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Prefață 

 

 

Cartea reflectă spiritul de observație și raționamentul analitic al 

autorului, profesor de fizică, aplicate cercetării artei manageriale din 

perspectivă etică.  

 Într-o exprimare concisă și relevantă, se aduc în fața cititorului 

elemente semnificative pentru înțelegerea stadiului actual al organizării și 

funcționării etice a instituțiilor de învățământ preuniversitar românesc. 

 Informațiile oferite îngemănează experiența profesionala la catedră, o 

amplă informare din literatura de specialitate și studiul prospectiv realizat 

de autor conform rigorilor cercetării științifice. 

 Lucrarea are relevanță atât prin clarificările argumentate privind 

percepția, aplicabilitatea și necesitatea eticii normative în învățământul 

preuniversitar, cât și prin aprecierile personale pertinente.  

 Importanța lucrării este dată și de actualitatea temei, fiind adresată 

profesorilor și managerilor din învățământul preuniversitar precum și 

tuturor celor interesați în contextul actual al încercărilor încă 

nedefinitivate, mai ales din punct de vedere funcțional, de a implementa un 

cod de etică puternic reglator pentru culturile organizațiile școlare și 

pentru un management etic al acestora. 

 

Prof. univ. dr. Constanța Popescu 
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Introducere 

 

 

    „Managementul este în acelaşi timp şi un ansamblu de discipline 

teoretice, principii, metode specifice (ştiinţă), metode şi tehnici care privesc 

conducerea, gestiunea, administrarea şi organizarea instituţiilor (tehnică), 

cât şi arta de a-i face pe oameni să lucreze productiv şi eficient, de a 

comunica, de a asculta fie în calitatea lor de membri ai organizaţiilor sau 

instituţiilor, fie în calitate de clienţi, beneficiari, furnizori, acţionari etc. 

(artă). Dar managementul astăzi este conceput şi practicat şi ca organizare a 

schimbării şi inovării, a eficienţei şi chiar a calităţii şi excelenţei”1.  

    Aceste considerente surprind esenţa conceptului general de management 

al organizaţiei şi fac trimitere către profesionalizare şi cultura managerială, 

depăşind conceptul de conducere, aşa cum Waren Bennis, unul dintre 

pionierii cercetării fenomenului de leadership spunea, trimiţând parcă peste 

ani, un mesaj cu dedicaţie managerilor români: „în timp ce conducătorul 

face ceea ce trebuie să facă, managerul face ceea ce face aşa cum trebuie“. 

    Activând în mediul social, organizaţiile de învăţământ au o specificitate a 

managementului legată de pregătirea şi formarea personalităţilor indivizilor 

priviţi ca resurse umane, potrivit unor profile de formare corespunzătoare 

finalităţilor cerute de societate, dar în acelaşi timp, acceptate de cei instruiţi şi 

suprapunându-se peste nevoile personale. Managementul educaţional 

urmăreşte eficacitatea şi eficienţa relaţiilor educaţionale astfel încât modelarea 

personalităţilor atât ale educaţilor cât şi ale educatorilor să corespundă 

standardelor societăţii moderne bazată pe competitivitate şi performanţă în 

orice domeniu căruia învăţământul îi furnizează forţă de muncă. Pentru 

                                                 
1 Stan, N., Introducere în managementul educaţional, Bucureşti, 2010, [online], p. 3-4 
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aceasta este necesar ca şi managementul educaţional să fie competitiv într-un 

mediu social tot mai accentuat turbulent şi  hiperconcurenţial. 

    Dar pe acest fond al creşterii responsabilităţilor privind concurenţa şi 

performanţa în societatea românească de tip democratic, organizaţiile în 

ansamblu şi mai ales managementul acestora întâmpină probleme de ordin 

etic. 

    Trecerea de la comunism la capitalism s-a făcut dificil în România 

postdecembristă, păstrându-se câteva din tarele perioadei de etatism mai ales 

în domeniile majoritar controlate de stat cum este şi învăţământul 

(conformismul de tip forţat, alunecare spre mică şi mare corupţie, 

responsabilitate organizaţională şi socială diluată, tendinţă a conducerii către 

autoritarism) dar apărând şi unele disfuncţionalităţi relaţionale la toate 

nivelurile, rodul unei democraţii greşit înţelese.  

