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Rezumat: În ultimele două decenii ale reformei învăţămîntului, profesorii au fost privite ca parte centrală în ambele problemele ale educaţiei şi soluţiile 
lor. Cercetători ştiinţifici şi directorii de şcoli s-au confruntat cu provocarea de a motiva cadrele didactice la niveluri ridicate de performanţă. Potrivit socio-
logilor, mediile şcolare actuale sînt o setare de recompensare pentru activitatea profesională şi de multe ori pare de a funcţiona împotriva eforturilor celor 
mai bune ale cadrelor didactice de a se dezvolta profesional şi de a îmbunătăţi procesul de învăţare. 
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Abstract: In the last two decades of education reform, teachers have been viewed as central to both the problems of education and their solutions. 

Education researchers and school leaders have faced the challenge of motivating teachers to high levels of performance. According to sociologists, current 

school environments are a reward-scarce setting for professional work and often seem to work against teachers’ best efforts to grow professionally and 

improve student learning. 
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„Conducătorul eficient are darul miraculos de a face productive propriile calităţi, 

ca şi ale subalternilor, colegilor şi ale superiorilor” 
Peter F. Drucker 

Învăţămîntul reprezintă acea ramură de însemnătate strategică ce asigură dezvoltarea continuă a fiecărei ţări. Politica Republicii Moldova la 

etapa actuală vizează tendinţele de integrare europeană şi anume racordarea procesului şi managementului educaţional la standardele europene. 

Noile obiective educaţionale urmărite în cadrul reformei învăţămîntului solicită un management modern, autentic, participativ, care 

poate fi implementat printr-un nou mod de gîndire şi de acţiune al managerilor de toate nivelurile, îndeosebi al celor din unităţile şcolare, 

prin promovarea unei culturi manageriale corespunzătoare exigenţelor timpului şi în contextul social dat.  

St. Covey, unul din liderii ştiinţei managementului contemporan, susţine în prestigioasa sa lucrare „Etica liderului eficient sau Conduce-

rea bazată pe principii” (Bucureşti, Editura Alfa, 2001) că „dacă vrei să îmbunătăţeşti radical, în mod dramatic, revoluţionar, transformator, 

dacă vrei să faci îmbunătăţiri în salturi, ca individ sau ca organizaţie, trebuie să-ţi schimbi sistemul de referinţă. Adică felul în care vezi 

lumea, în care gîndeşti despre oameni, în care priveşti managementul şi conducerea”. 

Scopurile manageriale generale la nivel de sistem şi unitate şcolară corelează cu noile orientări şi realităţi, acestea vizează sistemul de 

valori şi exprimă direcţia dezvoltării învăţămîntului, în general, şi a evoluţiei personalităţii, în particular, valori ce asigură progresul socio-

uman. Obiectivele manageriale vizează schimbarea paradigmelor şi atitudinilor, formarea profesională managerială şi implementarea unor 

noi tehnologii de conducere, modalităţi de motivare, implicare/participare, asigurarea echităţii şi a calităţii în educaţie. 

Datele statistice confirmă că profesia de învăţător, profesor sau educator nu mai este demult una atractivă nici pentru tineri, nici pentru 

cei cu experienţă. Principalul motiv care se conturează este, bineînţeles, salariul foarte mic în comparaţie cu volumul de muncă destul de 

mare. La fel, sînt enumerate condiţiile de muncă şi formele de stimulare ale activităţii profesionale. 

Potrivit unei modificări a Legii învăţămîntului, tinerii pedagogi care merg să muncească în şcolile din sate beneficiază de o îndemnizaţie 

unică din partea guvernului, în sumă de 30.000 de lei pentru cei cu studii superioare şi 24.000 de lei pentru cei cu studii de specialitate. 

Conform aceleiaşi prevederi, tinerii pedagogi primesc această îndemnizaţie în trei tranşe, pe parcursul a trei ani. 

