul în care ar trebui 

percepută  şcoala.    

  Argumentaţi răspunsul dat într-un scurt eseu. 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 
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       ce aplic 
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……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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2.2 Cultura organizaţională 

 

În sistemul de educaţie există un mediu simbolic care 

însoţeşte elevii pe întregul parcurs al  perioadei cât sunt 

membri  ai şcolilor şi care  generează un sentiment de 

apartenenţă care nu dispare o dată cu plecarea din 

organizaţie. Organizaţiile şcolare trebuie să facă faţă unei mari  provocări: să-şi conserve 

identitatea şi unitatea în contextul în care există un grup de membrii ai organizaţiei care în 

mod ciclic pleacă din organizaţie. 

Cum putem face acest lucru? 

"Avem tendinţa să credem că se poate separa strategia de cultură, dar nu reuşim să 

observăm  că, în cele mai multe organizaţii gândirea strategică este profund colorată 

de ipoteza tacită despre cine sunt ei şi care este  misiunea lor ." (Edgar Schein, 

profesor la MIT Sloan School of Management) 

 

Cultura organizaţională poate fi definită drept un complex 

specific de valori, credinţe conducătore, reprezentări, înţelesuri, căi 

de gândire împărtăşite de membrii unei organizaţii, care determină 

modurile în care aceştia se vor comporta în interiorul şi în afara 

organizaţiei respective şi care sunt transmise noilor membri drept corecte8. 

 

Conceptul de cultură organizaţională se referă la tot ceea ce înseamnă standarde 

colective de gândire, atitudini, valori, convingeri, norme şi obiceiuri care există într-o 

organizaţie. 
• cultura organizaţională se constituie şi evoluează sub influenţa unor tendinţe 

dominante şi a unor elemente de schimbare care acţionează la nivelul 

învatamântului, dar şi în cadrul altor componente ale societăţii; 

• demersurile orientate către schimbarea unor elemente culturale în contextul şcolii 

trebuie  să ţină seama de întregul evantai de factori sociali şi educaţionali care au 

impact în acest domeniu; 

• cultura organizaţiei şcolare trebuie să integreze valori, principii, practici ale unor 

modele de gândire  şi formare care sunt în acord cu exigenţele unei societati 

democratice şi cu cerinţele economiei de piaţă. 

 

                                                 
8 Kenichi O. , "Inteligenţa strategului"Bucureşti, Editura Teora, 1998, pg.154 

  Provocare 

 

Repere teoretice 
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Modele culturale 
 
Modelul lui Geert Hofstede 

Chiar dacă se referă la culturile naţionale, poate fi folosit cu succes şi la nivel organizaţional.  

După Hofstede, o cultură se diferenţiază de alta pe patru dimensiuni: 

   "distanţă faţă de putere",  

   "individualism / colectivism",  

   "masculinitate / feminitate"  

   "evitarea incertitudinii" (sau "tolerarea ambiguităţii"). 

Factorii care influenţează cultura organizaţională pot fi: 

Interni: 

 Istoria şi tradiţia organizaţiei 

 Sistemul de management 

 Managerii 

 Salariaţii 

 Dimensiunea organizaţiei 

 Scop şi obiective 

 Perenitatea valorilor şi concepţiilor 

 

Externi: 

 Mediul juridico-legislativ 

 Mediul economic 

 Mediul tehnic/tehnologic 

 Cultura naţională şi/sau cea locală 

 
În funcție de centrarea pe putere, rol, sarcină sau individ, cultura organizaţională poate fi de 
tip:  
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1.  “Pânză de păianjen” 
 
Forţă sau club, cu sursa de putere în centru, înconjurată de cercuri concentrice de influenţă 
 

 
 
 
2.  “Reţea” 
Centrată pe sarcină-Reţea în care nodurile pot fi trase şi regrupate în diferite feluri 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. “Templu grecesc” 
Centrată pe rol -Organizaţia are seturi de roluri care, unite într-o ordine logică, realizează 
munca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. “Roi” 
Centrată pe persoană-Acordă o importanţă majoră individului, în detrimentul organizaţiei 
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               Aplicație  

Studii de caz: 

a.Faceţi parte dintr-o organizaţie în care managerul este puternic, capabil şi îşi aleagă o 

echipă bună de lucru. 

• Cu ce tip de cultură organizaţională aveţi de-a face? 

• Ce puncte slabe îi găsiţi? 

b. Faceţi parte dintr-o organizaţie structurată ierarhic, cu o organigramă bine stabilită bazată 

pe fişa postului. 

• Cu ce tip de cultură organizaţională aveţi de-a face? 

• Ce puncte slabe îi găsiţi? 

c. Faceţi parte dintr-o organizaţie în care grupurile de lucru se pot schimba în funcţie de 

sarcină, ierarhia fiind pe planul al doilea. 

• Cu ce tip de cultură organizaţională aveţi de-a face? 

• Ce puncte slabe îi găsiţi? 

Intrebări finale: 

• Care este tipul de cultură organizaţională ideal pentru dumneavoastră? 

• Cum puteţi ajunge la ea? 

 

 

 

Multe alte informatii despre această temă  puteti găsi 

în”Cultura organizaţiei şi managementul,” autor State, 

O. , Editura ASE, Bucureşti, 2004  sau “Cultura 

organizaţională şi etica în afaceri” , autor Popescu, D. - 

Editura ASE, Bucureşti, 2006 . 

 

 

 

 

 

                 

           Extindere       
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Exercițiu creativ    (Activitate individuală) 

A).Vă rugăm să completaţi această fişă, indicând componentele superficiale şi profunde care 

caracterizează cultura actuală a organizaţiei pe care o conduceţi sau din care faceţi parte 

(referiţi-vă la cel puţin două dintre clasele de elemente de mai jos): 

Elemente Manifestări concrete 

Simboluri  

Sloganuri  

Ritualuri şi 

ceremonii 

 

Mituri  

Eroi  

Modele 

comportamentale 

 

Jargon   

 

   Reflecție 

În ”American Heritage Dicționary”, cultura organizațională este definită ca ”totalitatea 

credințelor, valorilor, comportamentelor  și alte rezultate ale gândirii și muncii umane, 

care sunt transmise social în cadrul unei colectivități.” 

Dintre valorile identificate: 

• Pe care le consideraţi a fi dezirabile? 

• Pe care consideraţi că trebuie să le înlocuiţi sau modificaţi? 

 

 

 



 
 

44 
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2.3. Proiectul instituțional –instrument al dezvoltării organizației școlare 

 

" Uita-te la gândurile tale, pentru că ele devin cuvinte. 

Uita-te la cuvintele tale, pentru că ele devin acţiuni. 

Uita-te la acţiunile tale., pentru că ele devin obiceiuri. 

Uita-te la obiceiurile tale, pentru că ele devin caracter. 

Uita-te la caracterul tău, pentru  că acesta devine   destinul tau. " ( Jim Rohn) 

Este acesta o necesitate reala?…Pentru cine ?… 

Pentru colegii mei profesori ?…Pentru mine ?… 

" În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea 

că toate au un început, să încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii. " 

(Şerban Iosifescu , Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ, 2001). 

 

 

Proiectul de dezvoltare instituțională(PDI) se referă la realizarea 

unor schimbări care vor asigura mai multa coerenţă  în interiorul 

instituţiei, între şcoală şi mediu, la nivel local .  

 

Proiectul este un set de intenţii privind orientarea dezvoltării instituţionale conform 

misiunii şi a unor scopuri generale de schimbare motivată, a unui sistem de selectare a 

opţiunilor strategice de acţiune care să conducă la rezultatele concrete aşteptate. 

Proiectul şcolii are două componente: 

1.Componenta strategică (misiunea, ţintele, opţiunile strategice); 

2.Componente operaţională (programul, activităţi, acţiuni concrete prin care se ating ţintele.) 

 

Proiectul şcolii are două puncte de plecare fundamentale:  

• ţintele strategice ale dezvoltării - “ceea ce trebuie să fie”; 

• situaţia existentă, condiţiile interne şi externe precum şi resursele concrete ale şcolii 

şi ale comunităţii pe care aceasta o serveşte –respectiv, “ceea ce este”. 

 Proiectul şcolii are caracter anticipativ  și valoare strategică : 

• este conceput pe o perioadă de cel puţin 3 ani (chiar dacă suferă modificări pe 

parcurs) 

  Provocare 
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• oferă un orizont şi direcţii clare pentru activitatea din şcoala inclusiv priorităţi în 

alocarea resurselor. 

  Proiectul şcolii are un caracter situaţional: 

• este elaborat având în vedere mediul şi condiţiile concrete în care funcţionează 

şcoala şi tendinţele de evoluţie ale acestora.  

  Proiectul instituţional cuprinde urmatoarele  domenii funcţionale: curriculumul, resursele 

materiale şi financiare, resursele umane, relaţiile sistemice comunitare  

   

Proiectul şcolii se elaborează de la general la particular, astfel: 

• se defineşte misiunea şcolii,  

• se definesc  ţintele strategice (pe baza misiunii) pentru dezvoltarea instituţională, 

• se construiesc opţiunile strategice,  

• se stabilesc programele şi acţiunile concrete ( pe baza optiunilor).  

 Proiectul şcolii este negociat în toate fazele elaborării şi implementării sale. Un bun proiect 

instituţional se realizează numai printr-o comunicare eficientă în interiorul şi cu exteriorul 

organizaţiei şcolare, prin participare şi prin muncă susţinută în echipa. 

 

               Aplicație  

Pentru stabilirea viziunii şi misiunii şcolii încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări: 

• Care este scopul şcolii, de ce există ea? 

• Care sunt valorile cheie? 

• Prin ce se deosebeşte şcoala dumneavoastră de celelalte şcoli? 

• Care sunt cerinţele şi aşteptările partenerilor (părinţi, profesori, învăţători, elevi, comunitate) 

 

Elementele de bază ale unui PDI sunt următoarele: 

 Prezentarea organizaţiei şcolare 

 Viziunea organizației școlare 

 Misiunea organizaţiei şcolare 

 Scopurile / ţintele strategice 
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 Motivarea stabilirii acestor ţinte strategice prin situaţia existentă, descrisă utilizând 

diferite metode de diagnoză şi de analiză de nevoi (Analiza PESTE, Analiza SWOT) 

 Optiunile  strategice care reprezintă   căile de acţiune alese pe baza competenţelor şi 

resurselor disponibile, dar pornind şi de la istoria şi tradiţiile şcolii. 

 Programe de dezvoltare (nivelul tactic)  

 Planuri operaționale -mijloacele prin care vor fi atinse țintele strategice respectând 

opțiunile strategice (partea variabila a proiectului) 

 

              Aplicație  

   Grupaţi întreg colectivul profesoral în  echipe şi analizați dacă  misiunea şcolii dvs. 

este stabilită în funcţie de: 

• procesul de educaţie; 

 • legătura şcoală– comunitate; 

• resurse umane (personalul unităţii); 

 • managementul şcolii 

• resurse fizice (din şcoală şi dincomunitate) 

 

Reguli pentru reuşita proiectului de dezvoltare instituţională 

I. O bună strategie porneşte de la misiunea asumată a organizaţiei în vederea asigurării 

continuităţii funcţionării şi dezvoltării unităţii şcolare. Misiunea şcolii, care va fi afişată în 

şcoală, trebuie cunoscută şi asumată atât de şcoală, cât şi de comunitate. Din misiune derivă 

toate celelalte elemente ale proiectului strategic de dezvoltare (scopuri, opţiuni strategice 

etc.), precum şi planificarea paşilor concreţi prin care sunt realizate scopurile proiectului 

II.O bună strategie defineşte scopuri strategice, ţinte ale dezvoltării şcolii pe termen lung 

(3-5 ani) argumentând modul în care atingerea acestor ţinte serveşte îndeplinirii misiunii 

organizaţiei. Scopurile proiectului - derivate din misiune - sunt ţintele care vor fi atinse sau 

intenţiile majore care vor fi realizate prin proiect. 

 

Caracteristici ale țintelor strategice: 

·  să fie realiste și clar formulate pentru a fi înţelese nu numai de către cadrele didactice ci şi 

de elevi, părinţi, alţi membrii ai comunităţii; 
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·  să răspundă intereselor şi aşteptărilor acestora;  

·  sa fie concentrate în 3-5 direcţii strategice pentru ca resursele de care dispune scoala să 

fie eficient folosite,  

III. O bună strategie are ca fundament foarte buna cunoaştere a nevoilor şi a posibilităţilor 

la nivelul şcolii şi al comunităţii. După enunţarea scopurilor proiectului, se trece la 

următoarea etapă, expunerea motivelor şi argumentelor pentru alegerea scopurilor 

respective.  

Această motivare are două surse: 

 · misiunea şcolii sau a proiectul 

· diagnoza ofertei educaţionale curente, a nevoilor de educaţie şi a nevoilor de dezvoltare 

instituţională 

 

 

 

IV. O bună strategie defineşte opţiunile fundamentale ale şcolii precum şi principalele 

categorii de resurse. 

- abordarea strategică reprezintă utilizarea, în construirea şi realizarea strategiei, a ceea ce 

şcoala respectivă are mai valoros  

- căile de acţiune sunt alese pe baza competenţelor şi resursele disponibile dar pornind şi de 

la istoria şi tradiţiile unităţii şcolare  

- la baza strategiei să se afle punctele tari ale unităţi şcolare care definesc opţiunea 

strategică. 

V. O bună strategie defineşte momentul în care începe aplicarea ei, momentul în care 

estimăm că vor fi atinse toate ţintele strategice, jaloanele în derularea ei, precum şi rolurile şi 

responsabilităţile persoanelor şi grupurilor cheie. Stabilirea termenelor de realizare reprezintă 

etapa următoare în conceperea strategiei.  
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VI. O bună strategie argumentează faptul că este cea mai bună strategie posibilă în 

condiţiile date:   ţintele stabilite sunt absolut necesare pentru existenţa şi dezvoltarea unităţii 

şcolare; respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale; este 

realizabilă cu resursele materiale şi umane existente şi previzibile; foloseşte mai eficient 

resursele disponibile (inclusiv timpul); este rezultatul unui consens în cadrul comunităţii; duce 

la creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală; lărgeşte accesul la educaţie şi creşte 

echitatea în furnizarea de servicii educaţionale    

VII. O bună strategie se negociază, în toate etapele ei, cu reprezentanţi ai cadrelor 

didactice, ai părinţilor, ai elevilor, ai instituţiilor comunitare şi ai altor grupuri importante 

precum şi cu persoane cheie din comunitate. O bună strategie se poate aplica numai după 

obţinerea acordului comunităţii. 

Toate aceste etape trebuie realizate prin negociere cu toate grupurile şi persoanele cheie din 

comunitate deoarece ea trebuie să reflecte nevoile şi interesele întregii comunităţi 

educaţionale9. 
 

               Aplicație  

1. Defineşte-ţi viziunea: 

 „Care este viziunea mea în raport cu sistemul mai mare sau comunitatea din care fac 

parte?” 

 „Pentru cine şi pentru ce scop sunt eu dispus să-mi investesc viaţa şi energia?”  

Viziunea mea/noastră este: 

 _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Stabileşte-ţi misiunea: 

 „Care este identitatea mea, rolul meu, care este chemarea mea în raport cu viziunea şi 

sistemul/comunitatea din care fac parte?”  „Cine sunt eu şi cine doresc să devin în relaţie cu 

viziunea mea?” (Încearcă să foloseşti un simbol sau o metaforă pentru a răspunde la 

această întrebare. Exemplu: un leu, un vultur, un răsărit de soare.) 

Raportat la această viziune eu sunt/noi suntem: 

 _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

                                                 
99 Băcanu B. , "Management strategic"Bucureşti, Teora, 1999, pg.124-129 
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 „Care este misiunea mea în raport cu viziunea mea şi sistemul din care fac parte?”  

Misiunea mea/noastră este: 

 _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 3. Conectează-te la sursa de inspiraţie: 

 „De ce am eu tocmai această viziune şi misiune?”, „Care sunt valorile şi credinţele care sunt 

exprimate şi cuprinse de viziunea şi misiunea mea?”  „Care sunt valorile care sunt încadrate 

de identitatea mea?”  

Eu sunt/Noi suntem devotat(ţi) acestei viziuni şi misiuni deoarece eu pun/noi punem preţ pe: 

 _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 „Care sunt credinţele şi convingerile care îmi aduc motivaţie pentru gândurile mele şi 

activitatea mea?”  

Eu/Noi cred/credem că: 

 _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Clarifică-ţi  strategia: 

 „Care sunt aptitudinile necesare pentru a-mi atinge viziunea şi a-mi îndeplini misiunea, luând 

înconsiderare aceste credinţe şi valori pe care le-am exprimat anterior?”  „Cum anume îmi 

voi îndeplini misiunea?  

Pentru a îndeplini viziunea şi misiunea, eu voi/noi vom folosi aptitudinile mele/noastre pentru: 

 _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 5. Identifică structura planului tău de acţiune: 

 „Care sunt comportamentele specifice asociate pentru atingerea viziunii şi îndeplinirea 

misiunii,comportamente care vor folosi aptitudinile mele şi vor fi aliniate credinţelor şi valorilor 

mele?”  „Care este planul meu pentru îndeplinirea viziunii şi misiunii? Ce anume voi face, 

concret, pentru a-mi îndeplini misiunea?  

Planul meu/nostru este să: 

 _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

„Care este mediul în care se va manifesta viziunea mea şi în care voi atinge starea dorită?”  

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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  Reflecție 

Meditaţi  timp de 10 minute asupra următorului fragment : 

“ Privesc  uneori uriaşele urmări ale lucrurilor mărunte … Sunt ispitit să cred …Nu există 

lucruri mărunte…”( Bruce Barton) 

Dacă, după ce aţi reflectat asupra rândurilor de mai sus, aveţi un mesaj de transmis colegilor 

, rostiţi-l ! 

 

 

Mai multe informaţii despre această temă  puteţi găsi în 

”Organizaţia – proiectare şi schimbare” , autor 

Vlăsceanu, M. -  Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 

2005 sau “Fundamentele managementului organizaţiei”, 

autori Burduş E., Căprărescu Gh. –  Editura 

Economică, Bucureşti, 1999. Informații referitoare la 

calitatea proiectării manageriale se găsesc și în modulul Calitatea în educație din aceeași 

serie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

           Extindere       
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Exercițiu creativ     

Paşi de  parcurs pentru definirea misiunii 

Trecerea prin paşii de mai jos este o modalitate simplă şi eficientă de a vă asista în definirea 

unei declaraţii de misiune – fie personale, fie organizaţionale (pentru echipă sau organizaţie, 

în ansamblul ei) 

.1. Afirmaţia care defineşte misiunea. 

Misiunea mea este: 

__________________________________________________________________________ 

2. Un eveniment sau situaţie din experienţa mea care reflectă misiunea mea. 

__________________________________________________________________________  

3. O metaforă pentru misiunea mea. Un simbol vizual sau o reprezentare a misiunii. 

__________________________________________________________________________  

4. O postură şi un gest fizic care reprezintă sentimentul misiunii mele. 

__________________________________________________ 

5. Un proiect din experienţa mea care reflectă şi exprimă misiunea mea. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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2.4. Comunicare managerială 

                                                   
De ce comunicăm? 
Pentru: 

 Reîmprospătarea  cunoştinţelor  şi   organizarea   

informaţiilor 

 Crearea  relaţiilor pentru a te descurca mai uşor  

în  viaţă; 

 Creşterea   reputaţiei  prin  rezolvarea  problemelor 

  Argumentarea   propriilor   opinii; 

 Schimb de idei şi experienţă; 

  Învăţarea   reciprocă 

 

“Mare pacoste să nu ai destul duh ca să vorbeşti frumos, nici destulă judecată ca să 

taci.”(La Bruyere) 

 

Comunicarea (umană) este  un  proces  prin  care  un  individ 

(comunicatorul) transmite  stimuli  cu  scopul  de  a  schimba  

comportamentul  altor  indivizi (auditoriului). (Freinet) 

Comunicarea  umană  înseamnă  totalitatea  proceselor  prin  care  o  

minte  poate să  influenţeze  pe  alta și poate avea diferite forme şi foloseşte stimuli şi 

semnale care aparţin  următoarelor categorii de limbaj: 

 limbajul verbal          *     7% respectiv, cuvintele 

 limbajul paraverbal  *    38% respectiv, stimuli şi semnale transmise prin 

tonul şi volumul vocii, dar şi prin ritmul exprimării. 

 limbajul nonverbal  *   55% reprezentând stimuli şi semnale transmise prin 

fizioniomie, mimică, gestică, postură 

 

Comunicarea  managerială   presupune  nu  numai  transmiterea  mesajelor, ci si 
schimbarea mentalităţii,  atitudinilor, comportamentului  managerului  şi  al  subalternilor. 
 