     Conflictele interorganizaţionale distructive, concurenţa neloială, 

pervertirea relaţiilor educatorilor cu beneficiarii actului educaţional, corupţia 

pe latura docimologică, sunt câteva aspecte relevante de abateri de la 

deontologia profesiunii didactice, constatate ca trenante în ultimul timp în 

instituţiile de învăţământ, ce reclamă necesitatea unei etici organizaţionale şi 

a unui management etic, însuşite ca parte a culturii organizaţionale. 

    Scopul lucrării este identificarea rolului pe care îl poate juca etica în 

realizarea unui management educaţional de calitate, acordat principiilor şi 

standardelor managementului educaţional european şi internaţional ce se 

reflectă în rezultate de performanţă atât şcolară cât mai ales profesională, a 

absolvenţilor inseraţi pe piaţa muncii. 

    Studiul, de tip dominant  prospectiv, are ca obiective: cercetarea 

necesităţii şi percepţiei introducerii unui cod etic în funcţionarea 

organizaţiilor de învăţământ preuniversitar, în raport cu nevoile personale 

ale cadrelor didactice şi ale organizaţiei; şi identificarea pârghiilor de 

transformare calitativă a managementului educaţional în aspectele sale 

deficitare, date de o etică a managementului, aplicată. 
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    Ipoteza de cercetare este că prin adoptarea normativă a unui cod etic se 

vor produce schimbări relevante, creşteri valorice, în tot ce înseamnă 

funcţionarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi relaţiile acestora cu 

mediul social, privind atât imaginea lor cât şi calitatea serviciilor oferite. 

    Tipul de studiu va fi transversal, investigându-se necesitatea şi impactul 

unui cod etic prin tehnica observaţiei directe şi tehnici de corelaţie 

(chestionare) aplicate membrilor unei organizaţii educaţionale 

preuniversitare gimnaziale cu renume pe plan local / naţional, dar şi prin 

culegerea de opinii, considerente, argumente, ale altor cadre didactice, 

organizaţii sindicale, comentatori de specialitate din  presă. 

    Importanţa cercetării rezidă în clarificarea necesităţii introducerii unor 

norme etice într-o formă complementară Legii Educaţiei Naţionale pentru 

toţi actorii interesaţi, în contextul actual propice unei astfel de analize, 

când un proiect al unui Cod de Etică pentru Învăţământul Preuniversitar 

propus de Ministerul Educaţiei Naţionale este supus dezbaterii publice, dar 

şi în identificarea elementelor teoretice ce întrunesc cea mai mare 

probabilitate previzională  privind corelaţia dintre un management etic şi 

unul eficient şi productiv. 

    Lucrarea este structurată în patru capitole, astfel:    

- primul capitol conţine o prezentare a cadrului teoretic românesc 

şi european de aplicabilitate a conceptelor de etică organiza-

ţională şi management etic în instituţiile de învăţământ; 

- în al  doilea capitol  se  prezintă organizaţia  ţintă a  studiului de 

cercetare  şi  legătura  dintre  

- performanţele acesteia și etica organizaţională: Şcoala Gimnazială 

„Coresi” din Târgovişte; 

- capitolul trei conţine ipotezele, metodele, realizarea şi 

concluziile studiului de caz în forma sa multidimensională; 
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- în ultimul capitol se sintetizează elementele concrete desprinse 

din cercetare privind îmbunătăţirea codului etic din punct de 

vedere teoretic și aplicativ. 

    Laitmotivul lucrării poate fi exprimat prin întrebarea: Poate un cod etic 

aplicat în învăţământul preuniversitar să schimbe în bine semnificativ, 

cuantificabil, climatul organizaţional, managementul şi performanţa 

organizaţiei?  
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Capitolul 1 

 

CADRUL TEORETIC ROMÂNESC ŞI EUROPEAN 

DE APLICABILITATE A CONCEPTELOR DE ETICĂ  

ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENT ETIC  

ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 
1.1. Cultura organizaţională şi etica în organizaţiile de  învăţământ 

româneşti 

 

    Cultura organizaţională este subsistem al culturii profesionale, regionale, 

respectiv naţionale, fiind influenţată consistent de către acestea şi de 

dinamica tendinţelor de schimbare ale acestora, dar şi de caracteristicile 

personale ale membrilor săi. 