Comunicarea  managerială îndeplinește următoarele funcții: 
 

 de  promovare  a  culturii  organizaţionale; 
 de  motivare a angajaţilor; 
 de  creare  a  imaginii; 

  Provocare 

 

Repere teoretice 
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 de  informare  vizavi  de  desfăşurarea  activităţilor  şi  implementarea  
deciziilor; 

 de  transmitere  a  deciziilor; 
 de  instruire  a  angajaţilor; 
 de  influenţare  a  angajaţilor; 

 
Literatura de specialitate identifică următoarele tipuri de comunicare: 
 
 Comunicare  agresivă 

-jigneşte,  umileşte,  dispreţuieşte  pe  ceilalţi,  lezează  sentimentele  
oamenilor,  se face pe un ton  ridicat,  cu expresii  ofensatoare,acţiuni  
deranjante,   
-atitudinea este  de  superioritate,  nu  se acceptă  alte  opinii  şi  idei,  
-persoana își manifestă  violent  nemulţumirea,  este certăreţ,  ostil  şi  
răutăcios,  întrerupe  interlocutorul,  găseşte  defecte  în  tot  ce  fac  alţii. 

 Comunicare  pasivă 
-exprimă negare  se  sine,  interesele nu sunt apărate, sentimentele nu sunt 
exprimate  
-persoana este neajutorată,  singură,  supusă,  se  consideră  neimportantă,  
evită  confruntările  directe și consideră  că  prin  pasivitate  va  fi  acceptat,   
-există o frică permanentă  de  a  nu  deranja,  de  a  nu  ofensa și o reacție 
bolnăvicioasă  la  critică. 

 Comunicare  asertivă 
- există respect  faţă  de  sine  şi  ceilalţi,  sunt exprimate  necesităţile,  
dorinţele,  sentimentele,  preferinţele,  într-un  mod  deschis  şi  onest,   
- persoana ţine  cont  de  opiniile,  sentimentele  și  emoţiile  celorlalţi,  
comunică  deschis  cu  oamenii,  critică  constructiv,  ascultă  fără  a  
întrerupe,  are  încredere  în  forţele  proprii,  ţine  cont  de  sugestiile  
oamenilor  şi  mulţumeşte  sincer,  cere  şi  oferă  ajutor  cu  plăcere.  

 
Cum putem să  îmbunătăţim  comunicarea  managerială? 
 
a.O comunicare  reală  a  managerului  care  are  în  vedere: 

- să-şi  rezerve  timp  dialogului 
      - să  asigure  un  climat  de  comunicare  adecvat 

- să  fie  obiectiv 
- să  evite  contrazicerile  directe  si  cearta 

 
 b. O ascultare  activă  din  partea managerului  concretizată  în: 

- disponibilitatea  de  a  lua  in  considerare  punctele  de  vedere  ale  interlocutorului  şi  
de  a  le  accepta  dacă  sunt  bune 
- ascultarea  masajului  fără  a  anticipa  ce  va  fi  spus 

 
c.O informare  corectă  concretizată  în: 

- transparenţa  în  comunicare 
- folosirea  numai  de  informaţii  corecte 
- circulaţie  rapidă  a  informaţiilor  în  sens  ascendent  şi  descendent 

 
d.O  comunicare  transparentă  care: 

- să  informeze  angajaţii  continuu  asupra  schimbărilor  care  i-ar  putea  afecta 
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- să  protejeze  angajaţii  de  zvoniri  si  bârfe 
- să  evite  starile  tensionate 
- să  ofere  argumente  raţionale 

 
Reguli ale comunicării 
 
În comunicare, managerul trebuie să respecte 8 reguli:  
 
 Atacați  “problema”,  nu  persoana. 
 Descrieți,  nu  evaluați. 
 Comunicați  concret  şi  specific, nu  general. 
 Validați  interlocutorul 
 Asigurați  congruenţa  comunicării.   
 Asigurati  continuitatea  comunicării. 
 Asumați-vă  responsabilitatea  pentru  ceea comunicaţi 
 Ascultaţi  suportiv.              

 
 

               Aplicație  

Chestionar 

Sunt o persoană asertivă? 

Citeşte cu atenţie situaţiile prezentate mai jos şi, în funcţie de cât de confortabil te simţi în 

fiecare caz, îţi acorzi urmatorul punctaj: 

1 ( pentru inconfortabil), 2 (rezonabil), 3 (foarte confortabil) 

 

1. Vorbeşti tare şi pui întrebări în clasă.  

2. Atunci când te întrerupe cineva, îţi exprimi dezacordul. 

3. Îţi exprimi opiniile în faţa persoanelor cu autoritate. 

4. Intri sau ieşi dintr-o încăpere plină cu oameni. 

5. Vorbeşti în faţa unui grup. 

6. Menţii contactul vizual în timpul unei conversaţii. 

7. Îţi folosesti autoritatea fara sa te consideri nepoliticos sau agresiv. 

8. Soliciţi din nou când nu ai primit ceva ce ai cerut. 

9. Deşi cineva aşteaptă să te scuzi, nu o faci pentru că simţi că tu ai dreptate. 

10. Ceri să ţi se înapoieze ceva ce ai împrumutat, fără să te scuzi. 

11. Primeşti un compliment şi spui ceva prin care eşti de acord. 

12. Accepţi o respingere. 



 
 

56 

 

13. Nu ai obţinut o aprobare de la o persoană importantă pentru tine. 

14. Discuţi deschis cu o persoană care te critică.  

15. Îi spui cuiva că ceea ce a făcut te deranjează. 

16. Refuzi să faci ce ţi se cere atunci când nu doreşti. 

17. Refuzi o cerere de întalnire cu cineva. 

18. Îţi exprimi nemulţumirea când crezi că cineva încearcă să te convingă de ceva cu care tu 

nu eşti de acord. 

19. Iţi exprimi supărarea când te supără ceva. 

20. Contrazici pe cineva. 

21. Răspunzi cu umor atunci când cineva încearcă să te pună la punct. 

22. Faci glume pe seama greşelilor pe care le-ai făcut. 

 

Scor: 

Peste 55 esti o persoană foarte asertivă 

46-55 Eşti o persoană aproape de a deveni asertivă. Mai ai de lucru la situaţiile la care ai 

obţinut punctaj scazut 

36-45 Asertivitatea ta este la un nivel mediu 

26-35 Ai nevoie să-ţi îmbunătăţeşti abilitatile de comunicare asertivă 

Sub 26 Lipsa de asertivitate poate fi o sursă de stres10. 

 

 

  Reflecție 

Este important să ştii ce, cât, cum, în ce fel, cu ce, cui, oferi! 

     Pentru că….. 

   - nu tot ce intenţionăm reuşim să spunem; 

   - nu tot ce spunem se aude; 

   - nu tot ce se aude se şi înţelege; 

   - se înţelege şi ce nu spunem; 

  -  iar ceea ce se înţelege nu depinde   numai de noi ce devine. 

 

                                                 
10 Bonciu C., “Instrumente manageriale psihologice”Bucureşti, Editura ALL BECK, 2000, pg.142-144 
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Mai multe informaţii despre această temă puteţi găsi în 

modulul Comunicare educațională elaborat în cadrul 

acestui proiect   în “Comunicarea managerială”, autor 

Cândea, R., Editura Expert, 1996 sau în “Comunicarea – 

repere fundamentale”, autor Dinu, M. – Editura Algos, 

2000 . 

 

Exercițiu creativ 

 

Interpretaţi povestea din spatele fiecarei imagini de mai jos. 

 
 

 
 
 

 

                 

           Extindere       
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   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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2.5. Marketing pentru organizaţiile educaţionale 

 

Când se  gândeşte la politica de marketing a şcolii, managerul pleacă de 

la grupul-ţintă primar, potenţialii elevi, și se întreabă:  

- Ce doresc aceştia, care sunt nevoile lor?  

        - Cum poate şcoala să iasă în întâmpinarea dorinţelor lor? 

„În toate aspectele vieţii este necesar să te afirmi  şi să te arăţi cu îndrăzneala prin 

ceea ce cunoşti şi şti să faci.”(Marius Torok) 

Scopul marketingului educaţional este de a crea produse educaţionale în concordanţă cu 

dorinţele şi preferinţele grupurilor-ţintă, pe care şcoala doreşte să le atragă. 

                                       

 Marketingul este, de fapt, procesul de management responsabil pentru 

identificarea, anticiparea şi satisfacerea cerinţelor consumatorului într-un 

mod profitabil. Transpus în domeniul  şcolar, aceasta înseamnă că un 

bun educator va identifica şi anticipa nevoile elevilor săi şi va satisface 

aceste nevoi într-o manieră „profitabilă", trecând prin cunoştinţele şi abilitaţile din clasă şi din 

afara ei.  

Educaţia de succes este cel mai bun marketing.  
 

Politica de marketing derivă din obiectivele strategice ale şcolii, iar  şcoala nu are 

întotdeauna obiectivul să aducă cât mai mulţi elevi în şcoală, dar poate avea ca obiectiv de 

marketing consolidarea unei poziţii existente sau reducerea altora. 

 Marketingul  educaţional înseamnă atragerea oamenilor potriviţi, în şcoala potrivită, 

la momentul potrivit. Marketingul este echivalat de multe ori cu publicitatea, trucurile de 

vânzare şi campaniile de promovare, care au obiectivul de a orienta produsul educaţional 

spre clienţi neinformaţi sau nehotarâţi. Diferenţa dintre marketing şi vânzare este evidentă. 

 Vânzarea este „mişcarea a ceea ce ai de oferit către client".  

Marketingul este „a fi sigur că ceea ce ai de oferit este ceea ce doresc clienţii".      

  

Exista cinci instrumente, aşa numiţii 5P, care ne pot ajuta să luăm decizii cu privire 

la produs şi caracteriasticile acestuia. Şcoala poate să realizeze o  combinaţie a acestora, un 

mix care  să se poată conforma nevoilor grupului-ţintă. 

Preţul 

     
Provocare 

 

Repere teoretice 



 
 

60 

 

Fiecare client are de plătit un preţ pentru educaţie. Preţul cuprinde mai mult decizii de  

sacrificiu financiar care ia forma contribuţiei părinţilor, cheltuieli legate de carţi, cheltuieli ale 

statului etc. Preţul include, de asemenea, barierele psihologice pe care clientul le are de 

trecut. Toate formele de educaţie cer ceva în schimb, de exemplu: o lungă perioadă alocată 

studiului, efort intelectual, conformarea cu regulile şcolii. 

Criteriile de admitere şi examenul de intrare pot fi percepute ca bariere de către client. Este 

mai degrabă o percepţie a clientului decât intenţia şcolii de a determina un preţ. Preţul mare 

sau mic a fost din totdeauna instrumentul clasic în politica de marketing. 

Plasarea 

Plasarea şcolii determină accesul la produsul educaţional. Cum poate produsul să intre în 

posesia grupului-ţintă la timpul potrivit? Accesibilitatea către sediul şcolii determină în mare 

parte cererea pentru educaţie. Apropierea de grupul-ţintă este o problemă decisivă pentru o 

şcoală. O modificare a plasamentului este de multe ori imposibil de făcut. O şcoală aflată în 

centrul comunităţii are avantajul şi dezavantajul că se află la marginea  şoselei de circulaţie. 

Astfel, ea poate deveni neîncapatoare sau periculoasă ca acces. Plasarea oferă siguranţă, 

grija pentru accesibilitate, primirea prietenoasă a clienţilor, atmosfera de relaxare şi creaţie. 

Oferind educaţie în alte locuri (centre de formare, la locul de muncă) sau prin forme la 

distanţă(poşta, media), şcoala creşte accesibilitatea către ea. Orele de curs sunt alte 

elemente de accesibilitate. Cursurile de dupa-amiază sunt alese de un grup-ţintă. Cursurile 

desfaşurate în funcţie de orarul transportului public pot face şcoala accesibilă pentru elevii 

care vin de departe. 

Produsul 

Întrebarea, de această dată, este “ce fel de produs educaţional” se oferă: în şcoală primară, 

în cea secundară, în învăţământul vocaţional, în educaţia adulţilor etc. Numarul de cursuri, 

modul în care ele se coreleaza cu celelalte, modul de desfaşurare a educaţiei, toate acestea 

alcătuiesc tipul de educaţie oferit de şcoală. Calităţile tehnice ale unui produs educaţional 

sunt legate de aspectele concrete ale programului de educare sau instruire. De exemplu, 

mărimea cursului (orei), conţinutul său, discuţia faţă în faţă sau prin corespondenţă, 

finalizarea prin diploma sau certificat. În cazul scolilor secundare, exemplele ar putea fi: 

marimea perioadei de adaptare şi a modului în care este organizată, ce opţionale sau 

pachete de opţionale pot fi alese, timpul pentru masa de prânz, tipul de evaluare, activităţi 

extra- curriculare etc. 

Personalul 
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Calitatea educaţiei oferite poate fi ridicată sau scazută, în funcţie de calitatea oamenilor care 

o oferă. Prin contactul zilnic cu profesorii, clienţii descoperă dacă şcoala poate să-şi onoreze 

promisiunea. Mai mult, profesorii, directorul, ceilalţi angajaţi împreună determină „imaginea" 

prezentă a şcolii. De la modul în care se adresează unii celorlalţi şi pâna la atmosfera în care 

ei lucrează împreună, clienţii pot transmite în afară normele şi valorile pe care şcoala le 

consideră importante. În alegerea unei şcoli primare sau secundare, deseori se optează 

pentru un mediu familiar, pentru grupuri de oameni care sunt de încredere şi familiari. Este 

motivul pentru care managerii şcolii nu trebuie sa ia în calcul numai abilităţile strict  

profesionale. 

Promovarea 

Promovarea cuprinde toate formele de comunicare şi activităţile pe care şcoala le poate 

desfăşura pentru a atrage grupurile-ţintă prin educaţia oferită11. 

 
 În tabelul alăturat sunt prezentate modalităţile de promovare. 
 

Publicitate Promoţii Relaţiile 
publice 

Forţa de 
vânzare

Marketing 
direct

Reclame tiparite şi 
reclame radio sau 
TV 

Ambalaje 

Inserări în interiorul 
ambalajului 

Filme artistice 

Broşuri şi cărticele 

Postere şi fluturaşi 

Carţi de telefon şi 
adrese 

Reclame retipărite 

Panouri 
publicitare:Afişe 

Afişe plasate la 
puncte de achiziţie 

Material audiovizual 
Simboluri şi 
logotipuri CD-uri şi 
DVD-uri 

Concursuri, jocuri, 
pariuri, loterii 

Premii şi cadouri 

Mostre 

Târguri şi expoziţii 
comerciale 

Demonstraţii 

Cupoane 

Rabaturi 

Finanţări de mic 
interes 

Spectacole 

Facilităţi la 
cumparare şi la 
vânzare 

Programe de 
continuitate 

Co-promoţii  

 

Relaţia cu presa 

Discursuri 

Seminarii 

Rapoarte anuale 

Donaţii de caritate 

Sponsorizări 

Publicaţii 

Relaţii comunitare 

Activităţi de lobby 

Media de identitate  

Revista şcolii 

Evenimente 

Prezentari de servicii 

Întâlniri de vânzari 

Stimulente de 
vînzare 

Mostre 

Târguri şi expoziţii 
comerciale 

Corespondenţă 

Telemarketing 

Shopping electronic 

TV Shopping 

Fax-uri 

E-mail 

Poşta vocală 

 
 

                                                 
11 Prodan A., “Managementul de succes. Motivaţie şi comportament.”, Iaşi, Polirom, 1999, pg.98 
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               Aplicație  

Alegeţi din tabelul „Modalităţi de promovare” 6 intervenţii pe care consideraţi că ar trebui să 

le aveţi în vedere privind  promovarea propriei şcoli şi încercaţi să le ierarhizaţi potrivit 

propriilor opţiuni. 

Argumentaţi decizia! 

 

Mai multe informații despre această temă  puteti găsi în 

“Spaţiul public şi comunicarea”, autor Paillart, I. , 

Bucureşti, Editura Polirom, 2003 sau “Comunicare şi 

negociere în afaceri”, autor Prutianu, Ş. -  Editura 

Polirom, 1997 . 

 

 

 

Exercițiu creativ 

 Ştiaţi că....., în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru promovarea 

şi atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se creeze cea mai bună 

imagine posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional oferit este cel mai bun. O 

mare atenţie şi cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi reputaţiei numelui.  

Încercaţi să creaţi prin desen o imagine care să exprime identitatea vizuală a şcolii 

dumneavoastră , încercând o asociere cât mai potrivită între numele şcolii şi imaginea 

acesteia. 

 

 

 

 

                 

           Extindere       
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   Reflecție 

Ce am putea comunica grupului-ţintă? 

Este un exercişiu de 5-10 minute pentru un grup din şcoală care decide cele mai importante 

puncte distinctive ale şcolii. 

Imaginati-vă că urmatoarele întrebari vin de la un părinte care culege informaţii despre 

şcoală. Ce i-am răspunde? 

•      De ce mi-aş trimite copilul la şcoala dvs.? 

•      Ce diferenţă este între această şcoală şi şcolile din apropiere?     

•      Poate şcoala dvs. să ofere un serviciu distinct sau unic?  

•      Scrieţi cele mai importante şase puncte ale ofertei dvs. 

Sursa: Devlin Tim, Public Relations and Marketing for Schoo/s, Pitman      Publishing, 1998. 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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Capitolul 3. Managementul 

organizatoric  
 3.1.Formarea și conducerea echipelor 

 

„Liderii care lucrează cel mai eficient, mi se pare,că 

nu spun  niciodată "eu" ... Şi asta nu pentru că ei s-

au antrenat ca să nu spună "eu". Ci pentru că  ei nu 

cred în "eu". Ei cred în"noi",în"echipă." Ei cred că 

Ei înţeleg că locul lor de muncă este cel care pune în funcţie echipa. Ei acceptă 

responsabilitatea şi nu o  ocolesc, şi „noi” devine un simbol .... Aceasta este ceea ce 

creează încredere, ceea ce le permite să obţină rezultate eficiente. „ 

Peter Drucker 

Nu există reţete universale care să conducă echipa fără greş la realizarea obiectivelor ei cu 

costuri minime, dar sunt cunoscute reguli după care acestea se pot ghida pentru a găsi 

singure calea spre performanţă. 

 

În opinia lui Jean Francois Leroy echipa este  „o entitate cunoscută 

de organizaţie, formată de un grup permanent sau de lungă durată, 

alcătuit din persoane interdependente care urmăresc unul sau mai 

multe obiective comune, într-un context constrângător”. 

 
Ceea ce-i reuneşte  pe oameni în sânul unei echipe este existenţa unui obiectiv comun. 
 

Caracteristicile persoanelor care alcătuiesc echipa trebuie să cuprindă: 

 -  experienţă de lucru în echipă şi experienţă profesională,  

 - abilități tehnice şi de comunicare,  

 - disponibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi şi încrederea în forţele proprii, 

 - comunicativitatea şi capacitatea de a interacţiona eficient, de a răspunde 

operativ cerinţelor altora, de a putea prelua creativ ideiile grupului şi de a oferi, 

în aceelaşi timp, fără egoism suport celorlalţi. 

 

  Provocare 

 

Repere teoretice 
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O echipă se constituie în jurul unui lider şi mai ales în jurul unei idei. Liderul poate fi 

identificat şi acceptat şi după ce echipa s-a constituit pe baza unei viziuni comune, dar 

şansele ca ea să reziste în timp sunt mai mici în această împrejurare. Fiecare echipă are un 

lider; uneori acesta este referinţă pentru ceilalţi, alteori el îşi asumă acest rol dupa o 

existenţă cvasianonimă. Oricum ar fi, dar mai ales în cel de-al doilea caz, liderul ajunge să 

fie facut responsabil de oricare dintre eşecuri şi să fie marginalizat. Echipele performante 

ajung astfel, uneori, să-şi dezavueze conducătorii şi să-i înlocuiască cu alţii12. 

În construirea unei echipe trei factori sunt esenţiali:  

 sarcina care trebuie îndeplinită  

 oamenii  

 relaţiile dintre membrii echipei. 

Natura activităţii care trebuie efectuată determină designul unei echipe. 

 
Tipologia echipelor 
 
În tabelul de mai jos vă prezentăm câteva tipuri de echipe, caracteristicile ale acestora și 
modul în care ele funcționează: 
Caracteri
stici 

Echipa 
operativă 

Echipa de 
îmbunataţire 
a proceselor

Echipa de 
îmbunatăţire 
a călităţii

Cerc al 
calităţii 

Echipa de 
lucru 
autonomă

Membrii Aleşi pe 
baza 
experientei 

Implicaţi în 
proces 

Din 
departament 

Din 
departament 

Din departa-
ment 

Participa-
re  

Obligatorie  Obligatorie Obligatorie Voluntară Voluntară 

Dirijare de 
catre 
manageri 

Moderată Moderată Moderată Redusă Redusa  

Alegerea 
sarcinilor 

De către 
manageri 

De către 
manageri

De către 
echipă 

De către 
echipă

De către 
echipă 

Raza de 
activitate 

La nivel de 
companie

La nivel de 
companie 

La nivel de 
departament

La nivel de 
departament 

La nivel de 
departament

Timp de 
activitate 

Şedinte 
scurte, 
termene 
lungi 

Şedinţe 
scurte, 
termene 
medii 

Şedinte 
scurte, 
termene medii

Şedinte 
scurte, 
permanent 

Şedinte scurte, 
permanent 

Conduce-
rea 
echipei 

Numită Responsabi-
lul de proces 
sau persoana 
desemnată

Supraveghe-
tor  

Supravegheto
r sau 
persoana 
desemnată

Comună sau 
prin rotaţie 

  

                                                 
12 Marchiş M., Petean F., “Managementul strategic al Resurselor Umane – o perspectivă românească” 
Cluj-Napoca, Centrul de Dezvoltare Managerială, 2000, pg.131 
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Munca în echipă 
Sarcinile echipei trebuie formulate clar, în termeni care să permită măsurarea 

performanţei; este contraindicat ca liderul să stabilească sarcini punctuale pentru fiecare 

membru al echipei; precizarea sarcinii de ansamblu este suficientă pentru că distribuirea sau 

asumarea rolurilor face parte din însăşi dinamica echipei, fiecare preluând ceea ce i se pare 

potrivit momentului dat, liderului revenindu-i doar grija acoperirii tuturor secvenţelor care să 

le conducă la atingerea obiectivului. Tot în sarcina lui cade şi asigurarea feedback-ului în 

fiecare moment important al evoluţiei echipei. Conflictul între membrii unei echipe poate fi un 

lucru negativ, când este personalizat, dar poate fi şi pozitiv, când este un conflict de opinii. 

 

Etapele care marchează organizarea muncii echipei sunt: 

- stabilirea obiectivelor pe oameni 

- alocarea resurselor şi planificarea activităţilor 

- stabilirea nivelurilor minime ale performanţelor 

- măsurarea indicatorilor privind performanţa 

- adunarea datelor de prelucrat 

- măsurarea indicatorilor de performanţă 

- anunţarea rezultatelor obţinute 

- evidenţierea aspectelor pozitive 

- identificarea cauzelor pentru eşecurile parţiale, fără a recurge la incriminări 

- stabilirea priorităţilor de urmat 

- se recomandă rotaţia pe posturi,pentru menţinerea interesului şi pentru întelegerea 

problemelor celorlalţi coechipieri. 

Comportamentul cooperant şi deschis trebuie încurajat şi răsplătit. 

S-a dovedit că una dintre căile cele mai sigure şi mai agreabile pentru întărirea coeziunii 

echipei este practica numită team building. În mod fundamental, dezvoltarea echipei constă 

în creşterea varietăţii comportamentelor şi relaţiilor umane, pentru a dobândii o mai mare 

flexibitate comportamentală, care să-i permită astfel să se adapteze mai repede la 

schimbările mediului său. În mod tradiţional, acţiunile de tip team building pot avea 

numeroase ţinte printre care: 

 clarificarea misiunii echipei şi însuşirea liniilor ei directoare de către toţi componenţii 

acesteia; 

 stabilirea şi asumarea colectivă a obiectivelor care decurg din misiune; 
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 însuşirea mecanismelor prin care se distribuie o sarcină de lucru, având în vedere 

absenţa rolurilor prestabilite; 

 

               Aplicație  

Identificaţi şi notaţi în diagrama de mai jos grupurile de persoane interesate de buna 

funcţionare a şcolii. Lucru pe grupe, 20 minute. 

 

  

 

 

                                                                                                    

                                             

                                                    

 

Care ar putea fi obiectivele pe care l-ati putea stabili pentru fiecare? 

Grup interesat Obiective posibile 

  

  

  

  

 
Există însă și o serie de factori care scad eficienţa echipelor, de exemplu: 
 
1. presiunea timpului în care trebuie realizate obiectivele echipei- timpul este “inamicul 

nr. 1“ al echipei; 

2. unii membri ai echipei pot să aibă o percepţie diferită asupra sarcinilor ce le revin, 

imaginându-şi că de fapt sarcinile, activităţile şi acţiunile de îndeplinit îi privesc …pe ceilalţi. 

 
ŞCOALA 
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O echipă de succes trebuie să dovedească „ethos“ (ataşament), „pathos“ (empatie), şi 
„logos“ (raţiune): 
• Scopuri împărtăşite: „ştim ce avem de făcut?“; 

• Responsabilitate prin succes: „vrem sa reuşim“; 

• Colegialitate continuă: „suntem împreună“; 

• Îmbunătăţire continuă: „e loc de mai bine“; 

• Învăţare continuă: „învăţătura este pentru toţi“; 

• Asumare de riscuri: „învăţăm încercând“; 

• Sprijin: „întotdeauna există cineva care să te susţină; 

• Respect reciproc;“ fiecare are ceva de oferit“; 

• Deschidere: „discutăm despre diferenţele noastre“; 

 

               Aplicație  

În funcţie de strategia şcolii pentru perioada 2011-2012 listaţi grupurile şi echipele de lucru 

din şcoală, rolul şi oportunităţile acestora. 

Argumentaţi oportunitatea formării unor echipe precum: echipa pentru proiecte noi, 

echipa pentru inovaţie, echipa de dialog cu comunitatea în contextul elaborării strategiei 

şcolii  şi în contextul implementării strategiei acesteia. 

 

  Reflecție 

“A fost odată ca niciodată patru oameni, binecunoscuţi dumneavoastră după numele lor: 

Fiecare, Cineva, Oricine şi Nimeni. 

Aveau de făcut o treabă importantă şi Fiecare a fost rugat să o facă. Fiecare era sigur că 

Cineva va face treaba. Oricine putea să o facă, dar Nimeni nu a făcut-o. 

Atunci, Cineva s-a supărat foarte tare pentru că Fiecare trebuia să o facă. La rândul său, 

Fiecare a crezut că Oricine putea să facă treaba, dar nici unul nu şi-a dat seama că Nimeni 

nu va face nimic. 

Totul s-a încheiat lamentabil: Fiecare l-a acuzat pe Cineva că Nimeni nu a făcut ceea ce 

Oricine putea să facă” 
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Exercițiu creativ 

 

Alcătuiţi câteva echipe formate din câte 3 membri ai şcolii. În aceste echipe ei trebuie să 

alcătuiască un motto care să îi definească. Echipele trebuie să prezinte motto-ul celorlalte 

echipe , inclusiv motivele pentru care a fost ales motto-ul respectiv, toate acestea bazate pe 

experienţa şi performanţele obţinute în perioada  respectivă. 

 

Mai multe informatii despre această temă   puteti găsi in 

“Motivaţia şi motivarea resurselor umane pentru 

performanţă,” autori Abrudan, D.B., Serratore, M.,  

Editura Solness, Timişoara, 2002 sau “Managementul 

de succes. Motivaţie şi comportament”, autor Prodan, 

A., Editura Polirom, Iaşi, 1999, dar și în modulele 

Calitatea în educație și Dezvoltare personală și profesională elaborate în cadrul aceluiași 

proiect  

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

 

                 

           Extindere       
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3.2. Organisme și atributii (Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie, 

Comisii metodice şi pe probleme) 

 

Care este cel mai important lucru pe care îl poate face 

şcoala pentru a maximiza performanţa ei şi a 

organismelor sale? 

 

 

Răspunsul este de a construi sistematic capacităţile 

echipei de conducere şi al organismelor existente la 

nivelul şcolii: directori, şefi de 

catedră,diriginţi,coordonatori de comisii, părinţi, elevi etc. 

În domeniul educaţiei, este bine cunoscut faptul că în 

ceea ce priveşte calitatea, acesta este determinată în 

mare măsură de calitatea directorilor, a organismelor existente la nivel intern. Organismelor  

existente le revin toate iniţiativele strategice majore şi trebuie să fie efectuate de către 

coordonatorii acestora şi de către membrii săi. Flexibilitatea şi abilitatea conducerii comisiilor 

existente la nivelul şcolii va determina modul în care acestea sunt în măsură să se adapteze 

la circumstanţele societăţii aflate în permanentă schimbare.  

O bună funcţionare a acestor organisme  va produce rezultate remarcabile în plan 

operaţional, uşurând nevoia managerilor  de a supraveghea şi a interveni în mod direct în 

fiecare zi. O bună funcţionare a acestor tipuri de echipe  va crea în mod proactiv un flux 

constant de noi iniţiative pentru remedierea problemelor şi de a profita de eventualele noi 

oportunităţi13. 

 

               Aplicație  

Ce vă vine în minte prima dată atunci când auziţi cuvintele "antrenor" sau "coaching"? 

 

 

                                                 
13 Gary Johns“Comportament organizaţional. Înţelegerea şi conducerea oamenilor în procesul muncii” 
Bucureşti, Editura Economică, 1996, pg.176 

  Provocare 

 

      Repere teoretice 
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Pentru cei mai mulţi, aceste cuvinte îi vor aduce înapoi la amintiri de participare în  
sport. Antrenorul a fost liderul echipei şi rolul lui sau al ei a fost de a ghida echipa spre 
succes. Termenul de "coaching" este, de asemenea, foarte potrivit pentru a descrie 
organismele existente de la nivelul şcolii.  

Coaching-ul poate fi definit ca un proces continuu de a oferi membrilor organizaţiei 

feedback pentru a spori, menţine sau îmbunătăţi performanţa tuturor. Antrenorul arată nivelul 

său de  performanţă, cotele de cunoştinţe şi experienţă, şi susţine încurajarea în atingerea 

nivelurilor de performanţă. Coaching-ul permite membrilor echipelor să-şi dezvolte gândirea 

şi acţiunile ca răspuns la situaţii diferite. Demersul de coaching încurajează învăţarea, 

creşterea economică şi munca în echipă în acelaşi timp.  

Obiectivul general al coaching-ului este de a permite profesorilor şi grupurilor de elevi să se 

dezvolte şi motiveze unul pe altul pentru a realiza şi îmbunătăţi propria performanţă. 

Câteva sfaturi privind coachin-ul: 

• oferiţi oportunităţi pentru profesori, elevi sau echipe de a-şi dezvolta şi îmbunătăţi 
propriile abilităţi; 

• observaţi şi identificaţi modalităţi de a îmbunătăţi atât performanţa individuală, cât şi 
pe cea de echipă; 

• pregătiți echipele şi comisiile  din şcoală pentru situaţii dificile sau noi responsabilităţi 
provocându-i şi făcându-i  să  iasă din zona lor de confort; 

• asiguraţi un mediu de susţinere şi non-ameninţare. Permiteţi critici constructive în 
cancelarie; 

• dacă este necesar să se asigure disciplina sau  critica severă, atunci acest lucru  ar 
trebui să se facă  privat; 

• fiţi poli  de susţinere,  de  entuziasm, şi pozitivi. Atitudinea antrenorului este un 
formator de atitudine a echipei.  

• asiguraţi-vă că scopurile şi obiectivele comisiei  sunt clar definite şi consolidate.  

La nivelul oricărei şcoli îşi desfăşoară activitatea în mod firesc o serie de comisii şi  

consilii care au ca obiect de activitate, de fiecare dată, acelaşi aspect: îmbunătăţirea  şi 

eficientizarea activităţilor desfăşurate la nivelul acesteia.Dintre acestea enumerăm: 

• Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ: este format din totalitatea cadrelor   

didactice din unitatea şcolară cu personalitate juridică, este prezidat pe parcursul 

anului şcolar de către director. Consiliul se poate întruni lunar sau ori de câte ori este 
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nevoie, fie la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre 

membrii personalului didactic. 

• Consiliul de administrație: este organul de conducere al şcolii, iar alegerea 

preşedintelui de şedinţă de realizează dupa constituirea Consiliului de administratie, 

dintre cadrele didactice prin hotărâre adoptată prin vot secret, cu majoritate simplă  

pentru o perioadă de cel mult un an; președintele conduce şedinţele C.A. şi 

semnează hotărârile adoptate în acea perioadă. 

• Consiliul reprezentativ al părinţilor: este compus din preşedintii comitetelor de 

părinți ai fiecarei clase şi îşi desemnează reprezentanţi în organismele de conducere 

ale şcolii. 

• Consiliul elevilor este  un organism ales în mod democratic şi al cărui rol este să 

reprezinte interesele elevilor; prin acesta elevii unei şcoli îşi exprimă opinia în 

legătură cu problemele şcolare care îi afectează direct. 

 

               Aplicație  

1.Care sunt rolurile, funcţiile şi responsabilităţile următoarelor grupuri din şcoală?( 

Lucru în echipă) 

• Consiliul profesoral 

• Consiliul reprezentativ al părinţilor 

•Comisia de evaluare a calităţii 

• Comisia metodică 

2.Realizaţi o listă a comisiilor-consiliilor existente în  propria dumneavoastră şcoală. 

Vă propunem  o serie  de principii pe care comisiile şi organismele existente în şcoli le-

ar putea lua în considerare în ceea ce priveşte dezvoltarea acestora. Acestea sunt:  

1. Dezvoltarea unei structuri organizatorice interne  care recunoaşte contribuţia 

potenţială a toturor comisiilor existente la nivelul propriei şcoli;  

2. Încurajarea tuturor profesorilor  de a participa la dezvoltarea profesională a acestora 

ca lideri şi manageri;  

3. Responsabilizarea comisiilor privind  dimensiunile sarcinilor proprii;  
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4. Oferirea de oportunităţi pentru potenţialii membrii ai comisiilor sau coordonatori ai 

acestora  pentru a rămâne în organizaţie, deoarece există un sistem de dezvoltare a 

carierei;  

5. Crearea unei culturi proprii în speranţa că managerii nu sunt numai directorii, ci toţi 

cei care sunt implicaţi în viaţa şi existenţa şcolii. 

               Aplicație  

Analizaţi rolul Consiliului de Administraţie în contextul unei noi strategii a şcolii. 

 

 Reflecție 

Membrii unei organizaţii pot desfăşura lucru în echipă, atunci când îndeplinesc 

următoarele condiţii: 

- sunt dispuşi să susţină o muncă în comun, prin împărtăşirea deschisă a ideilor şi a opiniilor. 

- admit ideea că oamenii îşi pot conştientiza capacităţile şi potenţialul, atunci când 

acţionează într-o atmosferă de încredere. 

- sunt convinşi că dezvoltarea personală e posibilă mai ales în cooperare şi nu în concurenţă 

cu ceilalţi. 

- simt că persoana şi exprimările ei sunt luate în serios. 

- respectă principiul că situaţiile de interes comun trebuie abordate în comun. 

 

 

Mai multe informatii despre aceasta temă   puteți găsi în 

“Managementul resurselor umane”, autori Hodor, P., 

Munteanu, R.,  Editura Focus, Petroşani, 2002 sau 

“Conducerea resurselor umane”, autor Emilian, R., 

Editura Expert, 1999  si Legea Educatiei Nationale 

2011, dar și în modulul Calitatea în educație elaborat în 

cadrul aceluiași proiect 

 

                 

           Extindere       
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Exercițiu creativ 

                     

Analizați imaginile de mai sus și imaginaţi o posibilă tematică de discuţi abordată în timpul 

întâlnirilor  de la nivelul şcolii. 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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3.3. Evaluarea  personalului 

 
 

" Ştiu unde pot găsi informaţii şi cum să le  utilizez 

- Ăsta e secretul succesului .”(Albert Einstein) 

Ce este performanţa ? 

• „Realizarea, executarea, efectuarea, 

îndeplinirea a ceva ce a fost comandat sau asumat”. 

De ce trebuie să evaluăm performanţa ? 

• Evaluarea performanţei „asigură responsabilizarea personală faţă de scopurile 

organizaţiei”.   

 

Evaluarea este procesul de colectare specifică şi sistematică a 

datelor, de interpretare, valorificare şi valorizare a lor, pe baza unor 

standarde – impuse / convenite – având ca scop  modificarea valorii 

iniţiale şi  optimizarea activităţii. Este  un ansamblu de proceduri 

standardizate, vizând obţinerea informaţiilor, într-un sistem de ierarhie managerială, pentru 

măsurarea rezultatelor prezente şi evaluarea potenţialului dezvoltării ulterioare. Evaluarea 

este influențată de istoria şi cultura organizaţiei, mărimea acesteia şi domeniul ei de 

activitate, orientările strategice și practicile folosite în angajarea, salarizarea şi promovarea 

personalului 

 

În demersul evaluativ se iau în considerare următoarele repere: 

 

 Mentalităţi  Atitudini  Conduite                                                    

 Concepte  Competenţe  Acţiuni                                                 

 Programe  Proiecte  Produse 

 

Modalităţi de evaluare utilizate în cadrul organizației școlare includ: 

 Autoevaluarea – evaluare de sine 

 Interevaluarea – evaluare pe orizontală (între colegi) 

 Extraevaluarea – evaluare descendentă (şef  subaltern) 

 Contraevaluarea – evaluare (subaltern  şef) 

 

  Provocare 

 

 Repere teoretice 
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Pentru ca procesul de evaluare să fie unul eficient și eficace, este nevoie să fie îndeplinite 

următoarele condiții: 

 existenţa unui sistem formal de evaluare: propus, aprobat, anunţat. 

 folosirea unor criterii ce limitează puterile absolute ale managerului. 

 pregătirea managerului pentru evaluare: mentală, formală. 

 cunoaşterea personală şi contactul permanent cu persoana evaluată. 

 existenţa unui sistem de revizuire a evaluărilor incorecte / incomplete. 

 consilierea şi sprijinirea celor cu performanţe slabe. 

 pregătirea şi mediatizarea procedurilor din sistem. 

 

Etapele care se parcurg în procesul de evaluare sunt: 

1. Analiza informaţiilor  

2. Pregătirea evaluării  

3. Definirea obiectivelor  

4. Alegerea criteriilor  

5. Alegerea metodelor    

6. Culegerea informaţiilor  

7. Analiza rezultatelor    

8. Comunicarea rezultatelor  

9. Controlul efectelor evaluării  

10. Informaţii noi  

11. Analiza  informaţiilor  

 

În fiecare etapă trebuie avute în vedere: 

- cauzele care conduc la posibile erori: standarde variabile necomunicate la timp, 

evaluare de moment, subiectivismul / severitatea / indulgenţa evaluatorului, efectul de “halo” 

(bun la ceva = bun la toate), contrastul (comparare: persoană - persoană şi nu persoană – 

standard) 

- modul în care se face comunicarea rezultatelor, astfel încât să existe o pregătire 

prealabilă, acccentul să fie pus  pe performanţa şi dezvoltarea viitoare, criteriilor de evaluare: 

să se concretizez în expectanţele organizaţiei și în rezultatele, să fie evidenţiate măsuri 

concrete de îmbunătăţire a performanţelor, să fie precizat rolul managerului în performanţele 

prezente şi viitoare ale subordonaţilor - formator, tutore, consultant, evaluator, … 
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În general, este bine să se evite: morala, concentrarea pe negativ, critica exagerată, 

comparaţiile între  salariaţi, monologul managerului 

 

               Aplicație  

Care credeţi că pot fi obiectivele de evaluare a performanţei cadrului didactic? 

Propuneţi un set de obiective pornind de la responsabilităţile fişei  postului . 

Formulaţi întrebările concrete, pe baza cărora evaluarea şefului ierarhic este cea mai 

obiectivă. 

 
Exemple de formulare de evaluare / autoevaluare 
 

A. Managerul evaluează subordonatul (scală: 1 - 5) 
 
Identificare: nume, post, compartiment, şeful ierarhic, data completării 
Experienţă trecută: ultimele 3 posturi deţinute, modul lor de ocupare 
Performanţă prezentă: descrierea situaţiei prezente, perioada de evaluare, nivelul 
performanţelor: rezultatele, cunoştinţele, relaţiile cu oamenii şi organizaţia, acţiuni 
propuse de manager pentru ameliorare. 
Responsabilităţi viitoare: postul / nivelul următor, acţiuni de întreprins pentru 
pregătirea salariatului. 

 
B. Salariatul se autoevaluează (scală: 1 - 5) 
 
Caracteristici personale                                           Relaţii cu colegii / şefii 
Interes pentru profesie.                                            Rezultate în muncă. 
Implicare                                                                   Semnătura, data. 