    Astfel valorile şi credinţele comune, acumulate prin învăţare şi 

împărtăşite de membrii organizaţiei vor asigura în interiorul acesteia 

stabilitatea, loialitatea, vor modela comportamente şi vor diferenţia  în mod 

unic acest sistem social puternic impregnat însă de specificitatea culturii 

societale româneşti surprinsă magistral de academicianul Constantin 

Rădulescu-Motru în cuvântarea sa de la Ateneul Român din anul 1910 

„Sufletul neamului nostru Calităţi bune şi defecte” care străbate deceniile 

părând mereu de actualitate. Reproducând sintetic caracteristicile românilor 

ca naţie, relevate de autor, se poate contura chiar şi cu iz arhaic, esenţa unei 

culturii naţionale perene: 

- „Convingerile noastre sunt întemeiate pe <zvonul public> 

- Românii sunt eroi când sunt în grup 

- Românul e curajos ca mandatar al grupului 
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Anexa 1 

PLAN DE AUDIT 

 
Tabel  1.1. Obiectivele auditului  

Instituţia de 
învăţământ 

 

Obiectivele 
auditului 

  1. identificarea tipului de cultură organizaţională 
existent în organizaţia şcolară; 

2. identificarea obiectivelor pe termen lung şi mediu ale 
şcolii; 

   3. identificarea congruenţei/lipsei de congruenţă între 
obiectivele instituţiei şcolare  şi tipul de cultură 
organizaţională. 

 
Tabel 1.2. Grafic de desfăşurare a auditului intern 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
Activităţi 

programate 
Durata 

Persoane 
implicate 

0 1. 2. 3. 4. 
1. identificarea 
tipului de cultură 
organizaţională 
existent în 
organizaţia 
şcolară; 

 

1.1 Culegerea 
datelor secundare 
(din documentele 
şcolii) şi a datelor 
primare cu ajutorul 
ghidului de 
observare  şi a 
ghidului de interviu. 

1 lună 
 
 
 
 
 
 
 

echipa 
managerială, 
cadre 
didactice, 
personal 
didactic 
auxiliar şi 
nedidactic, 
elevi şi părinţi 

1.2 Analiza corelată 
a informaţiilor 
obţinute în urma 
cercetării. 

2 
săptămâni 
 
 
 

echipa 
managerială, 
responsabil 
CEAC 

1.3 Încadrarea într-
un tip de cultură 
organizaţională. 

1 
săptămână

echipa 
managerială 
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2. identificarea 
obiectivelor pe 
termen lung şi 
mediu ale şcolii; 

2.1 Stabilirea 
obiectivelor pe 
termen mediu şi 
lung ale organizaţiei 
şcolare. 

2 
săptămâni 

echipa 
managerială, 
CA 

3. identificarea 
congruenţei/ 
lipsei de 
congruenţă între 
obiectivele 
instituţiei şcolare  
şi tipul de cultură 
organizaţională 

3.1 Stabilirea 
congruenţei/lipsei 
de congruenţă între 
obiectivele 
instituţiei şcolare  şi 
tipul de cultură 
organizaţională care 
a fost identificat. 

1 
săptămână
 
 
 
 
 
 
 

echipa 
managerială, 
CA 
 
 
 
 
 

3.2  Formularea 
propunerilor de 
consolidare/ 
schimbare a culturii 
organizaţionale în 
funcţie de 
concluziile etapei de 
analiză. 

2 
săptămâni 

echipa 
managerială, 
CA 

 

RAPORT DE AUDIT INTERN 

(formă rezumativă) 

 Culegerea informaţiilor 

Acest tip de analiză se referă la informaţii despre: 

 etosul organizaţiei; 

 relaţiile dintre diferitele categorii de personal (directori-personal 

didactic şi nedidactic, profesor - profesor, profesor-elev, profesor-

părinţi, etc.; 

 managementul organizaţiei: calificarea directorilor, instrumente 

manageriale folosite, documente manageriale, tipul de management, 

stilul managerial, reprezentare internă şi externă, legalitatea încadrării 

şi politica de personal, etc.; 
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 comunicare în interiorul şi în afara organizaţiei; 

 siguranţa fizică şi protecţia în spaţiul şcolii; 

 calitatea parteneriatelor. 