 
C. Subordonatul îşi evaluează şeful ierarhic (scală: 1 - 5) 
 
Posibile aspecte apreciate de către subordonaţi 
 

1. Îmi dă informaţiile, cunoştinţele, echipamentul de care am nevoie în 

muncă. 

2. Creează un climat favorabil comunicării, este clar şi precis în tot ceea ce-

mi cere să fac. 

3. Recunoaşte în mod public meritele salariaţilor. 

4. Îmi ascultă opiniile înainte de a lua o decizie care afectează sfera mea de 

activitate. 
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5. Ne încurajează să lucrăm ca o echipă. 

6. Atunci când i-o cer, mă ajută să rezolv problemele privind sfera mea de 

activitate. 

7. Mă informează permanent despre stadiul evoluţiei domeniului meu de 

activitate. 

8. Ne arată şi ne face să înţelegem obiectivele şi orientarea strategică a 

organizaţiei. 

9. Îmi oferă condiţii favorabile pentru dezvoltarea mea pe post. 

10. Mă încurajează să pun întrebări, pune întrebări pentru a se convinge că 

am înţeles. 

11. Încurajează un climat bazat pe încredere şi respect reciproc. 

12. Depune efort pentru identificarea şi înlăturarea barierelor ce reduc 

eficienţa. 

13. Asigură urmărirea cu regularitate a gradului de îndeplinire a obiectivelor. 

14. Îmi acordă libertate de acţiune pentru a-mi duce responsabilităţile la bun 

sfârşit. 

15. Explică de ce au fost făcute unele schimbări, este un exemplu de 

corectitudine. 

16. Încurajează cooperarea dintre grupuri etc 
 

Model (posibil) de fişă a postului 

 Denumirea postului:…………………………………………………………. 

 Numele şi prenumele titularului:……………………………………………… 

 Postul se află în subordinea directă a:…………………………………………. 

 Perioada:……………………………………………………………………… 

I. Competenţe 

NR. 
CRT 

DENUMIREA COMPETENŢELOR COEFICIENT DE 
IMPORTANŢĂ 

1.  Cunoştinţe profesionale

2.  Calitatea muncii 
3.  Promptitudinea în rezolvarea problemelor

4.  Comunicarea  
5.  Adaptabilitatea / Flexibilitatea

6.  Munca în echipă 
7.  Modul de administrare a resurselor

8.  Preocuparea pentru perfecţionarea 
activităţii 

9.  etc 
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Comentarii privind competenţele:……………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………. 
 

II. Activităţi şi cerinţe de performanţă 

Nr. 
crt 

Denumirea activităţii & 
criterii de performanţă 

% 
timp 

Standarde de performanţă
Cantitate Calitate Resurse Modalităţi 

1)        
2)        
3)        
4)        
5)        

 Alte activităţi:……………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………….. 

III. Dotarea şi documentaţia necesară postului 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 Şef compartiment,      Titularul postului,  

 

 

  Reflecție 

“Toţi ar dori să schimbe lumea, dar nimeni  nu se gândeşte să se schimbe pe sine.” 

Lev Tolstoi 

 

Mai multe informatii despre aceasta tema   puteti găsi in 

„Managementul resurselor umane”, autor Hodor, P., 

Munteanu, R.,  Editura Focus, Petroşani, 2002 , sau 

“Managementul de succes. Motivaţie şi comportament”, 

autor Prodan, A.,  Editura Polirom, Iaşi, 1999  si 

“Managementul resurselor umane”, autori Constantin, 

T., Stoica-Constantin, A., – Iaşi, Institutul European, 2002, dar și în modulul Calitatea în 

educație elaborat în cadrul aceluiași proiect. Problematica evaluării este abordată și în 

modulul Evaluarea formativă în contextul învățării din aceeași serie. 

  

                 

           Extindere       
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Exercițiu creativ 

Prezentaţi, verbal sau iconic, avantajele şi inconvenientele fiecărui tip de evaluare. Evaluaţi 

prestaţia fiecărei echipe existente la nivelul școlii. 

 
 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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3.4. Oferta educaţională 

 

“Educaţia nu înseamnă cât de mult ai reţinut, şi nici 

măcar cât de multe cunoşti. Este capacitatea de a 

diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii. (Anatole 

France) 

 

Una dintre părţile de reală consistenţă din Proiectul de dezvoltare 

instituţională al şcolii este Oferta educaţională . 

Oferta educaţională oferă elevilor şi părinţilor acestora posibilitatea de 

a alege în funcţie de  curriculumul la decizia şcolii, să se implice în organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor extracurriculare, să îşi aleagă locaţia şcolii şi chiar să fie familiarizaţi 

cu personalul didactic al acesteia. 

Oferta educaţională propune următoarele aspecte: 

• Utilizarea eficientă a resurselor (umane şi materiale) 

• Pregătirea personalului didactic 

• Interesele şi cerinţele părinţilor 

• Interesele comunităţii locale 

Prin oferta educațională, element determinant în proiectul de dezvoltare instituţională, 

şcolile au posibilitatea de a oferi trasee educaţionale alternative, folosind  cu maximum 

de eficiență şi eficacitate  resursele umane şi materiale de care beneficiază. 

Atunci când îşi proiectează oferta educaţionaţă managerul trebuie să urmărească: 

• integrarea activităţilor educaţionale cu pregnant caracter inter şi transdisciplinar 

având profunde valenţe formative(educaţie antreprenorială, educaţie ecologică, 

educaţie pentru sănătate) 

• armonizarea exigenţelor sociale cu cele individuale 

• armonizarea intereselor şcolii cu cele ale părinţilor 

• armonizarea valorilor culturale locale, regionale cu cele naţionale şi universale 

• crearea cadrului adecvat care să permită colaborarea dintre şcoală şi comunitate 

prin atragerea sprijinului comunităţii şi prin valorificarea oportunităţilor oferite 

  Provocare 

 

Repere teoretice 
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Introducerea curriculumului la decizia şcolii reprezintă acel element de  schimbare 

petrecută la nivelul managementului educaţional şi o modalitate de individualizare prin 

identificarea adecvată a contextului  educaţional specific . 

Oferta şcolii: 

• respectă specificul şi profilul  şcolii şi pe cel al comunităţii 

• cuprinde în egală măsură oferta curriculară şi pe cea extracurriculară 

• exprimă specificul, originalitatea, ndividualitatea unităţii de educaţie 

• reprezintă aplicarea unor cerinţe generale la contextul particular al şcolii respective 

 

               Aplicație  

Prezentaţi câteva modalităţi prin care vă puteţi promova oferta educaţională a şcolii. Discutaţi 

cu membrii echipei dumneavoastră despre modalitatea de prezentare şi promovarea acestei 

oferte ,fie la „Târgul de oferte educaţionale“, fie în faţa potenţialilor părinţi, parteneri, 

sponsori. 

 

  Reflecție 

„Să nu educăm copiii pentru lumea de azi.  

Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 

Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. 

Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

Maria Montessori 

 

 

Mai multe informatii despre această temă   puteți găsi în modulul 

Comunicarea educațională din cadrul acestui proiect, în volumul 

“Management competitiv”, – vol.4 (Motivarea şi definirea posturilor), 

Codecs, 2000  sau în cartea “Spaţiul public şi comunicarea”, autor 

Paillart, I. –  Bucureşti, Editura Polirom, 2003  

             
           Extindere   
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Exercițiu creativ 

  Încercaţi să imaginaţi o ofertă educaţională pentru o şcoală din anul 2025! 

Alegeţi singuri modalitatea de prezentare dintre urmatoarele: flyer, afiş,broşură. 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

84 

 

Capitolul 4.  Managementul 
schimbării și al conflictelor 
 
4.1.Dinamica schimbărilor 
 

 

„Orice schimbare , chiar şi o schimbare în bine, 

este întotdeauna însoţită de paşi înapoi şi 

neplaceri.” 

Arnold Bennet 

 

Schimbare, mereu schimbare! Dar de ce schimbare? 

„Cea mai mare revoluţie a generaţiei mele este faptul că oamenii care îşi schimbă atitudinea 

şi percepţia despre lume pot schimba aspectele externe ale vieţii lor” 

Marilyn Ferguson 

 

Schimbarea la nivelul unei organizații este direct 

influențată de modul în care personalul percepe contextul 

în care lucrează și de atitudinea pe care angajații o au 

față situații sau persoane. 

 

În acest sens, putem defini percepţia ca  procesul de 

interpretare a intrărilor pe care ni le dau simţurile încât să asigurăm un înţeles mediului 

nostru înconjurător. Fiecare caz de percepţie implică un observator, o ţintă şi un context 

situaţional. Experienţa, nevoile şi emoţiile observatorului afectează percepţia, după cum o 

face şi ambiguitatea ţintei. 

Schimbarea atitudinală este o formă de convingere pentru a modifica credinţele sau 

valorile unei audienţe care sprijină o atitudine curentă. Aceasta: 

 este indusa de percepţia celorlalţi asupra noastră. 

 este indusa de utilizarea persuasiunii celorlalţi pentru schimbarea atitudinilor noastre  

și condiționată de presiuni externe, precum cele: 

 Legale - schimbările din cadrul normativ in care funcţionează organizaţia; 

 Politice - in special de politicile educaţionale. 

  Provocare 

 

      Repere teoretice 
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 Economice –recesiunea reduce resursele disponibile 

 Sociale-copiii lăsați în grija părinților, va determina organizația să adopte măsuri 

specifice 

 Tehnologice-apariția unei tehnologii avansate presupune abilitarea profesorilor și a 

elevilor în utilizarea acesteia 

 Competitive-concurența conduce inevitabil  spre schimbări  

 Ambientale-crearea unui cadru cât mai propice conduce la rezultate îmbunătățite 

sau interne: 
 

 insatisfacţia diferitelor grupuri de interes faţă de situaţia existenţă 

 - nevoia îmbunătăţirii performantelor organizaţionale, determinată de acţiunea 

presiunilor externe. 

 
Schimbarea organizaţională este o succesiune de evenimente organizaţionale datorate 

acţiunii forţelor din mediul extern şi cel intern cu operare de modificări în obiective, 

strategie, tehnologie, structura posturilor, structura organizatorică, procese şi oameni. 

 
 
Pentru ca o schimbare organizaţională să fie una de succes, este nevoie de următoarele 
condiții:14 
 
 Efectivitatea - aducerea schimbării organizaţionale la nivelul practicii educaţionale 

concrete. Schimbarea nu devine reală decât în măsura în care ajunge la nivelul 

practicii educaţionale, adică al comportamentului profesional (individual si de grup) al 

educatorilor, al relaţiei educator - educabil si al performantelor educabililor (evaluate 

atât intern cât şi extern) 

 Accentul strategic pe resursa umană - educatorii sunt cei care deţin rolul esenţial 

în conceperea şi, mai ales în realizarea si evaluarea schimbării. Alături de ei trebuie 

să mai participe la procesul decizional (direct şi/sau prin reprezentanţi) elevii, părinţii 

şi reprezentanţii comunităţii si ai societăţii civile în general. 

 Comunicarea - schimbarea educaţională are şanse de reuşită numai dacă se 

deschid cât mai multe canale de comunicare în interiorul şi cu exteriorul sistemului 

şcolar şi, mai ales, dacă există o transparenţă totală în luarea deciziilor. 

                                                 
14 Chirică S., “Psihologia organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie.” Cluj-Napoca, Casa de Editură şi Consultanţă, 
“Studiul Organizării”, 1996, pg.165 
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 Motivarea - „actorii” schimbării educaţionale trebuie motivaţi pentru a realiza prin 

încurajarea inovaţiilor, recompensarea practicilor noi şi recunoaşterea „dreptului” de a 

greşi  

 Participarea - implicarea, directă sau prin reprezentanţi, în eforturile reformatoare a 

tuturor părţilor interesate, inclusiv la nivel strategic, este o condiţie sine qua non a 

oricărei schimbări sociale. 

 Coerenţa - concentrarea, sub egida unei noi viziuni a schimbării, a tuturor 

programelor punctuale, actuale si viitoare. 

 Expertiza - utilizarea în conceperea, realizarea şi evaluarea schimbării a expertizei 

recunoscute, fără prejudecăţi politice, etnice, profesionale sau de altă natură. Factorii 

de decizie vor lua în  calcul toate variantele furnizate de experţi. Totodată, cercetarea 

educaţională trebuie să beneficieze de incomparabil mai multe resurse financiare. 

 Formarea - fără ca principalii actori ai reformei, profesorii (dar nu numai ei), sa fie 

formaţi in spiritul schimbării, fără ca ei sa fie încurajaţi să-şi înnoiască atitudinile, 

concepţiile şi comportamentul profesional şi fără a fi formaţi pentru a deveni prestatori 

de înalte servicii sociale şi profesionişti în educaţie, schimbarea are toate şansele de 

a eşua. 

 

Realizarea concretă a schimbării are loc dacă se: 

 

 recunoaşte nevoia de schimbare 

 identifică  schimbările necesare - analizând şi cauzele reale ale problemei şi 

oportunităţile oferite de mediu. 

 aplică schimbarea 

 evaluează schimbarea 

Cercetările au arătat că modul de propagare a schimbării este următorul: 

 4% sunt inovatorii 

 18% îi urmează pe inovatori 

 32% constituie majoritatea timpurie 

 46% sunt conservatorii. 

O etapă de bază a procesului de schimbare organizațională este evaluarea schimbărilor 

produse. În acest sens, se au în vedere: 

 necesitatea sau dezirabilitatea - măsura în care o schimbare a fost sau este necesară 

sau dezirabilă; 
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 fezabilitatea sau realizabilitatea - măsura în care o schimbare a fost sau este concret 

realizabilă; 

 acceptabilitatea - măsura în care o schimbare a fost sau este acceptabilă pentru 

indivizii, grupurile sau organizaţiile care o „suportă”. 

 

Sfaturi  pentru a realiza schimbări valoroase într-o organizație ( adaptate după Michael 

Fullan15-) 

 Înţelege cultura organizaţiei înainte de a încerca să o schimbi. 

 Valorizează persoanele cu care lucrezi şi promovează dezvoltarea lor profesională. 

 Promovează ceea ce crezi că este valoros. 

 Exprimă deschis ceea ce consideri că este valabil. 

 Promovează colaborarea cu subordonaţii și partenerii - nu numai cooptarea lor la 

diferite activităţi. 

 Concepe alternative și oferă posibilităţi de opţiune - nu numai „traiecte unice”. 

 Foloseşte mijloacele birocratice pentru a facilita schimbarea și nu pentru a 

constrânge oamenii. 

 Realizează conexiuni cu mediul comunitar - apropiat și depărtat  

 

               Aplicație  

Grupul va fi împărţit în trei subgrupuri care vor analiza: 

Cine deţine informaţia şi cine deţine puterea in procesul de reformă educaţională. 

Cine câştiga şi cine pierde în urma realizării reformei. 

Care sunt grupurile ţinta care constituie cei 18 % care trebuie câştigate, prin formare 

adecvată, pentru schimbare. 

Fiecare subgrup va raporta concluziile la care a ajuns, în grupul mare. 

Timp de lucru 15 minute. Raportare 3 minute per subgrup. 

 

 

                                                 
15 Fullan, M.G.,The New Meaning of Educaționa Change, New York, 1991 
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  Reflecție 

„Singura certitudine este că ziua de mâine ne va surprinde pe toţi.”  

 A. Toffler 

„Cea mai bună cale de a prevedea viitorul este de a-l inventa.”   A. Key 

 

Mai multe informatii despre această temă   puteți găsi în modulele 

din aceeași serie “Consilierea educațională“ și “Dezvoltare 

personală și profesională“  în cartea“Managementul schimbării 

organizaţionale”, autor Burduş E. -  Editura Economică, Bucureşti, 

2003 sau “Comportament organizaţional.Teorii, exerciţii şi studii de 

caz “, autor Preda, M.,  Iaşi, Editura Polirom, 2006  

Exercițiu creativ 

• CREAZĂ-ȚI O VIZIUNE PROPRIE PRIVIND SCHIMBAREA - pentru a ști ceea ce vrei 

• CREZI ÎN EA - exprimă-ţi credinţa în viziunea proprie. 

• POARTĂ-TE CORESPUNZĂTOR - acţionează în conformitate cu credinţa ta. 

• REALIZEAZĂ CONCRET SCHIMBAREA - prin conduita consecventă. 

7 Etape ale schimbării individuale 

1.Şocul: diferenţa între aşteptări înalte şi realitate. 

2.Negarea: fals sentiment de siguranţă, supraapreciere a propriei competenţe.    

Incompetenţa inconştientă  

3.Conştientizarea necesităţii: înţelegerea necesităţii schimbării, nesiguranţă.  

Incompetenţa conştientă 

4.Acceptarea: acceptarea realităţii, abandonarea obiceiurilor vechi. 

5.Verificarea: încercarea şi căutarea unor noi comportamente ce să conducă la succes. 

Competenţa inconştientă 

6.Recunoaşterea succesului: cauzele pentru care anumite comportamente conduc la succes. 

7.Integrarea: preluarea comportamentelor de succes în repertoriul activ de comportamente.  

Competenţa conştientă 
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   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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4.2.Managementul conflictelor 
 

 

„Viaţa noastră nu depinde de conflicte. Dar ceea ce 
facem în aceste conflicte marchează o 
diferenţă.”(Thomas Crum) 
 
 
Ştiaţi că cele mai frecvente confilicte, la nivelul oricărei 

organizaţii şcolare,  au următoarele cauze: 
• diferenţele de opinii; 
• percepţiile greşite; 
• lipsa de comunicare sau comunicarea defectuoasă; 
• competiţia; 
• diferenţele de putere, statut şi cultură de la nivelul organizaţiei; 
• diferenţele de criterii utilizate pentru definirea performanţei; 
• ambiguitatea? 

 

Conflictul este „o formă de opoziţie centrată pe adversar, bazată 
pe incompatibilitatea scopurilor, intenţiilor şi valorilor părţilor 
oponente”- M. Vlăsceanu 
 

 
 

Conflictul cuprinde o serie de stări afective ale indivizilor cum ar fi: rezistenţă, agresiunea 

deschisă, neliniştea, ostilitatea, precum şi toate tipurile de opoziţie şi interacţiune 

antagonistă, inclusiv competiţia. 

Există cel puţin trei perspective de abordare a conflictelor: 

  - un fapt negativ 

  - o realitate cotidiană 

  - o necesitate (un „rău necesar”) 

Conflictele pot fi clasificate în funcție de mai multe criterii, astfel: 

După intensitate:  

• neînţelegeri minore 

• sfidare 

• atacuri verbale 

• atacuri fizice 

După efecte:  

• distructive 

  Provocare 

 

      Repere teoretice 
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• constructive 

După natură: 

• de credinţe sau de preferinţe 

• de interese 

După sfera de cuprindere: 

• intrapersonale (interioare) 

• interpersonale 

• intergrupuri                      

               Aplicație  

TU ÎN FAŢA CONFLICTULUI- Chestionar 

 Citeşte cu atenţie, fii sincer cu tine, încearcă să te recunoşti. Bifează, pentru fiecare 

întrebare, scorul care se potriveşte cel mai bine felului tău de a reacţiona în faţa unui conflict. 

Dacă nu eşti sigur, cere sfatul unei persoane care te cunoaşte foarte bine şi te asigură de 

confidenţialitate (4 reprezintă acord puternic) 

 

1. Ai o viziune clară asupra demersurilor pe care le vei întreprinde ? 4  3  2  1 

2. Începi prin a întreba partea adversă ce ai greşit ?   4  3  2  1 

3. Eviţi să te întâlneşti cu oponentul ?     4  3  2  1 

4. Te confesezi cuiva în legătură cu problemele tale ?   4  3  2  1 

5. Cauţi sprijinul altor persoane ?      4  3  2  1 

6. Adânceşti diferenţele ?       4  3  2  1 

7. Te scuzi pentru că ai o misiune de îndeplinit ?    4  3  2  1 

8. Asculţi atent ce are de spus partea adversă ?    4  3  2  1 

9. Devii agresiv ?        4  3  2  1 

10. Îţi menţii calmul ?        4  3  2  1 

11. Studiezi propunerea părţii adverse ?     4  3  2  1 

12. Ai atitudine pacifistă ?       4  3  2  1 

13. Te grăbeşti să ajungeţi la o înţelegere ?     4  3  2  1 

14. Vorbeşti mai mult decât ceilalţi ?      4  3  2  1 

15. Te concentrezi asupra soluţiilor posibile ?    4  3  2  1 
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16. Încerci să găseşti soluţia optimă ?     4  3  2  1 

17. Cedezi în favoarea celorlalţi ?      4  3  2  1 

18. Priveşti cu calm conflictul ?      4  3  2  1 

19. Te porţi ca şi când nu există nici o problemă ?    4  3  2  1 

20. Îţi reformulezi ideile ?       4  3  2  1 

21. Încerci să-ţi impui punctul de vedere ?     4  3  2  1 

22. Îţi ceri prompt scuze ?       4  3  2  1 

23. Îţi delegi responsabilitatea ?      4  3  2  1 

24. Încerci să faci un compromis ?      4  3  2  1 

25. Accepţi totuşi idei ?       4  3  2  1 

  DECODIFICARE      

Completează tabelul cu punctele pe care ţi le-ai acordat la fiecare întrebare. Fă totalul şi 

studiază apoi caracteristicile stilului dominant. 

Stil evaziv 
Stil superficial / 

confortabil 
Stil competitiv Stil concesiv Stil cooperant 

Întrebare    Scor Întrebare     Scor Întrebare     Scor Întrebare      

Scor 

Întrebare    Scor 

3     2 1 6 8 

4 7 5 13 10 

17 12 9 16 11 

19 18 14 24 15 

23 22 21 25 20 

Total Total Total Total Total 

 

 INTERPRETARE 

Stilul evaziv 

Implică amânarea confruntării în speranţa că problema va dispare; atrage după sine stres, 

creează probleme de comunicare, iar deciziile vor fi luate arbitrar; cel care abordează 

problemele în acest stil neagă existenţa vreunui conflict. 

 

Stilul concesiv 
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Compromisul conduce repede la o soluţie care favorizează ambele părţi. Principiile şi valorile 

reale sunt desconsiderate. Acest stil poate fi folosit când problema este moderat importantă, 

dar trebuie rezolvată foarte repede. 

 

Stilul cooperant 

Implică muncă alături de oponent pentru a găsi o soluţie care să dea, pe cât posibil 

satisfacţie reciprocă. Se analizează grijile, preocupările, grijile şi interesele, intenţiile ambelor 

părţi şi se caută alternative. Necesită timp şi energie şi poate deveni o scuză pentru 

amânarea deciziilor care trebuie luate. Acest stil este potrivit când: problemele sunt prea 

importante pentru ca rezolvarea lor să fie compromisă; trebuie rezolvat un conflict vechi; 

există un grad înalt de implicare din partea părţilor; calitatea deciziei este foarte importantă şi 

de aceea vor fi evaluate toate posibilităţile. 

 

Stilul competitiv 

Încerci să-ţi impui punctul de vedere, pentru că eşti convins că ai dreptate, sau, pur şi simplu 

vrei să obţii o nouă victorie. Implică aport emoţional, intelectual, ierarhic, sau orice altă formă 

de putere care-ţi poate sprijini ideile; dacă oponentului i se va da câştig de cauză, vei păstra 

resentimente. Acest stil este folosit atunci când: se cere urgent rezolvarea problemei; se 

aplică măsuri nepopulare; eşti convins că ai dreptate, iar cealaltă parte nu este dispusă să 

asculte. 

 

Stilul superficial 

Se caracterizează ca un stil neautoritar, nehotărât. Interesele celorlalţi primează. Folosirea 

excesivă a acestui stil poate să conducă la scăderea respectului celorlalţi faţă de tine şi ideile 

tale. Este ales când: ştii că greşeşti; problema este foarte importantă pentru ceilalţi şi au 

soluţii care îi favorizează16 

 
 
Strategii folosite în managementul conflictelor 
 

Pot fi identificate cinci strategii de abordare a conflictelor, care exprimă raportul între 

cognitiv – afectiv – acţional, în abordarea conflictului (Thomas, 1976). 

                                                 
16 Idem.,pg.176 
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Dintre cele cinci strategii, unele nu presupun confruntare, acestea fiind asociate cu evitarea, 

superficialitatea, comoditatea. Strategiile bazate pe control sunt asociate stilului competitiv, 

autoritar; strategiile orientate spre îndeplinirea sarcinilor sunt asociate  cu stilul cooperant, 

suportiv. 

 

Stilul evaziv 

• indivizii recunosc existenţa conflictului, dar nu sunt pregătiţi să-l înfrunte; 

• munca nu aduce satisfacţii, pentru că nu pot fi atinse obiectivele personale / 

organizaţionale; 

• indivizii îşi reprimă sentimentele şi dorinţa de a vorbi despre conflict; 

• managerii de nivel inferior raportează superiorilor numai aspectele pozitive şi 

neglijează pe cele mai puţin favorabile 

 

Stilul superficial ( confortabil) 

• indivizii nu acţionează pentru a-şi atinge obiectivele lor personale, fiind mai 

preocupaţi de problemele celorlalţi; 

• prezintă avantajul de a menţine armonia şi permite evitarea nemulţumirilor; 

• se foloseşte în cazul unor probleme care nu prezintă prea mare importanţă, sau când 

partea adversă este foarte hotărâtă, nu dă semne că renunţă; 

• se bazează pe creativitate limitată. 

 

Stilul competitiv 

• contrastează cu abordarea superficială, confortabilă; 

• indivizii acţionează numai pentru îndeplinirea scopurilor lor; 

• indivizii folosesc stilul autoritar, excesiv formal; 

• se foloseşte când sunt necesare decizii imediate, importante; 

• comportamentul competiţional aduce în scenă confruntarea câştigător – învins; 

• limitează creativitatea, numărul de soluţii este limitat din cauză de timp. 

 

Stilul concesiv 

• este o strategie care vizează găsirea soluţiei optime; 

• indivizii sunt preocupaţi atât de atingerea obiectivelor proprii, cât şi pe cele ale 

organizaţiei; 
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• implică negocierea, în timpul căreia fiecare parte renunţă la câte ceva, pentru a 

obţine un avantaj în schimb; 

• nu există învins, se lucrează în termeni de câştig – câştig.  

 

Stilul cooperant 

• este o strategie orientată spre soluţie; 

• Indivizii colaborează în vederea rezolvării problemelor, pentru atingerea scopurilor 

organizaţionale, dar şi ale lor personale; 

• nu se porneşte de la premisa că fiecare face concesii pentru a câştiga altceva; 

• se bazează pe creativitate; 

• are mari avantaje în ce priveşte coeziunea echipei; 

• dezavantajul este că necesită mult timp, poate da greş când conflictul îşi are 

rădăcinile în diferenţa de valori. 

 

     Aplicație  

a)Chestionarul este Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilmann (TKI) este unul dintre cele 

mai bune instrumente de evaluare a stilurilor de rezolvare a conflictelor,  de mai bine de 30 

de ani.  Acest instument nu necesită calificare speciaăa pentru administrare și este folosit în 

domeniul educației, resurselor umane, dezvoltării organizaționale ca un catalizator pentru a 

deschide discuții, a facilita învățarea cu privire la situațiile conflictuale (agresivitate, violență, 

bullying), a înțelege dinamica personală și de grup. 

CHESTIONAR THOMAS KILMANN.  

Citiți afirmațiile de mai jos și apoi indicați cât de tipic este fiecare pentru acțiunile 

dumneavoastră, folosind următorul sistem de notare: 

 5 puncte – foarte frecvent 

 4 puncte – frecvent 

 3 puncte – uneori 

 2 puncte – rareori 

 1 punct – niciodată 

1. Este mai ușor să te abții, decât să te retragi dintr-o ceartă. 

2. Dacă nu poți face pe cineva să gândească la fel ca tine, fă-l să facă ceea ce gândești. 

3. Cu vorbe frumoase se cuceresc inimile. 

4. O mână spală pe alta. 
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5. Hai să ne gândim împreună. 

6. Când doi  se ceartă, cine tace primul este mai înțelept. 

7. Puterea învinge binele. 

8. Vorba dulce mult aduce. 

9. Mai bine jumătate decât nimic. 

10. Adevărul stă în cunoștințe, nu în părerea majorității. 

11. Cine fuge din luptă, va trebui să mai lupte o dată. 

12. Bătălia este câștigată numai când dușmanii sunt puși pe fugă. 

13. Omoară-ți dușmanii cu bunătatea ta. 

14. Un schimb drept nu produce nici o ceartaă 

15. Nimeni nu are ultimul răspuns, dar fiecare poate contribui cu ceva. 

16. Stai departe de cei care nu sunt de acord cu tine. 

17. Bătăliile sunt câștigate de cei care cred în victorie. 

18. Vorbele bune valorează mult și nu costă nimic. 

19. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. 

20. Numai cel care nu crede ca deține adevărul absolut poate beneficia de adevărurile altora. 

21. Evită persoanele certarete, pentru că iți vor face viata un iad. 

22. Cine nu pleacă ii face pe alții să plece. 

23. Vorbele bune asigură armonia. 

24. Cadourile apropie prietenii. 

25. Adu tu conflictele la suprafață și tratează-le direct; numai așa se pot descoperi soluțiile 

cele mai bune. 

26. Cel mai bun mod de a trata conflictele este de a le evita. 

27. Bate cu pumnul în masă daca vrei să obții ceva. 

28. Blândețea triumfă asupra mâniei. 

29. O parte din ceea ce vrei este mai bine decât nimic. 

30. Sinceritatea, onestitatea și încrederea mișcă și munții. 

31. Nimic nu este așa de important încât să merite să lupți pentru a-l obține. 

32. Există două feluri de oameni: invingătorii și invinșii. 

33. Când cineva te lovește cu o piatră, lovește-l cu un fulg. 

34. Când fiecare cedează jumătate, se poate ajunge la o înțelegere  dreaptă. 

35. Săpând mereu descoperi adevărul. 

 

Treceți rezultatele obținute în tabelul următor și faceți totalul pe fiecare coloană. 
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I.            II.        III.             IV.            V. 

t 1          t 2        t 3           t 4             t 5 

t 6          t 7        t 8           t 9             t 10 

t 11        t 12      t 13         t 14           t 15 

t 16        t 17      t 18         t 19           t 20 

t 21        t 22      t 23         t 24           t 25 

t 26        t 27      t 28         t 29            t 30  

t 31        t 32       t 33        t 34            t 35 

t             t            t             t                  t                Total 

DEZLEGAREA CHESTIONARULUI. Dacă aveți maximul de punctaj pe coloană…. 

I. BROASCA ȚESTOASĂ (Retragere) 

Broasca țestoasă se retrage în carapacea ei pentru a evita conflictul. Ea renunță la scopurile 

și relațiile ei personale ce creează conflicte sau cu care este în conflict. Broasca țestoasă 

crede că nu există speranță în a încerca să rezolvi un conflict. Se simte neajutorată. Crede 

ca e mai ușor  să te retragi (fizic si psihologic) dintr-un conflict, decât să accepți confruntarea. 

II. RECHINUL (Confruntarea) 

Rechinul încearcă să iși domine adversarii făcându-i să accepte soluția lui într-un conflict. 

Scopurile lui personale sunt foarte importante pentru el, în timp ce relațiile interpersonale 

sunt de o importanță minimaă Caută să-și atingă țelurile cu orice preț. Nu-i interesează 

nevoile celorlalți. Nu-l interesează dacă ceilalți il plac sau îl acceptă. Rechinul presupune că 

un conflict se rezolvă când o persoană câștigă sau pierde. El vrea să fie caștigătorul. A 

caștiga ii dă rechinului un sentiment de mândrie și de realizare personală. A pierde îi dă un 

sentiment de slăbiciune, neadaptare și ratare. Încearcă să caștige prin atac, copleșire și 

intimidare.  

III. URSULEȚUL (Aplanare) 

Pentru ursuleț relațiile interpersonale sunt foarte importante, în timp ce propriile scopuri au o 

importanță mică. Ursulețul dorește să fie plăcut  și acceptat de ceilalți. El crede că un conflict 

ar trebui evitat în favoarea armoniei, și mai crede de asemenea, că oamenii nu pot discuta în 

contradictoriu făraă a  strica relațiile dintre ei. Se teme că dacă un conflict va continua, 

cineva va avea de suferit, și asta va compromite relația cu acea persoană. Este în stare să 

renunțe la scopurile personale, pentru a păstra o relație cu cineva. Ursulețul spune: ,,renunț 

la scopurile și interesele mele și te las sa obții ce dorești din dorința de a mă face placut ție”. 

Ursulețul încearcă să aplaneze conflictul din teama de a nu periclita relația cu cineva. 

IV. VULPEA (Compromisul) 
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Vulpea este interesată în aceeași măsură de scopurile personale, cât și relaâiile cu ceilalți. 

Vulpea tinde să facă compromisuri: renunță parțial la scopurile ei, convingând cealalta tabară 

să facă la fel. Într-o situație conflictuală, soluția vulpii va fi ca fiecare parte implicată să 

caștige ceva- soluția de mijloc între două extreme. Este capabilă să renunțe parțial la 

scopurile și relațiile ei pentru a ajunge la o înțelegere.  

V. BUFNIȚA (Colaborarea) 

Bufnița pretuiește extrem de mult atât scopurile personale, cât și relațiile interpersonale. Ea 

vede conflictele ca probleme ce trebuie rezolvate și caută soluții care să satisfacă atat 

interesele personale, cât și pe cele ale taberei adverse. Bufnița vede conflictul ca o metodă 

de îmbunătățire a relațiilor, prin reducerea tensiunii dintre două persoane. Încearcă să 

pornească o discuție pentru a identifica conflictul ca problemă. Prin căutarea soluțiilor care 

să satisfacă ambele parți, bufnțta menține relațiile. Bufnița nu este mulțumită până când 

tensiunile și sentimentele negative nu au fost pe deplin rezolvate. 

 

În orice şcoală  există o tipologie a stărilor conflictuale determinată, de cele mai multe ori, 

de către „actorii” implicaţi: 

• conflicte între cadrele didactice 

• conflicate între personalul şcolii şi părinţi 

• conflicte între părinţi  

• conflicte între cadrele didactice şi conducerea şcolii 

• conflicte între conducerea şcolii şi reprezentanţi ai comunităţii 

               Aplicație  

Identificaţi un conflict din cadrul şcolii şi stabiliţi metodele utilizate şi paşii urmaţi pentru 

soluţionarea acestuia. 

 

Modalitatea firească de rezolvare a conflictelor inerente din viaţa şcolii este negocierea şi ea  

reprezintă o condiţie indispensabilă pentru menţinerea existenţei şcolii şi pentru atingerea 

obiectivelor propuse. În cadrul unei negocieri, vă recomandăm să: 

• separaţi relaţia de latura materială şi trataţi direct cu oamenii 

• separaţi relaţia de problemă 
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• concentraţi-vă asupra intereselor, nu asupra poziţiilor 

• inventaţi opţiuni pentru un câştig reciproc 

• insistaţi asupra criteriilor obiective 

  Reflecție 

Apelând la experienţa personală, amintiţi-vă care sunt cele mai întâlnite CAUZE ALE 

CONFLICTELOR? 

 

Mai multe informaţii despre această temă  puteti găsi în „Ştiinţa 

rezolvării conflictelor”, autor Cornelius, H. -  Editura Ştiinţă şi Tehnica, 

1996 sau  în “Tratat de psihologie organizaţional-managerială” a 

domnului profesor Mielu  Zlate , Ed. Polirom, Iaşi, 2007. De 

asemenea, puteți aprofunda tema conflictelor în modulul Consiliere educațională elaborat în 

cadrul aceluiași proiect. . 

Exercițiu creativ 

Încercaţi să utilizaţi în negocierile cu elevii dumneavoastră: 

• Controlaţi-vă emoţiile.  

• Ajutaţi-vă elevii să-şi controleze emoţiile.  

• Ascultaţi şi învăţaţi.  

• Predaţi discutând.  

• Nu forţaţi! Convingeţi!  

• Disciplinaţi cu înţelepciune! 

 

           

Extindere 
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   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 
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5.  MANAGEMENT DE  PROIECT 
5.1. Proiectele în educație şi contextul actual 

 

„Binele este o visare , un proiect mereu amânat şi 

urmărit cu un efort istovitor, o limită pe care   n-o 

atingem niciodată, domnia lui e imposibilă.” 

Albert Camus 

 

Există o foarte mare varietate de proiecte. Orice încercare de epuizare a subiectului va avea 

totdeauna dezavantajul limitării. Să încercăm să facem cunoştinţă cu acestea! 

 

Managementul proiectelor poate fi definit ca un sistem de 

management cu o durată de acţiune limitată, conceput în vederea 

soluţionării unor probleme complexe dar precis definite, care implică 

formarea unei echipe de specialişti integraţi temporar – cu o 

diversitate de abilităţi, cunoştinţe şi aptitudini17. 

Proiectul reprezintă o sumă de activităţi care conduc la realizarea unui scop comun şi 

necesită  un consum important de resurse (umane, materiale, financiare, echipamente, 

informaţii documentare şi timp).  

  

Managementul de proiect constă în planificarea, organizarea şi gestionarea(controlul) 

sarcinilor şi resurselor ce urmăreşte atingerea unui anumit obiectiv, în condiţiile existenţei 

unor constrângeri referitoare la timp, resurse şi costuri. 

• Sarcina este un proces ce are o dată de început şi una de sfârşit. De îndeplinirea 

fiecărei sarcini în parte depinde atingerea obiectivelor proiectului. 

• Resursele constau în oamenii, echipamentele, materialele şi banii necesari îndeplinirii 

unei sarcini din cadrul proiectului. 

• Obiectivele sunt acele scopuri cuantificabile ce trebuie atinse pentru ca proiectul sa 

poată fi considerat un succes. Obiectivele trebuie să fie, minimum, referitoare la 

costuri, planificare şi calitate. 

• Constrângerile sunt acei factori care limitează posibilităţile de opţiune ale echipei. 

                                                 
17 Bârgăoanu Alina “Managementul Proiectelor. Curs”, ed. Comunicare, Bucureşti 2006., pg.187 

  Provocare 

 

Repere teoretice 
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(după  R. B. Chase, N. J. Aquilano, F. R. Jacobs, Production and Management, 8th edition, 

Boston, 2000) 

Formele de realizare a managementului de proiect sunt determinate de caracterul  

eterogen al activităţilor, dar şi de: 

• amploarea proiectului 

• noutatea proiectului – primul sau nu de acest fel; 

• necesarul /cantitatea de resurse 

• personalitatea conducătorului de proiect s.a. 

 În vederea elaborării unui proiect trebuie să aveți în vedere formatul documentelor de 

program/proiect cu care se aplică pentru obținerea finanțării care, de obicei, conține: 

• Rezumatul 

• Cadru general 

• Analiza problemelor şi/sau a sectorului 

• Descrierea proiectului / programului 

• Ipoteze, riscuri, flexibilitate 

• Organizarea implementării 

• Factori de calitate 

• Anexa: cadrul de analiză logică 

Ce este un proiect ? 

• Un mod de organizare a activităţii, caracterizat prin: 

– utilizarea unor resurse prestabilite, special alocate. 

– într-o perioada de timp determinată. 

– cu scopul atingerii unor obiective (stări) clar definite. 

Ce nu este un proiect?  

• O activitate curentă 

– un proiect poate pune în funcţiune activităţi curente 

• O organizaţie  

– o organizaţie poate contribui la un proiect 

– o organizaţie poate funcţiona temporar pe durata proiectului 

– un proiect poate înfiinţa o organizaţie 

• Un set de active 

– un set de active poate fi rezultatul unui proiect 

– un set de active poate reprezenta o resursă pentru proiect 
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Managementul proiectului înseamnă... 

• Managementul timpului 

– planificarea rezultatelor şi resurselor 

– prevenirea problemelor 

• Managementul oamenilor 

– rolurile 

– aşteptări-interese-motivare, abilităţi, cunostinţe, atitudini 

• Managementul resurselor 

– realocarea dinamică 

– eficienta utilizării 

În unele situații, proiectele eșuează, iar cauzele pot fi diverse: 

• Cauze interne 

– evaluarea eronată a resurselor necesare/disponibile 

– planificare defectuoasă 

– organizare defectuoasă 

• Cauze externe 

– factorii externi 

Proiectele sunt de obicei clasificate astfel: 

1. După amploarea lor: 

-organizaţionale; 

-locale (localitate, judeţ, grup de judeţe); 

-naţionale; regionale (proiectul este de interes pentru mai multe judeţe din regiunea 

geografică respectivă); 

- internaţionale. 

2. După domeniul obiectivului şi activităţilor proiectului: 

- proiecte industriale 

-proiecte comerciale 

- proiecte culturale; 

-proiecte ecologice; 

-proiecte ştiinţifice (de cercetare); 

-proiecte educaţionale; 

-proiecte de management. 
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Indiferent de tipul de proiect, independent de personalitatea şi stilul managerului său 

şi de metoda specifică adoptată, managementul de proiect va respecta următoarele 

principii: 

 

1. Unicitatea obiectivului: un proiect are un singur obiectiv principal (general). Acesta este 

motivul pentru care proiectul există şi este finanţat. Atingerea obiectivului înseamnă 

rezolvarea problemei care a fost identificată la începutul ciclului de viaţă al proiectului. 