 Documente analizate:  

 proiect de dezvoltare instituţională 

  planuri operaţionale 

 R.A.E.I. 

 planuri manageriale ale diverselor comisii metodice şi de lucru 

 portofoliile cadrelor didactice 

 portofoliile diriginţilor.   

 Instrumente folosite:  

 chestionar de identificare a valorilor personale 

 chestionarul  pentru    identificarea   dimensiunilor  culturale  

conform  tipologiei  lui G. Hofstede (Şerban Iosifescu)   

 ghid de observare 

 ghid de interviu 

 Analiza datelor şi încadrarea într-un tip de cultură organizaţională 

 Stabilirea corelaţiei/lipsei de corelaţie dintre obiectivele pe termen 

mediu şi lung şi tipul de cultură organizaţională existent în unitatea de 

învăţământ. 

 Formularea propunerilor de consolidare/schimbare a culturii 

organizaţionale 

 Realizarea unui „Program de consolidarea culturii organizaţionale” 
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Anexa 2 

CHESTIONAR  DE EVALUARE 

a eticii organizaţionale şi a  necesităţii unui cod etic în învăţământul 

preuniversitar 

 

Vă rugăm să marcaţi cu  (x) răspunsurile la următoarele întrebări, în calitate 

de cadru didactic, membru al organizaţiei de învăţământ preuniversitar 

Şcoala Gimnazială Coresi, Târgovişte: 

 

1. Informaţii despre dumneavoastră în cadrul organizaţiei şi la nivel de 

sistem educaţional: 

Sunteţi cadru didactic:      

      Titular                   Funcţie top management (director sau membru C.A.) 

      Netitular               Funcţie managerială(metodist, mentor, formator, 

responsabil metodic local/judeţean/naţional)  

 

2. Consideraţi ca fiind morală organizaţia din care faceţi parte? 

           Nu                  Nu ştiu 

           Da; Precizaţi în ce măsură:           Total morală 

                                                                 Mare măsură 

                                                                 Acceptabil        

                                                                 Mică măsură 

3. Consideraţi că funcţionarea relaţiilor intercolegiale se bazează pe principii 

morale? 

       Nu            Nu ştiu 

           Da; Precizaţi în ce măsură:          În totalitate 

                                                                În mare măsură 

                                                                Acceptabil        

                                                                Mică măsură 
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4. V-aţi confruntat cu  situaţii în care normele de conduită profesională nu 

au fost respectate? 

       Nu   

           Da; Precizaţi în ce situaţii:          În relaţia cu colegii 

                                                                În relaţia cu superiorii ierarhici pe 

diferite niveluri 

                                                                În relaţia cu alţi membrii ai 

organizaţiei       

                                                                În relaţia cu beneficiarii activităţii 

educaţionale a instituţiei 

 

5. Dacă v-aţi confruntat /v-aţi confrunta cu situaţii descrise la întrebarea 

precedentă, cui v-aţi adresat /v-aţi adresa? 

           Unui/unor colegi 

           Conducătorului instituţiei 

           Unui consilier de etică organizaţională 

           Nu ştiu 

           

6. Consideraţi necesară raportarea la norme morale în toate activităţile 

dumneavoastră din cadrul organizaţiei? 

      Da, întotdeauna 

      Nu în toate situaţiile 

      Nu ştiu 

 

7. Pentru dumneavoastră comportamentul moral şi cel etic reprezintă: 

      Etic =  Moral 

      Etic = Moral şi eficace pentru organizaţie 

      Etic ≠  Moral  
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8. Documentele ce conţin planurile de dezvoltare instituţională prevăd 

elemente ale respectării valorilor etice? 

      Da 

      Nu  

      Nu ştiu 
 

9. Se discută probleme de management etic în Consiliul de Administraţie? 

      Da 

      Nu  

      Nu ştiu 
 

10. Credeţi că instituţia dumneavoastră are şi obligaţii morale faţă de 

beneficiarii actului educativ? 