 

2. Managerul de proiect (coordonatorul) - proiectul este condus de un singur manager 

(“team leader”) care are, pe lângă competenţa necesară, întreaga autoritate şi completa 

responsabilitate în ceea ce priveşte conducerea proiectului. În funcţie de capacitatea sa 

managerială, de talentul şi stilul său de lucru, managerul de proiect poate delega 

colaboratorilor din echipa sa (“project team”) luarea unor decizii. Este important ca delegarea 

să se facă prin notificări scrise, pentru ca fiecare să-şi asume responsabilitatea, potrivit 

rolului său în proiect. Membrii echipei răspund pentru propriile decizii (fie că sunt sau nu 

delegate de şeful de proiect) în faţa managerului de proiect. 

 

3. Descompunerea structurală a proiectului: în funcţie de complexitatea proiectului, 

acesta se împarte în subunităţi structurale (subproiecte, sarcini, grupuri de activităţi, activităţi) 

pentru a utiliza competenţa fiecărui membru al echipei. Nici un manager de proiect nu ar 

putea conduce singur proiecte cu sute, mii sau chiar sute de mii de activităţi care se 

desfăşorară de cele mai multe ori simultan şi în locaţii diferite. 

 

4. Abordarea pornind de la obiectiv către resurse: alocarea resurselor necesare realizării 

obiectivelor proiectului se face numai după ce sunt identificate toate activităţile necesare; 

resursele se calculează şi se alocă numai pentru punerea în practică a acestor activităţi. 

Niciodată nu se vor elabora proiecte al căror obiectiv este numai consumarea unor fonduri. 

(Cf. Manual de Managementul Proiectelor, Departamentul pentru Integrare Europeana – 

Guvernul României, 1998; C. Scarlat şi H. Galoiu, Manual de instruire avansată în 

managementul proiectelor (PCM),Bucureşti, 2002, p. 14-15.) 

 

5. Evaluarea/Reevaluarea: este recomandabil ca, încă din faza de concepţie, după fiecare 

etapă sau stadiu al proiectului să fie prevăzută o etapă de reevaluare care să permită luarea 

deciziilor impuse de practică. Aceasta deoarece probabilitatea săvârşirii unor erori este mai 
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mare în faza de concepţie a proiectului, iar consecinţele acestora se pot identifica relativ 

târziu, abia în faza de implementare. 

Costul remedierii lor este cu atât mai mare cu cât sunt identificate mai târziu. Prin reevaluări 

şi analize succesive se pot identifica eventualele erori încă din faza de „proiectare”, când 

costurile sunt minime. 

 

6. Monitorizarea şi evaluarea: proiectele sunt obligatoriu permanent monitorizate intern (de 

managementul proiectului) şi pot fi monitorizate extern (de evaluatori din afara proiectului, de 

finanaţor etc). 

 

               Aplicație  

Continuaţi  să listaţi pe spaţiile punctate de mai jos  câteva din problemele cu care se 

confruntă şcoala dumneavoastră: 

Exemple: 

• Baza materială învechită................................................................. 

• Lipsa softurilor educaţionale........................................................... 

• ......................................................................................................... 

• ......................................................................................................... 

• ......................................................................................................... 
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  Reflecție 

“Curajul este prima calitate a unui om, deoarece este calitatea care le garantează pe 

celelalte.” 

Winston Churchill 

În contextul capitolului parcurs(Managementul de proiect)  reflectaţi la asocierea citatului de 

mai sus cu imaginea prezentată mai jos. 

                                          

 
Mai multe informatii despre această temă   puteți găsi în 

cartea“Managementul Proiectelor. Curs”, autor Bârgăoanu Alina ed. 

Comunicare, Bucureşti 2006  sau “Happy Projects”,autor Roland 

Gareis -  Editia a doua, Editura ASE, 2006  

                 

           Extindere     
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Exercițiu creativ 

  Prin Legea  nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România s-au organizat 

următoarele regiuni de dezvoltare: 

Regiunea 1 (Nord Est): Bacău,Botoşani, Iaşi,Neamţ,Suceava,Vaslui;  

Regiunea 2 (Sud Est): Brăila,Buzău,Constanţa,Galaţi,Tulcea,Vrancea;  

Regiunea3(SudMuntenia):Argeş,Călăraşi,Dâmboviţa,Giurgiu,Prahova,Teleorman,Ialomiţa; 

Regiunea 4 (Sud Vest): Oltenia,Dolj,Gorj,Mehedinţi,Olt,Vâlcea;  

Regiunea 5 (Vest): Arad,Caraş-Severin,Hunedoara, Timiş; 

Regiunea6 (Nord Vest): Bihor,BistriţaNăsăud,Cluj,Maramureş,Sălaj,Satu-Mare;  

Regiunea 7 (Centru Alba): Braşov,Covasna,Harghita,Mureş,Sibiu; 

Regiunea 8 (Bucureşti Ilfov): Municipiul Bucuresti şi judetul Ilfov. 

Studiati regiunile de mai sus si determinati din care regiune faceti parte. 

Realizati o hartă a regiunii dumneavoastră și căutați informații privind locul unde se află 

sediul regional al acesteia.Informati-vă de pe siteurile FSE care sunt proiectele reigonale 

desfășurate în această perioadă în domeniul dumneavoastră de activitate . 
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5.2. Ciclul de viață al proiectului 

 

„Managementul de proiect este ca un clown care 

jongleaza cu trei mingi - timp, cost si calitate. Iar  

gestionarea programului este ca o trupa de circari 

în picioare într-un cerc, fiecare jonglerază cu câte 

trei mingi şi din timp în timp schimbă mingiile .” 

G. Reiss 

 

În 1992, Comisia Europeană (CE) a adoptat « Project 

Cycle Management (PCM) », în traducere 

Managementul Ciclului de Proiect, care reprezintă un 

set de instrumente pentru elaborarea şi managementul 

proiectului, bazat pe metoda de analiză a Cadrului Logic 

(Matricea Logică), metodă care era deja larg folosită de 

multe instituţii/organizaţii finanţatoare din lume, inclusiv din Statele Membre ale Uniunii 

Europene şi încurajată de Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare al Organizaţiei pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). 

 
 

După cum se arată și în figura de mai sus,  cele şase faze ale ciclului de proiect: 
 
1.Programarea este prima fază care constă în stabilirea cadrului general de cooperare al 

UE cu o anumită ţară sau regiune a unei ţări. Printr-un proces de consultare şi negociere 

între guvernul naţional, donatori şi alţi factori interesaţi, urmărind analiza problemelor şi a 

 

      Repere teoretice 

  Provocare 
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oportunităţilor de dezvoltare ale ţării sau regiunii în cauză şi ţinând cont în acelaşi timp de 

priorităţile UE şi ale ţării beneficiare, ca şi de acţiunile altor organizaţii finanţatoare, de 

capacitatea financiară a UE şi a ţării sau regiunii receptoare, se convine acordarea sprijinului 

pe anumite domenii de activitate şi se schiţează idei de programe. Rezultatul se regăseşte 

într-un Document Strategic de ţară sau Regional.  

In Documentul Strategic de Ţară sau regional (Exemplu: Planul Naţional de Dezvoltare, 

Planul Naţional de Dezvoltare Regională, etc) sunt identificate şi prezentate domeniile de 

activitate care să fie sprijinite de UE, la nivel naţional sau regional.  

 

2.Identificarea 

Conform cadrului stabilit de Documentul Strategic de ţară sau Regional se analizează 

problemele (situaţiile dificile, care nu convin şi pe care dorim să le depăşim), nevoile şi 

interesele posibililor factori interesaţi şi se identifică acele idei de proiecte care urmează să 

fie aprofundate. 

În această fază se elaborează, când este necesar, studii de pre-fezabilitate (SPF). Aceste 

studii ajută la identificarea, selectarea şi analiza comparativă a unor opţiuni specifice şi 

recomandă studiile ulterioare necesare pentru formularea proiectului. Rezultatul studiului dă 

indicaţii asupra oportunităţii de a continua studiul pentru ideea de proiect aleasă. 

Exemple de SPF: pentru înfiinţarea unui parc industrial, construcţia unei staţii de epurare a 

apelor uzate, construcţia unei autostrăzi, etc. 

 

3.Formularea 

În această fază se analizează aspectele importante ale ideii de proiect, ţinând cont de 

obiectivele generale şi priorităţile Documentului Strategic de Ţară sau Regional, de indicatorii 

cheie de calitate şi de opiniile principalilor factori interesaţi. Beneficiarii direcţi ai proiectului şi 

alţi factori interesaţi în realizarea acestuia (aceştia pot fi, după caz, autorit ăţi locale, furnizori 

de servicii, publice sau private, alţi agenţi economici, organizaţii neguvernamentale, inclusiv 

asociaţii profesionale, etc) trebuie să participe activ la detalierea ideii, şi pentru aceasta se 

constituie o echipă de proiect. Echipa de proiect devine o structură executivă, iar consultarea 

cu beneficiarii direcţi şi factorii interesaţi se realizează sub forma unor întâlniri periodice, în 

care se discută între altele stadiul analizei, se cer informaţii suplimentare şi după caz, studii 

de fundamentare, analiza riscului, etc. Relevanţa problemelor şi fezabilitatea sunt aspecte 

cheie în acestă fază. Se elaborează planuri detaliate de implementare a activităţilor ce vor fi 

realizate în cadrul proiectului, incluzând Cadrul Logic, cu indicatori privind rezultatele 
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aşteptate şi impactul proiectului, precum şi planul de resurse şi implementare. În final, echipa 

de proiect ia decizia de a propune proiectul pentru finanţare. O propunere de proiect de 

interes local va fi susţinută de participanţii la formularea ei, prin încheierea unui 

memorandum semnat de toţi aceştia. 

 

4.Finanţarea 

Propunerea de finanţare se elaborează sub forma unei cereri de finanţare, care se 

completează într-un formular standardizat (aplicaţie), diferit pentru fiecare tip de program de 

finanţare în parte. De regulă, aplicaţia este însoţită de o serie de anexe, care fac parte 

integrantă din cererea de finanţare şi justifică cererea. Aplicaţia (cererea de finanţare) este 

depusă la Unitatea de implementare a programului (ex. Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională, Biroul Regional SAPARD, etc) prin care se finanţează proiectul propus. Comisia 

de evaluare a propunerilor de proiect evaluează cererea de finanţare şi decide dacă proiectul 

va fi sau nu va fi finanţat, pe baza unor criterii de selecţie, aceleaşi pentru toate cererile de 

finanţare depuse în cadrul programului de finanţare respectiv. În cazul deciziei de finanţare a 

proiectului propus, se semnează Contractul de finanţare între Autoritatea Contractantă şi 

Beneficiarul de sprijin financiar (aplicantul). In cazul programelor, contractul de finanţare se 

încheie între instituţia specializată a donatorului (Comisia Europeană în cazul UE) şi ţara 

receptoare. 

 

5.Implementarea 

Resursele materiale şi umane alocate implementării proiectului sunt utilizate pentru 

îndeplinirea scopului propus prin proiect (rezultatele propuse prin proiect se adresează 

grupurilor ţintă şi beneficiarilor), contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor generale ale 

proiectului. Activităţile implementate în cadrul proiectului implică, de regulă, încheierea unor 

contracte pentru realizarea de studii, pentru asistenţă tehnică, achiziţii de bunuri şi lucrări. 

Evoluţia activităţilor din proiect este urmărită (se monitorizează progresul proiectului) şi, după 

caz, se propun ajustări impuse de schimbarea condiţiilor iniţiale. La sfârşitul perioadei de 

implementare, se poate propune un nou proiect pentru continuarea sau extinderea 

activităţilor proiectului. 

 

6.Evaluarea 

Evaluarea reprezintă estimarea, cât mai sistematică şi obiectivă cu putinţă, a unui proiect, 

program sau politică în derulare sau finalizată, în fazele de concepţie şi implementare, 
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precum şi a rezultatelor sale. Scopul evaluării este de a compara coerenţa rezultatelor 

proiectului cu obiectivele propuse, determinând astfel eficienţa, eficacitatea, impactul şi 

durabilitatea proiectului. Evaluarea trebuie să furnizeze informaţii credibile şi utile, permiţând 

incorporarea de lecţii învăţate şi bune-practici în procesul de decizie, atât din perspectiva 

beneficiarilor de sprijin financiar (recipienţi) cât şi a organizaţiilor finanţatoare (donatori). 

Evaluarea poate fi făcută în perioada de implementare a proiectului sau programului 

(“evaluare intermediară”), la sfârşitul acesteia (“evaluare finală”) sau după perioada de 

implementare (“ex-post evaluare”), fie pentru a ajuta la o mai bună direcţionare a proiectului 

sau programului, fie pentru a desprinde lecţii utile pentru viitoare proiecte/programe. 

Evaluarea ar trebui să conducă la decizia de a continua, revizui sau stopa un 

proiect/program, iar concluziile şi recomandările ar trebui luate în considerare în procesul de 

elaborare, respectiv implementare, a unor proiecte sau programe viitoare.18 

 

Fezabilitatea unui proiect  poate fi analizată din  două perspective 

 

1. perspectiva realizării tehnice indică măsura în care proiectul poate fi dezvoltat, pus în 

operă din punct de vedere tehnic, social, financiar, al mediului înconjurător, măsura în care 

activităţile, resursele, costurile, competenţele necesare şi condiţiile asigură că rezultatele 

dorite să fie obţinute la nivelul beneficiarilor. 

2. perspectiva câştigurilor efective la nivelul beneficiarilor: sunt acestea egale cu cele 

aşteptate? 

 

Eficienţa - este măsura în care serviciile dezvoltate şi derulate vor sprijini / susţine / abilita 

beneficiarii în demersurile lor pentru obţinerea beneficiilor promise. O evaluare a eficienţei 

măsoară gradul în care beneficiarii utilizează serviciile oferite de proiect şi apoi se 

măsoară efectele directe ale serviciilor: 

a) să se utilizeze Matricea Cadru Logic pentru analiza problemelor şi formularea 

soluţiilor aferente (designul proiectului) 

b) în fiecare etapă să se elaboreze documente de o foarte bună calitate, pentru a asigura 

condiţiile pentru luarea unor decizii bine informate, structurate şi corecte consultarea şi 

implicarea cât mai largă a partenerilor (stakeholders) subordonarea întregului demers 

                                                 
18 Constantinescu Dan Anghel, Ungureanu Ana-Maria, Pridie Adelina, “Managementul proiectelor”, Ed. 
Semne’94, Bucureşti, 2001, pg.151 
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scopului general, în termeni de asigurarea beneficiilor sustenabile pentru grupul ţintă 

identificat 

c) acordarea unei atenţii speciale aspectelor de calitate încă din faza de design şi apoi 

de-a lungul implementării. PCM oferă o colecţie de principii pentru managementul de proiect, 

tehnici şi instrumente analitice utilizabile în diferitele etape pentru un proces de luare a 

deciziilor bine structurat, astfel asigurând că :  

• proiectul respectă şi contribuie la realizarea obiectivelor majore de politici de 

intervenţie, 

• proiectul este relevant în raport cu strategiile actuale şi răspunde la problem reale 

ale  unui grup ţinta şi beneficiari reali 

• proiectul este fezabil, însemnând că obiectivele sunt realizabile, în limitele 

proiectului, în condiţiile existenţei unor constrângeri care au fost identificate,şi în 

concordanţă cu capacităţile instituţionale ale agenţiei de implementare. 

• rezultatele / beneficiile proiectului sunt sustenabile 
 
 

 
 
Ciclul proiectului: Principalele documente şi decizii( adaptare din Manual ciclu de  proiect –
ROCA- EuropeAid/119820/D/SV/RO) 
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               Aplicație  

Stabiliţi o echipă de proiect din şcoala dumneavoastră răspunzând la următoarele întrebări: 

• Ce doreşte/ aşteaptă fiecare persoană de la proiect? Cum se poate obţine cel mai mult de 

la ea? 

• Ce se poate aştepta de la fiecare individ într-o anumită situaţie/ postură? 

• Cum pot fi combinaţi indivizii cel mai bine în grupuri/ echipe? Care sunt comportamentele/ 

performanţele lor în aceste grupuri? 

 

  Reflecție 

Un om poate sa fie un element foarte important într-o echipă, dar un om nu poate face o 

echipă. 

 Kareem Abdul-Jabbar 

 

Mai multe informaţii despre aceasta temă   puteţi găsi în „Managementul 

proiectelor: Calea spre creşterea competitivităţii”, autori Mariana Mocanu, 

Carmen Schuster -  Editura All Beck, Bucuresti, 2001 sau “Lecţii de 

management de proiect”, autori Tom Mochal, Jeff Mochal -  Editura 

CODECS, Bucureşti, 2006 

Exercițiu creativ 

  Încercaţi să vă imaginaţi care sunt discuţiile posibile purtate în 

cadrul stabilirii etapelor unui proiect, de către echipa de proiect din imaginea alăturată.  

 

    

Extindere        
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5.3 . Analiză și planificare 

Cum exprimăm scopul proiectului? 

Ce sunt obiectivele unui proiect? 

Ce cuprind activităţile unui proiect? 

 

   

Construirea unui Cadru Logic se face în doua faze, parcurse progresiv 

în timpul etapelor de Identificare şi Formulare ale Ciclului de Proiect: 

 

1. Faza de Analiză este aceea în care se analizează "situaţia problematică" existentă la un 

moment dat (înainte de implementarea proiectului sau programului propus), ca punct de 

plecare pentru construirea unei noi situaţii, îmbunatăţite, respectiv „situatia dorită” în viitor 

(după implementarea proiectului). Proiectul este «un instrument» cu ajutorul căruia echipa de 

proiect realizează «schimbarea» de la situaţia problematică, existentă, înainte de 

implementarea proiectului, la situaţia îmbunatăţită, dorită, după implementarea proiectului. 

De notat că analizam o "situatie problematică" şi nu "o problemă", pentru că situaţia 

problematică este generată de mai multe probleme, acelea pe care trebuie să le tratăm prin 

proiect. Esenţial este că, proiectele sau programele trebuie să fie concepute pentru a trata 

problemele reale cu care se confruntă grupurile ţintă şi beneficiarii finali, în aşa fel încât să 

raspundă nevoilor şi intereselor acestora. 

 

            Faza de analiză se realizează în patru paşi: 

 

a.Analiza factorilor interesati 

Factorii interesaţi sunt definiţi ca persoane, grupuri de persoane, instituţii, organizaţii 

profesionale, companii etc, care pot avea o legatură, directă sau indirectă, cu proiectul sau 

programul respectiv. Pentru a maximiza beneficiile sociale şi institutionale ale proiectului sau 

programului şi minimiza impactul negativ, în cadrul analizei factorilor interesati se identifică 

toţi acei factori care ar putea influenţa implementarea acestuia, fie pozitiv, fie negativ. Se 

impune ca analiza factorilor interesaţi să aiba loc într-un stadiu incipient, respectiv în fazele 

de identificare şi formulare ale proiectului sau programului. 

 

  Provocare 

 
      Repere teoretice 
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Ideal, proiectul sau programul ar trebui sa fie elaborat în cadrul unui seminar interactiv, cu 

participarea reprezentanţilor principalilor factori interesati (ex. administratia publica locala 

sau centrala, sectorul ONG, mediul de afaceri/sectorul IMM, organizatii sindicale, patronale, 

etc). Ori de câte ori Cadrul Logic este revizuit, pe durata vieţii unui proiect, analiza iniţiala a 

factorilor interesaţi trebuie şi ea revazută. Analiza factorilor interesaţi şi analiza problemelor 

sunt strâns legate între ele; fără a avea opinia oamenilor asupra unei probleme, nu vor fi 

clare nici cauza problemei, nici nevoile oamenilor şi nici soluţiile de rezolvare. 

 

b. Analiza problemelor 

            Analiza problemelor identifică aspectele negative ale unei situaţii problematice 

actuale şi stabileşte relatia „cauza-efect” dintre problemele existente. Analiza implică trei 

paşi: 

 

            1. Definirea şi delimitarea clară a cadrului analizei (situaţia problematică actuală); 

 

            2. Identificarea problemelor majore definite ca stări, dificultăţi, aspecte negative cu 

care se confruntă grupurile ţintă, beneficiarii şi factorii interesaţi (Este răspunsul la 

întrebarea: care este/sunt problema/problemele?); 

 

            3. Vizualizarea problemelor în forma grafică, numită "arborele problemelor" sau 

"ierarhia problemelor", pentru a stabili relaţiile cauză - efect. 

 

            Analiza se prezintă sub forma unei scheme grafice, având în partea superioara 

efectele problemei şi cauzele ei dedesubt. Analiza are ca ţintă identificarea blocajelor reale, 

cărora factorii interesaţi le acordă prioritate şi pe care cauta să le înlature. 

 

            Odata completat, Arborele problemelor prezintă imaginea completă a unei situaţii 

negative existente, pe care dorim sa o îmbunatatim ca urmare a implementarii proiectului. 

Impactul acestui tip de schema logica poate fi maxim daca este elaborata în cadrul unui 

seminar cu cei vizati si care cunosc situatia), condus de o persoana care întelege dinamica 

grupului si are experienta în utilizarea metodei (un moderator). Aceasta abordare poate fi 

combinata cu altele, de tipul studiilor tehnice, economice sau sociale, ale caror rezultate ar 

putea completa analiza facuta în cadrul seminarului cu factorii interesati. 
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c.  Analiza obiectivelor 

            Analiza obiectivelor este o metodă concepută să: 

 

1.   Descrie "situaţia îmbunătăţită" (stadiul viitor dorit), ca urmare a implementarii proiectului; 

2.   Verifice ierarhizarea obiectivelor; 

3.   Ilustreze grafic relaţiile "cauză-efect ". 

 

      "Situatia negativă" ilustrată de Arborele problemelor este transpusă într-o "situaţie 

îmbunătăţită", prin reformularea pozitivă a problemelor identificate. Aceste formulări pozitive 

devin astfel obiective. Ele se prezintă într-o altă schemă logică numita Arborele obiectivelor. 

Arborele obiectivelor oferă perspectiva clară a situaţiei viitoare îmbunătăţite. 

    

d.Analiza strategiilor 

            Pasul final al fazei de Analiză constă în alegerea strategiei care va fi aplicată pentru a 

îndeplini obiectivele propuse prin proiect. Alegerea strategiei constă în selectarea, din 

arborele obiectivelor, a unor obiective care vor fi incluse în proiect (obiective care vor fi 

îndeplinite sau partial îndeplinite ca urmare a implementarii proiectului), a altor obiective care 

vor ramâne în afara proiectului (obiective care nu vor fi îndeplinite prin proiectul propus) 

precum si în alegerea obiectivului central - "scopul proiectului". 

  Acest pas presupune: 

1.Stabilirea unor criterii clare pentru alegerea strategiei; 

2. Identificarea diferitelor strategii posibile pentru îndeplinirea totala sau partiala a 

obiectivelor selectate pentru proiect; 

3. Alegerea strategiei proiectului. 

 

            Grupurile de obiective înrudite, grupate pe verticală, din "arborele obiectivelor", se 

numesc strategii. Unul sau mai multe dintre aceste grupuri de obiective vor fi selectate ca 

strategie a proiectului propus. Strategia potrivită se alege în raport de resursele materiale şi 

umane potenţial utilizabile pe perioada de implementare a proiectului şi pe baza unui număr 

de criterii, cum ar fi: priorităţile factorilor interesaţi, şansa de succes, bugetul, relevanţa, 

timpul necesar implementării, contribuţia la reducerea inegalităţilor. 
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       Aplicație 

Alegeţi un exemplu de posibil proiect pentru şcoala dumneavoastră şi parcurgeţi etapele 

ciclului de proiectare descrise anterior. Realizaţi: Analiza problemelor, Analiza  obiectivelor ( 

utilizaţi “Arborele problemelor”) 

 

Scopul unui proiect reprezintă, de regulă, rezolvarea problemei sau stadiul în care dorim să 

ajungă problema în urma derulării proiectului. 

Recomandări: 

• enunţul trebuie sa fie scurt şi concis; 

• nu trebuie să apară necesitatea de a folosi conjuncţia "şi" pentru a despărţi 2 propoziţii; 

dacă se întâmpla acest lucru, s-ar putea să fie vorba de 2 scopuri; 

• de asemenea, folosirea cuvântului "prin" atrage după el explicaţii cu privire la modul în care 

va fi atins scopul proiectului; nu este cazul a se face acest lucru în aceasta secţiune. 

 

Un obiectiv este un rezultat scontat ce trebuie obţinut în efortul de atingere a scopului 

proiectului şi, implicit, a rezolvării problemei. Obiectivele sunt paşi ce trebuie făcuţi pentru a 

ne apropia de scop. Obiectivele  se vor stabili gradat, în concordanta cu intervalele de timp 

avute în vedere pentru realizarea proiectului, fiind specifice unei anumite perioade. 

În vederea formulării corecte a obiectivelor se va raspunde cu precizie la următoarele 

întrebări: 

• Care sunt zonele cheie pe care dorim să le schimbăm prin acest proiect? 

• Care este segmentul de populaţie care va fi implicat în schimbare? (atenţie, aici trebuie să 

avem în vedere nu numai grupul-ţintă - care, de altfel, va fi stabilit cu precizie - ci şi 

categoriile de populaţie cu care acesta interacţionează major!) 

• Care este direcţia schimbării pe care o dorim? (creştere sau îmbunătăţire, descreştere sau 

reducere) 

• Care este gradul sau proporţia schimbării? 

• Care este termenul (sau intervalul de timp) prevăzut pentru atingerea gradului de 

schimbare? 

Trebuie avută mare atenţie atunci când se enunţă obiectivele pentru a nu se confunda cu 

activităţile. 

Acestea din urmă descriu cum se îndeplinesc obiectivele.  
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Obiectivele reprezintă "un sfârşit", în timp ce metodele reprezintă "un drum".  

 

Cea mai bună regulă de deosebire a lor este următoarea: dacă există un singur mod de a 

îndeplini obiectivul pe care l-aţi enunţat, probabil că, de fapt, aţi enunţat o acţiune. 

O altă metoda de a verifica dacă ceea ce se enunţa este un obiectiv sau nu, este folosirea 

iniţialelor unor cuvinte care reprezintă caracteristicile pe care trebuie să le întrunească 

obiectivele, iniţiale care, una lângă alta, compun cuvântul englezesc SMART (isteţ): 

S - specific - este obiectivul clar: cine, ce, când, unde, cum, grup-ţintă? 

M - măsurabil - sunt măsurabile rezultatele? 

A - abordabil - este un obiectiv care poate fi, în general, atins? 

R - realist - are organizaţia resursele necesare pentru atingerea lui în timpul dat? 

T - încadrare în timp - există un termen limită? 

Scopul şi obiectivele unui proiect sunt diferite de scopul şi obiectivele organizaţiei, deşi în 

mod normal exista o legătura între ele. 

Secţiunea din proiect referitoare la activităţi cuprinde descrierea detaliată a ceea ce 

organizaţia/instituţia urmează să întreprindă pentru atingerea obiectivelor. Activitatea este un 

mijloc de a atinge un obiectiv. Trebuie reţinut faptul că, pentru atingerea unui obiectiv, este 

necesară punerea în practică a mai multor metode. Dacă pentru obiectiv nu se poate defini 

decât o metoda de a fi atins, înseamnă ca obiectivul respectiv este de fapt oactivitate. 

Acest capitol trebuie să cuprindă: 

• enunţarea fiecărei activităţi în parte. 

• specificarea responsabilului activităţii respective; 

• specificarea resurselor de care este nevoie (personal, echipament, timp) 

• descrierea secvenţelor în timp si modul cum se interferează activităţile.19 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Idem.,pg.162 
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     Aplicație  

    Încercaţi să elaboraţi  activităţi răspunzând  la următoarele întrebări: 

• ce anume aveţi de făcut pentru atingerea obiectivelor (răspunsul la aceasta întrebare îl 

constituie acţiunile ce trebuie întreprinse); 

• ce sarcini trebuie îndeplinite în cadrul flecarei acţiuni (răspunsul va ajuta sa evaluaţi 

resursele de care aveţi nevoie si planificarea în timp); 

• ce resurse sunt necesare pentru îndeplinirea fiecărei sarcini 

• care sunt datele de începere si terminare a sarcinilor (răspunsul la aceasta întrebare va 

ajuta sa determinaţi secvenţele în timp); 

• cum se vor selecta participanţii (răspunsul va ajuta sa va daţi seama dacă veţi avea 

oamenii necesari pentru ducerea activităţilor la bun sfârşit). 

 

Recomandări: 

• resursele specificate la secţiunea "activităţi" trebuie să corespundă cu resursele cerute în 

buget; 

• fiecare resursă menţionată (personal, echipament ş.a.) va trebui "tradusă" în bani şi 

regăsită în buget; 

• explicaţi motivele care v-au făcut să alegeţi metodele pe care le-aţi ales; 

• faceţi o scurtă discuţie despre riscul punerii în practica a metodelor respective; arătaţi de ce 

metodele pe care le-aţi ales implica o probabilitate mare de atingere a obiectivelor. 

 

  Reflecție 

„Munca în echipă presupune în primul rând să-ţi pierzi jumătate din timp explicându-le 

celorlalţi de ce nu au dreptate!”George Wolinski 

 

Mai multe informatii despre aceasta tema   puteti gasi in 

“Managementul proiectelor cu finantare internationala”, autor Viorica 

Beldean - Editura Matrixrom sau “Management de proiect - o abordare 

practica”, autor James K. McCollum -  Editura Universitara, 2005    

                 

Extindere
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5.4. Implementare 

 

 

Cum se implementează un proiect câstigator? 

Care sunt caracteristicile unui proiect de succes? 

 

 

Implementarea proiectului înseamnă organizarea şi 
desfaşurarea efectivă a activităţilor prevăzute în proiect.  
 
Din acest punct de vedere, se procedează ca în cazul 

organizării oricarei alte activităţi, ţinând cont de o serie de 

observaţii specifice: 

 

1. Posibilităţile de modificare a planului de activitate sunt reduse şi trebuie argumentate în 

faţa finanţatorului, uneori fiind necesar un acord expres al acestuia înainte de a le efectua - 

activităţile trebuie planificate cât mai bine încă din faza elaborarii proiectului participant la 

licitaţie; 

2. Bugetul poate fi modificat numai între anumite limite destul de reduse, orice modificare 

majoră neaprobată în prealabil de finanţator ducând la încheierea contractului de finanţare; 

3. Se recomandă respectarea echipei proiectului care a fost prezentată în cadrul cererii de 

finanţare şi anexele sale - modificările justificate trebuie argumentate; 

4. Pentru achiziţii de bunuri de valori ridicate finanţatorul poate solicita organizarea unor 

licitaţii, respectându-se anumite condiţii prestabilite; 

5. Finanţatorul solicită, de regulă, organizarea în mod separat a evidenţei financiar-contabile 

a proiectului (cont bancar separat, conturi analitice distincte etc.); 

6. Există reguli stricte privind organizaţia care poate efectua cheltuieli utilizând resursele 

financiare nerambursabile primite (deseori, solicitantul coordonator al proiectului este singura 

organizaţie care are dreptul să dispună utilizarea banilor din contul bancar al proiectului, 

acoperind inclusiv eventualele cheltuieli realizate de partenerii săi în cadrul proiectului) şi 

documentele justificative acceptate pentru decontarea cheltuielilor efectuate (facturi, chitanţe 

fiscale, bonuri fiscale, ordine de plată etc.). 

 

  Provocare 

 

      Repere teoretice 
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Implementarea unui proiect presupune elaborarea, depunerea şi sustinerea dosarelor 

de achizitii şi a dosarelor de plăţi. Un proiect care a fost aprobat şi declarat eligibil nu 

înseamnă că a şi intrat în posesia cofinanţării nerambursabile. Foarte mulţi – în necunoştinţă 

de cauză, cred că cel mai important este să aprobi un proiect, dar cea mai importantă este 

punerea în practică a ceea ce scrie în proiectul deja aprobat şi implicit primirea cofinanţării. 

Dosarele de achizitii şi plăti presupun întocmirea unei întregi documentaţii.  

Toate acestea înseamnă volum mare de muncă, timp şi o cunoaştere foarte bună a 

legislaţiei ce reglementează achiziţiile publice. 

Dacă în cadrul cererii de finanţare s-a încercat să se facă o estimare cât mai exactă a 

costului total al proiectului în etapa de implementare e vorba de cheltuielile efective. De 

aceea e foarte important ca această etapă să fie întocmită cât mai bine şi corect pentru a nu 

se pierde sumele ce au fost alocate în urma aprobări cererii de finanţare. 

 

Procedurile de atribuire supuse OUG 34/2006 cu modificarile ei sunt: licitaţia 

deschisă; licitaţia restrânsă; dialogul competitiv; negocierea; cererea de oferte; concursul de 

soluţii. Începând cu 1 ianuarie 2007 autorităţile contractante au obligaţia de a se înregistra în 

SEAP (Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice). Pentru beneficiarii fondurilor structutrale cu 

o finanţare publică mai mică de 50% din total costuri eligibile autoritatea de management va 

decide ce procedură se aplică. 

 

În concluzie, nu neglijaţi partea de implementare a unui proiect, iar dacă încheiaţi un 

contract cu firma de consultanţă, specificaţi şi obligaţia acestuia de a vă asista la 

implementarea proiectului.  

 

               Aplicație   

Selectaţi adresa  de mai jos pentru a obtine informaţii privind Axa prioritară 1 „Educaţia şi 

formarea profesionala în sprijinul cresterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 

cunoaştere” şi a Axei prioritare 2 „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”    

http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=36 

http://www.iearn.org/   este o organizaţie non-profit formată din peste 30.000 de şcoli şi 

organizaţii de tineret în mai mult de 130 de ţări. Oferă ocazia profesorilor şi tinerilor de a 
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lucra împreună on-line utilizând internetul şi alte tehnologii noi de comunicaţii. Peste 

2.000.000 de elevi în fiecare zi sunt angajaţi în toată lumea în munca de proiect. 

http://www.anpcdefp.ro/    Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul 

Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) 

 

Mai multe informatii despre aceasta tema   puteți găsi în „Managerul de 

proiect - maiestrie in livrarea proiectelor”,  autor  Richard Newton, 

Editura: Codecs, 2006. 

 

Exercițiu creativ  

Precizează, în termeni de atitudini şi comportamente, participarea la un proiect la care ai 

avut ocazia să iei parte,fie din poziţia de membru în echipa de proiect, fie ca invitat la o 

activitate desfăşurată în cadrul proiectului. 
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5.5. Monitorizare și evaluare 

 

„Ceea ce am invatat din lectiile invatate este că nu 

învăţăm din lecţiile învăţate.” 

T. Block 

 

Să încercăm să aflăm cum se  monitorizează şi evaluează proiectele? 

 

Monitorizarea și evaluarea nu reprezintă un „eveniment”care are 

loc la finalul proiectului, ci un proces curent, în desfășurare care ajută 

factorilor de decizie să înțeleagă mai bine eficiența acțiunii și a 

proiectului. 

Pentru a începe acest proces, se poate desemna o Echipa de Monitorizare și Evaluare 

pentru a ajuta la proiectarea aborăarii evaluarii și evaluarea rezultatelor proiectului. Echipa 

de Monitorizare și Evaluare poate fi alcatuită din experți în evaluarea proiectelor, agenți 

responsabili cu furnizarea datelor despre mediu, și instituții de implementare. 

 

Dacã implementarea proiectelor înseamnã organizarea şi conducerea acestora în sensul 

atingerii obiectivelor pentru care au fost propuse, monitorizarea reprezintã un sistem de 

colectare şi raportare a informaţiilor asupra desfãşurãrii proiectelor, în vederea îmbunãtãţirii 

eficienţei şi reorientãrii acţiunilor, în cazul în care acestea nu conduc la rezultatele estimate. 

Monitorizarea este un instrument de management şi o etapã a oricãrei strategii de 

dezvoltare, care evalueazã o serie de aspecte aflate în plinã desfãşurare, cum ar fi: activitãţi, 

rezultate parţiale, buget, performanţe ale organizaţiei ce asigurã implementarea, riscurile 

identificate iniţial. Existenţa unor activitãţi bine formulate, a indicatorilorde performanţã 

aferenţi acestora şi a unui buget propriu fiecãrei activitãţi constituie factori de succes în 

procesul de monitorizare. 

Un grafic al desfãşurãrii în timp a proiectelor este o condiţie esenţialã pentru monitorizare. 

De asemenea, realizarea unui grafic de monitorizare, care sã etapizeze verificarea 

rezultatelor parţiale ale fiecãrui proiect, este un instrument care faciliteazã acest proces. 

Graficul anexat, realizat pe baza calendarului activitãţilor, poziţioneazã rezultatele estimate 

ale activitãţilor în lunile anilor proiectului  şi îşi propune sã asiste echipa proiectelor în 

procesul monitorizãrii acestora. 

  Provocare 
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 Succesul unui proiect 

 
 
 
 
Evaluarea este un instrument care apreciazã dacã obiectivul a fost atins, în cadrul de timp 

sau de buget alocat,şi se realizeazã în douã etape - la jumãtatea şi la sfârşitul proiectului. 

Graficul de monitorizare propus pentru proiect vine de asemeni în sprijinul evaluãrii 

acestora20.  

 

Astfel, la intrebarea "De ce evaluam?" putem identifica cauze interne și cauze externe, 

câteva dintre cele mai des întâlnite fiind amintite în continuare. 

Motivatii interne: 

• pentru a vedea dacă facem ceea ce trebuie. 

• pentru a obține informații și reacții dacă ceea ce facem e necesar în luarea deciziilor. 

• pentru aprecierea performanțelor organizației în raport cu standardele de performanță 

internă în scopul imbunătățirii performanțelor. 

• pentru că ne ajută să învățăm din greșeli și astfel să pregătim succesele viitoare. 

Motivații externe: 

• pentru ca finanțatorii doresc să se asigure organizația cheltuiește banii așa cum a 

prevăzut în cererea de finanțare. 

                                                 
20 Asociaţia Project Management România.(2002), Managementul proiectelor: glosar. Bucureşti, Ed.Economică, 
pg.121 
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• pentru ca organizația dorește să dovedească faptul că derulează proiecte și asigură 

servicii de care este nevoie, acoperă nevoile beneficiarilor și este capabilă să facă 

ceea ce afirmă că poate face. 

• pentru a arata ca suntem competitivi prin prisma raportului cost/beneficii. 

• pentru aprecierea performanâelor organizației în raport cu standardele de 

performanță externe. 

• Pentru a compara activitatea cu ceea ce altor organizații similare. 

Evaluarea se concentrează asupra a 4 aspecte principale: 

• Resurse investite. 

• Activități desfășurate. 

• Rezultate obținute. 

• Beneficii realizate. 

 

Pentru a putea fi realizată, evaluarea necesită, în cele mai multe cazuri, culegerea de date 

pe toata perioada derularii proiectului, adică monitorizarea proiectului. 

 

Monitorizarea este procesul de colectare sistematică și analizare a informațiilor cu privire la 

activitățile organizației. 

 

Monitorizarea ne ajută să efectuăm o verificare regulată a ceea ce facem în mod curent: 

informaţiile pot reprezinta indicatori atât cantitativi, cât şi calitativi. 

Planul de evaluare trebuie să cuprindă referiri la modul cum vor fi culese informațiile cu 

privire la derularea proiectului (cum se va face monitorizarea) și la felul în care se va aprecia 

măsura în care au fost atinse obiectivele și s-au obținut rezultatele preconizate. 

Pentru a putea spune că faceți o evaluare corecta a proiectului trebuie ca la sfârșitul 

procesului de evaluare să puteți răspunde la urmatoarele întrebări: 

• În ce măsură proiectul și-a atins obiectivele propuse? 

• În ce măsură atingerea acestor obiective poate fi atribuită în mod direct proiectului 

dvs.? 

• În ce măsură proiectul s-a desfașurat conform planificării propuse în cererea de 

finanțare? 

Atât monitorizarea, cât și evaluarea, nu au obiect și sunt imposibil de făcut în mod efectiv 

atunci când organizația nu are foarte bine clarificate și formulate obiectivele. 
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Activitatea de monitorizare și evaluare trebuie incluse în planificare, iar costurile necesare 

efectuarii lor trebuie cuprinse în buget. 

 

               Aplicație  

Selectați următoarea adresă http://www.fseromania.ro/index.php apartinand FSE(Fondul 

Social European), deschideți pagina POS DRU şi selectați informații privind „rolul și 

organizarea Organismelor intermediare” și „Comisia de monitorizare”. 

http://www.youthpeer.org  Programul Y-PEER (Youth Peer Education Network) contribuie la 

dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale de la nivel 

naţional de a implementa programe de educaţie de la egal la egal de înaltă calitate în Europa 

de Est, Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi Africa Orientală. Acest site cuprinde 

link-uri către peste 25 de site-uri la nivel de ţară şi pune la dispoziţie resurse şi instrumente 

de comunicare. 