      Da 

      Nu  
 

11. Cunoaşteţi existenţa unor reclamaţii de natură morală/etică din partea 

beneficiarilor (părinţi, elevi, alţi beneficiari, parteneri)? 

      Da 

      Nu  
 

12. Cunoaşteţi existenţa la nivelul instituţiei a unor mijloace de semnalare a 

faptelor imorale (linie telefonică, caiet de sesizări, cutie de scrisori 

anonime, etc.)? 

      Da 

      Nu  
 

13. Consideraţi că eventuala existenţă a unor mijloace ca cele din categoria 

de mai sus,  încurajează „turnătoria”? 

      Da 

      Nu  
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14. Consideraţi normele morale în educaţie rezultate şi impuse de: 

      Bunul simţ social 

      Morala creştină 

      Competenţe speciale formate 

 

15. Este necesară realizarea şi aplicarea unui cod etic, ca formă 

instituţionalizată a moralei, complementar celorlalte norme legale şi 

regulamente de funcţionare a învăţământului preuniversitar? 

      Da, pentru  a rezolva într-o formă normativă probleme (etice) ce sunt la 

graniţa prevederilor legii învăţământului şi regulamentelor şcolare, 

dilemele etice specifice cu care se pot confrunta angajaţii 

      Nu, pentru că toate problemele etice  ce pot apărea se pot rezolva cu 

prevederile legii şi regulamentelor şcolare 

      Nu ştiu 

 

16. Cunoaşteţi prevederile Codului etic propus de Ministerul Educaţiei şi 

existent în prezent (mai 2014) în dezbatere publică? 

      Da 

      Nu  

 

17. Aţi studiat vreo lucrare de etică aplicată/aplicabilă în domeniul 

învăţământului? 

      Da 

      Nu  

 

18. Aţi participat la vreun program de formare cu caracter de training etic, 

sau chiar curs de training etic? 

      Da 

      Nu  
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19. Este necesară angajarea personalului în învăţământ şi pe baza criteriilor 

morale pe lângă cele profesionale? 

      Da 

      Nu  

      Nu ştiu 

 

20. Consideraţi necesară formarea unor specialişti pe probleme etice 

(consilieri morali) şi constituirea comitetelor de etică în instituţie care să 

monitorizeze şi consilieze aplicarea codului etic? 

      Da 

      Nu  

      Nu ştiu 

 

21. Credeţi că dumneavoastră puteţi conduce comitetul etic din organizaţie? 

      Da, pentru că asta nu necesită competenţe speciale din partea mea 

      Nu, deoarece nu posed cunoştinţe necesare în acest domeniu  

      Aş putea,  dacă aş participa la cursuri de training etic 

 

22.  Credeţi că o administrare mai „profesionistă” a problemelor etice din 

instituţia dumneavoastră este importantă? 

      Nu e importantă şi nu reprezintă o prioritate pentru noi 

      E importantă dar nu e prioritară pentru noi 

      E importantă şi reprezintă o prioritate pentru noi 

 

 23. Credeţi că instruirea etică înseamnă doar explicarea unui cod etic şi 

cerinţa aplicării lui? 

      Da 

      Nu  

      Nu ştiu 
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 24. Cum consideraţi că poate  fi creat/îmbunătăţit comportamentul etic al 

organizaţiei? 

      Prin aplicarea de sancţiuni conform legii învăţământului şi regula-

mentelor şcolare 

      Prin însuşirea, respectarea normelor unui cod etic şi consiliere etică de 

specialitate   

      Printr-un foarte bun management al conflictelor  

 

25. Aţi fost pus vreodată în situaţia de a nu ştii cum să decideţi în faţa unei 

situaţii morale încurcate? 

      Da 

      Nu  

 

 

Vă mulţumim! 
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Autorul declară că prezentul volum îi aparține şi că nu încalcă drepturile intelectuale  
ale niciunei alte persoane. Drept urmare îşi asumă întreaga răspundere,conform legislației  

în vigoare, atât pentru forma, cât și pentru conținutul volumului de față. 

 