 

  Reflecție 

"Am mers pe acel drum lung spre libertate şi am încercat să nu mă clatin;. Eu am facut paşi 

greşiţi de-a lungul drumului, dar am descoperit secretul că după ce  urcaţi un deal mare, 

singura constattare este că există mai multe dealuri de urcat. 

 M-am oprit un  moment aici pentru a mă odihni, pentru a privi la  imaginile glorioase care mă 

înconjoară şi m-am uitat  înapoi pe distanţa de unde am venit. Şi constat că mă pot  odihni 

doar pentru o clipă, pentru că am  responsabilităţi, iar eu nu îndrăznesc să zăboves , pentru 

că plimbarea mea  lunga mea nu este încă încheiată. "  

(Nelson Rolihlahla Mandela, născut la 1918, din Africa de Sud avocat, om de stat şi 1993 

câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace, “ Mandela inspirational  - Long Walk to Freedom, 

1994.)  

 

Mai multe informatii despre această temă   puteți găsi in 

„Managerul de proiect - maiestrie in livrarea 

proiectelor”,  autor  Richard Newton, Editura: Codecs, 

2006. 
           Extindere  
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Exercițiu creativ 

Reflectaţi asupra caracteristicilor unui proiect de succes prezentat în continuare: 

• Cererea de finanţare este clar şi logic elaborată şi uşor de studiat, chiar dacă ideea 

proiectului nu este neapărat extrem de novatoare; 

• Încadrare foarte bună în obiectivele şi priorităţile programului de finanţare 

• Planificare atentă care poate fi respectată la implementare 

• Indicatori clar definiţi, măsurabili 

• Proiectul poate continua în condiţii normale după terminarea finanţării nerambursabile 

• Bugetul este clar şi suficient de detaliat 

• Cheltuielile sunt absolut necesare pentru funcţionarea proiectului 

• Veniturile au o probabilitate mare de a fi obţinuţe 

• Persoanele care vor lucra în cadrul proiectului au experienta necesara 

• Solicitantul are experienţă în managementul de proiecte 

• Există o comunicare foarte bună între beneficiar şi finanţator, începând din faza de 

elaborare a proiectului şi continuând pe parcursul implementarii sale.  

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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5.6. Surse de finanțare 

 

„Banii nu iniţiază o idee. Ideea este  întotdeauna cea care 

porneşte banii.” 

Owen Laughlin 

 

Ca să realizăm un proiect avem nevoie de bani! 

• De unde luăm banii? 

• Cum pregătim bugetul unui proiect? 

Finanţările nerambursabile sunt destinate sprijinirii desfaşurării 

unor activităţi - importante pentru anumite segmente ale societăţii 

sau pentru dezvoltarea de ansamblu a organismului economic şi 

social - din domenii pentru care, din cauza situaţiei conjuncturale, 

nu există resurse financiare suficiente accesibile în mod curent (de exemplu, reabilitarea 

infrastructurii în regiuni sărace, recalificare profesională, sprijinirea dezvoltării sectorului ONG 

în calitate de partener al autoritatilor publice) sau din domenii în care exista în mod tradiţional 

o nevoie de resurse financiare mai mare decât disponibilităţile (de exemplu, activitatile de 

educaţie). 

Cele mai multe finanţări de acest tip sunt acordate Romaniei de alte state sau instituţii 

internaţionale. 

Sistemul finanţărilor nerambursabile publice externe este una dintre componentele 

mecanismelor mai ample de colaborare dintre diverse state, el având caracterul unui ajutor 

acordat pentru sprijinirea rezolvării unor situaţii exceptionale în care statul beneficiar al 

acestui ajutor nu are expertiza sau resursele umane şi materiale necesare pentru a încerca o 

rezolvare eficientă pe cont propriu. Din acest motiv, resursele financiare propriu-zise sunt 

însoţite de o întreagă metodologie specifică  care trebuie respectată în procesul de acordare 

a finanţărilor şi prin care se urmareşte implementarea unor elemente de filosofie socială care 

şi-au dovedit validitatea în situaţii similare întalnite în alte state. 

Paşi de urmat pentru obținerea unei finanțări: 

1. Stabiliţi o listă de idei generale de proiect legate de activitatea organizaţiei 

dumneavoastră pentru care doriţi să solicitaţi finanţare. 

Puteţi începe să discutaţi ideile cu oamenii politici, funcţionarii şi alte personalităţi-

 

Repere teoretice 
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cheie din zona dumneavoastră. Asemenea persoane vor fi în mod particular dispuse 

să susţină un eventual proiect daca obiectivele lui au o legatura cu interesele acestor 

persoane şi dacă proiectul pare bine conceput şi susceptibil de reuşită. Chiar dacă 

aveţi destule resurse financiare pentru a va conduce proiectul spre realizare, un 

sprijin local este binevenit; uneori se poate dovedi chiar vital. Consultaţi sursele de 

informaţii privitoare la programele de finanţări nerambursabile aflate în desfaşurare 

sau în pregatire pentru lansare. 

2. Analizați obiectivele şi prioritatile diferitelor programe de finanțare, criteriile de 

eligibilitate, criteriile de evaluare a proiectelor; evitați să interpretați nejustificat de 

favorabil aceste criterii, pentru ca analiza comisiei de evaluare - singura care 

contează, în cele din urmă - este neutră. 

3. Analizați tipurile de proiecte finațtate anterior în cadrul programelor de finanțare 

(atenție: de multe ori, finanțatorul modifică unele caracteristici ale licitației curente de 

proiecte față de licitațiile anterioare organizate în cadrul aceluiași program de 

finanțare). 

4. Analizați condițiile financiare: suma minimă și maxima care poate fi solicitată, nivelul 

și structura contribuției cofinanțării care trebuie asigurată de solicitant. 

5. Identificați termenul limită de depunere a proiectelor de finanțare. 

 

Statele Membre şi regiunile Uniunii Europene au acces la finanţare din Fondul Social 

European în cadrul unei perioade de programare de şapte ani. Actualul exerciţiu de 

programare se desfăşoară pe perioada 2007-2013. Pentru a beneficia de asistenţa FSE, 

Statele Membre elaborează programe operaţionale care sunt implementate de actori socio-

economici, precum instituţii de învăţământ, furnizori de formare profesională, IMM-uri, 

camere de comerţ şi industrie, parteneri sociali, ONG-uri, instituţii publice, autorităţi locale 

etc. 

Programe de finanţare la care pot aplica și organizațiile școlare sunt: 

• Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 a fost 

elaborat în cadrul unui larg proces partenerial -

link:http://www.fseromania.ro/index.php   

• COMENIUS - ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR-link: http://www.anpcdefp.ro/   

• LEONARDO DA VINCI – EDUCAŢIA șI FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ  ȘI 

CONTINUĂ: http://www.anpcdefp.ro/   
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• GRUNDTVIG – EDUCATIA ADULTILOR ȘI  ALTE RUTE EDUCATIONALE: 

http://www.anpcdefp.ro/   

Şi câte ceva …despre buget! 

În sens mai larg, bugetul de proiect poate fi privit ca o planificare a proiectului din 

punct de vedere financiar. Pregătirea unui buget detaliat şi realist permite o imagine mai 

clară a resurselor necesare atingerii obiectivelor proiectului. Astfel, bugetul atribuie valoare 

financiară activităţilor proiectului, planificarea generală a proiectului "mergând mâna în 

mâna" cu cea a bugetului. De asemenea, reprezintă şi un important instrument de control al 

resurselor financiare ale proiectului, orice abatere trebuie luată în considerare. 

 

Etape în realizarea bugetului: 

 

• planificarea activităţilor proiectului 

• estimarea cheltuielilor în detaliu, pentru fiecare activitate şi subactivitate 

• estimarea potenţialelor surse de venituri 

• reconcilierea diferenţelor dintre cheltuieli si venituri 

• fluxul de numerar (bani pentru efectuarea plaţilor - sume, perioade) 

• aprobarea bugetului 

• stabilirea unor proceduri de supraveghere permanenta a costurilor comparativ cu bugetul,  

• revizuirea si actualizarea periodica a bugetului.  

 

Se poate întâmpla ca finanţatorul să nu ofere suma totala pe care o considerăm necesară 

atunci când scriem proiectul. Aceasta poate avea 2 motive: fie nu am explicat acţiunea şi 

costul ei asociat destul de clar, fie că nu am calculat corect fondurile necesare.  

De menţionat ar fi estimarea contribuţiilor personale; este bine să ataşăm o prospectare a 

pieţei ce oferă produse sau servicii similare, pentru a putea susţine estimările de preţ făcute. 

 

Tipuri de buget: 

 

a. buget pe categorii de cheltuieli - grupează veniturile şi cheltuielile pe categorii. 

 

b. buget pe categorii de cheltuieli şi pe activităţi - grupează cheltuielile pe categorii şi pe 

activităţi, în cadrul acelui proiect. Este tipul de buget cu care se operează atunci când se 
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elaborează bugetul proiectului. Utilizându-l, ne putem asigura de faptul că nu scăpăm din 

vedere nici o activitate şi nici o cheltuială. 

 

c. buget pe surse - grupează cheltuielile pe categorii şi pe surse de finanţare care participă 

cu fonduri. Acest tip de buget reprezintă, de obicei, forma sub care bugetul i se prezintă 

finanţatorului căruia i se solicita fonduri, având în vedere faptul că orice finanţator doreşte să 

ştie cine mai susţine din punct de vedere financiar proiectul respectiv şi în ce măsura. 

 

               Aplicație  

Selectaţi adresele de mai jos pentru a obţine informaţii privind accesarea unor posibile 

finanţări: 

http://www.finantare.ro/programe.html  - este un motor de cautare special pentru 

finantarea şcolii dumneavoastră.. Puteti gasi aici finantari acordate de Uniunea Europeana, 

exemple de succes in atragerea si implementarea proiectelor si totodata va poate pune in 

legatura cu firme de consultanta, care sa va ofere informatiile necesare accesarii fondurilor 

europene si nu numai. 

 

http://www.fseromania.ro/   Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin 

care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. 

 

http://www.fseromania.ro/index.php  Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane, unul dintre programele finanţate din Fondul Social European  în 

România în perioada 2007-2013 şi gestionat de către Autoritatea de Management pentru 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane   din cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

http://www.anpcdefp.ro/  - Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul 

Educatiei si Formarii Profesionale  

www.tcet.unt.edu / webmem.htm  -TCET site-ul web Resurselor Educaţionale liste de 

resurse educaţionale, organizaţii educaţionale, alte site-uri de educaţie, site-uri pentru copii, 

arii curriculare şi subvenţii / finanţare. 
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Finanţatori sunt instituţiile bancare, fondurile de investiţii sau în unele cazuri fundaţii, atrase 

în programe de finanţare pe diverse domenii. 

 

Realizatorii solicitanţi de proiecte sau contractanţii pot fi colective sau persoane din 

universitati, institute de cercetare, proiectare, organizatii non-guvernamentale, persoane 

fizice sau juridice calificate pe acest domeniu. 

 

În funcţie de caracteristicile generale sau specializate ale proiectului, oferta  poate fi mai 

largă sau mai restrânsă. Spre exemplu, pentru un proiect educaţional european de tip 

Socrates sau Erasmus pot exista numeroşi solicitanţi de la şcoli şi licee la universităţi care să 

concureze la aplicaţia pentru proiect, toţi aceşti solicitanţi sunt din domeniul educaţiei.  

 

Ofertanţii de proiecte  denumiţi şi contractori pot fi organisme internaţionale (exemplu 

comisia Europeană, USAID, ONU, ONUDI, NATO etc.), naţionale (Guvernul României, 

ministere etc.), organizaţii publice sau private, persoane fizice sau juridice etc. 

 

               Aplicație  

Selectați de pe siteul http://www.fseromania.ro/  domeniul POS DRU.Consultați informațiile 

privind axele prioritare și domeniile majore de intervenție ale POS DRU. 

 

  Reflecție 

”Banii pot fi coaja multor lucruri, dar în nici un caz miezul acestora.Ei aduc 

mâncare, dar nu şi poftă, doctorii dar nu şi sănătate, cunoştinţe, dar nu şi prieteni, servitor, 

dar nu şi loialitate, zile de bucurie, dar nu linişte şi fericire! 

Henrik Ibsen 
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Mai multe informații despre această temă  puteți găsi in “Happy 

Projects”,autor Roland Gareis -  Ediția a doua, Editura ASE, 2006 sau 

in „Managementul proiectelor: Calea spre creșterea competitivității”, 

autori Mariana Mocanu, Carmen Schuster -  Editura All Beck, 

Bucuresti, 2001 

Exercițiu creativ  

 

Accesaţi următoarea adresă pentru a putea vizualiza Catalogul de cursuri Comenius-

Grundtvig -http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/formulare.html 

Alegeţi un domeniu care vă interesează şi aplicaţi conform indicaţiilor de pe pagina 

„anpcdefp” (Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si 

Formarii Profesionale) 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

 

 

              

Extindere             
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5. 7. Sfaturi utile 

 

„Dacă vrei să-ţi planifici o activitate timp de un an, plantează 

orez; 

Dacă planul este de zece ani, plantează copaci; 

În cazul în care planul este de o sută de ani, 

Educa copiii. "  

Confucius 

 

Vă oferim mai jos câteva sfaturi finale despre cum se construieşte un proiect! 

 

Pentru construirea proiectului trebuie să pronim  de la informaţiile 

cuprinse în pachetul informativ. (Ghidul aplicanţilor pentru granturi. 

Solicitare de propuneri de proiecte sau Ghidul Solictantului)21 

 

Activitatea trebuie concentrată în două direcţii: 

A. Completarea formularelor obligatorii (cerere de finanţare, buget, matrice logică, plan de 

afaceri etc.); 

 

B. Colectarea informaţiilor anexă necesare (statut juridic al solicitantului şi alte documente 

cu caracter juridic, CV-uri ale echipei proiectului, informaţii care pot fi utilizate în 

argumentarea  proiectului). 

Ordinea în care sunt organizate informaţiile într-o cerere de finanţare este ordinea optimă 

pentru evaluarea sa. Completarea cererii, însă, trebuie realizată în altă ordine, foarte utilă în 

acest sens fiind matricea logică a proiectului (daca aceasta există). 

 

O ordine de elaborare a elementelor proiectului de finanţare poate fi următoarea: 

a. Definirea problemei care trebuie rezolvată. În acest scop trebuie identificate problemele 

majore existente, dintre care trebuie selectată o singură problemă care va fi vizată de 

proiectul dumneavoastră. 

 

b. Stabilirea scopului proiectului: de regulă, reprezintă rezolvarea problemei sau stadiul la 

                                                 
21 Roşu. C., „Ghid 10 paşi-cum se scrie un proiecteducaţional”, Ed. All, 2010, pg. 65 

  

Provocare 

 

Repere teoretice 
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care dorim să ajungă ea în urma derulării proiectului. Scopul trebuie să fie unic şi să aibă o 

formulare concisă. 

c. Stabilirea obiectivelor proiectului: reprezintă etape care trebuie atinse pentru atingerea 

scopului - atenţie: obiectivele reprezintă ceea ce doriţi să obtineţi, nu ceea ce faceţi pentru a 

obţine ceea ce doriţi. Astfel, dacă există numai un singur mod de îndeplinire a unui obiectiv 

pe care l-aţi stabilit, este probabil să fi stabilit de fapt o activitate.  

d. Stabilirea activităţilor. În aceasta etapa trebuie să determinaţi ce anume trebuie făcut 

pentru atingerea fiecărui obiectiv (stabilirea acţiunilor), sarcinile care trebuie îndeplinite în 

cadrul fiecărei acţiuni (informaţii esenţiale în evaluarea necesarului de resurse şi planificarea 

în 

timp), personalul necesar. Resursele utilizate în aceste activităţi se vor regăsi în buget. Aveţi 

în vedere necesitatea argumentării avantajelor şi prezentării riscurilor acestor activităţi, 

demonstrând că aţi studiat şi alte soluţii posibile - eventual aplicate în alte situaţii similare - 

atunci când aţi ales soluţiile propuse în proiectul dumneavoastră. 

e. Stabilirea planului de evaluare. Evaluarea este necesară pentru a putea stabili în fiecare 

moment în ce condiţii de calitate organizaţia face ceea ce şi-a propus. Evaluarea se 

concentrează asupra a 4 aspecte majore: resurse investite în proiect, activităţi desfaşurate, 

rezultate obţinute, beneficii realizate. Pentru a putea fi realizată, ea necesită, de regulă, 

informaţii sistematice, ceea ce face necesară organizarea unei monitorizări a proiectului. 

Costurile monitorizării şi evaluării trebuie incluse în bugetul proiectului. 

f. Realizarea bugetului. Categoriile principale de cheltuieli se referă la resurse umane, 

echipamente şi bunuri, transport, cheltuieli administrative, alte costuri şi servicii, costuri 

aferente clădirilor şi terenurilor (uneori), rezerve pentru situaţii neprevăzute (uneori), fiecare 

categorie de cheltuieli trebuind să fie detaliată în buget. Cheltuielile trebuie, de regulă, 

grupate şi funcţie de sursa din care vor fi acoperite: contribuţia solicitantului sau 

partenerilor, respectiv cofinanţarea nerambursabilă. 

Observaţie: realizarea bugetului durează destul de mult timp, planificaţi-vă corespunzător 

activitatea de realizare a proiectului. 

 

Uneori finanţatorul nu oferă întreaga sumă solicitată prin bugetul proiectului dumneavoastră, 

pentru că nu a înţeles argumentele privind necesitatea anumitor cheltuieli sau pentru că a 

considerat suma nejustificat de mare. Dacă acest lucru va afecta calitatea rezultatelor 

proiectului, comunicaţi acest lucru finanţatorului. 

g. Justificarea proiectului: argumentaţi importanţa şi urgenţa problemei vizate în proiect, 
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avantajele pe care soluţia de rezolvare propuse de proiect le care faţă de alte alternative, 

capacitatea solicitantului şi partenerilor de a desfaşura proiectul. 

h. Durabilitatea proiectului - modul în care vor fi finanţate activităţile din proiect după 

încheierea finanţării nerambursabile. Finanţatorii sunt interesaţi, cel mai adesea, ca 

proiectele pe care le finanţează să traiască cât mai mult timp, vor să facă investiţii pe termen 

lung. Continuarea proiectului poate fi finanţată din alt grant al aceluiasi finanţator sau 

acordat de alt finanţator, venituri aduse de activităţile proiectului, alte surse de finanţare. 

Dacă intenţionaţi să solicitaţi pentru continuarea proiectului o altă tranşă de finanţare, 

informaţi de la început finantatorul şi argumentaţi foarte bine această solicitare. 

i. Stabilirea titlului proiectului: trebuie sa atragă atentţa, să evidenţieze rezultatele şi 

avantajele proiectului, să fie clar şi concis, dar evitând acronimele şi termenii tehnici sau de 

jargon. 

j. Realizarea rezumatului proiectului: trebuie să cuprindă prezentarea problemei vizate, 

prezentarea solicitantului şi a credibilităţii sale, prezentarea succintă a obiectivelor, a 

activităţilor şi a metodologiei de evaluare, costul total al proiectului, a contribuţiei solicitantului 

şi a cofinanţării solicitate, durabilitatea proiectului. Rezumatul este ultima 

componentă redactată. 

 

               Aplicație  

Selectați adresa de mai jos: 

http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=16 

Studiați secțiunea  „Alte fonduri europene” și selectați tipurile de programe la care școala 

dumneavoastră ar putea deveni partener sau beneficiar. 
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  Reflecție 

"Aici e este vorba despre cum îi putem  ajuta pe copiii să devină ei înşişi. Ce este o şcoală în 

cazul în care nu îi ajută pe  oamenii să găsească ceea ce ei doresc să facă? Eu nu mă refer 

doar la carieră. Adica îi învaţă cum să cânte, să danseze, să deseneze, să scrie poezie , să 

joace  tenis, să cante la chitară. Ar fi o societate mai bună, mai armonioasă în cazul în care 

aceste persoane au dezvoltat astfel de interese atunci când au fost tineri.... copii au nevoie 

de ele aici (în şcoală). Dacă şcolile nu au de  gând să facă aceste lucruri,atunci  care este 

rostul lor? "  

(Anthony Seldon, scriitor, director de  şcoală, şi expert în  dezvoltarea  potenţialului tinerilor 

cu caracter personal.  Dintr-un interviu publicat în ziarul The Guardian, 27 mai 2007. ) 

 

Mai multe informații despre această temă  puteți găsi în 

“Management de proiect - o abordare practică”, autor 

James K. McCollum -  Editura Universitara, 2005    sau în 

“Lecții de management de proiect”, autori Tom Mochal, 

Jeff Mochal -  Editura CODECS, Bucuresti, 2006 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

 

           Extindere  
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