Este necesar să ne punem următoarea întrebare: „Oare acest suport „eşalonat” este capabil să motiveze tînărul specialist şi să-l deter-

mine să activeze în calitate de pedagog?” Pe lîngă caracteristica ştiinţifică şi tehnică procesul managerial are şi o mare încărcătură psiho-

socio-umană. Motivaţia personalului şi comportamentul managerial în sine este studiat de mai mulţi cercetători îndeosebi din occident şi din 

SUA. Primele idei inovative au fost propuse de reprezentanţii teoriei motivaţiei în anii 1950 şi 1960, dintre care Abraham Maslow, Douglas 

McGregor, Frederick Hertyberg, Rensis Likert, Chris Argyris şi D.C. B.F. Skinner. Studiile motivaţiei umane încearcă să descopere ce anu-

me declanşează şi susţine comportamentul uman. Cole (1995) defineşte motivaţia prin „termenul folosit pentru a descrie acele procese, 

instinctuale şi raţionale, prin care oamenii caută să-şi satisfacă dorinţele de bază, nevoile simţite şi scopurile personale, care declanşează 

comportamentul uman. „Însă nu toţi teoreticienii insistă pe procesul motivaţional. Aceştia erau interesaţi de pornirile şi/sau nevoile oameni-

lor la locul de muncă, adică de aspecele de conţinut ale motivaţiei. (2) 

Gry Johns aprecia că motivaţia este una dintre problemele tradiţionale de studiu ale comportamentului organizaţional, în ultimii ani 

ajungînd şi mai importantă. Acesta consideră că performanţa angajaţilor depinde mult de nivelul motivaţiei intrinseci şi extrinseci, de abilita-

tea managerului de a monitoriza şi a realiza nivelul optim motivaţional al angajaţilor săi. 

G. Allport expune ideea că „motivaţia” reprezintă acea parte a comportamentului ce determină punerea şi menţinerea în relaţie a 

„sistemului viu”, ca „model subiectiv al cauzalităţii obiective, cauzalitate reprodusă psihic, acumulată în timp, transformată şi transpusă prin 

învăţare şi educaţie în sfera internă a persoanei”. (3) 

Putem observa că o bună parte a investigaţiilor în sfera motivaţională vizează aspectul economic şi de mărire a productivităţii şi doar o 

mică parte din cercetări este axată asupra studiului motivaţiei personalului şi comportamentului managerial în mediul educaţional. 

Astfel, putem întîlni anumite tangenţe şi interese în domeniul motivaţional al activităţii cadrelor didactice şi managerului în lucrarea 

autorilor români Cerchez N., Mateescu E. „Elemente de management şcolar. Ghidul directorului de şcoală”. Această lucrare prezintă un interes 

deosebit pentru cadrele didactice, directori prin angajarea cititorului în problematica contemporană a managementului în sfera educaţională. 

În lucrarea sa, Coste Valeriu uşurează înţelegerea fenomenului managerial, în diversitatea manifestării sale. Autorul face o analiză şi 

racordare amplă a managerului şi managementul în şcoală, ne vorbeşte şi prezintă rezultate asupra modalităţii de motivare în cadrul instituţiei 

de învăţămînt atît a elevului, cît şi a cadrului didactic. Managerii sînt trataţi ca persoane în general pragmatice. Ei sînt interesaţi în a acumula 

experienţă. 

Pentru îmbunătăţirea rezultatului trebuie analizat comportamentul managerului, după care se elaborează ipoteze de schimbare a compor-

tamentului. Adoptarea ipotezei prin care se poate obţine un rezultat mai bun conduce implicit la un nou comportament.  

Arta managerului de a obţine performanţa se concretizează în abilitatea de a-şi valorifica elementele psihosociale, într-un cuvînt, com-

portamentul managerial. 

Resursele motivaţionale reprezintă componenţa energetico-direcţională a potenţialului cadrelor didactice, alcătuită din trebuinţe, motive, 

interese, disponibilităţi de efort voluntar şi calităţi ale voinţei, avînd conexiuni cu formaţiunile complexe ale personalităţii elevilor (nivelul de 

aspiraţii şi sistemul de atitudini). Aceste resurse sînt cele care imprimă o anumită direcţie mobilizărilor energetice a profesorilor, care gene-

rează atitudinea sa selectivă, preferenţială faţă de diferite obiective ale activităţii sale care se propagă decisiv în performanţele activităţii. Ma-
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nagerul trebuie să devină o personalitate capabilă să înţeleagă înainte de a fi înţeles, să acţioneze proactiv, cu gîndul la finalitatea activităţii 

ce urmează a fi efectuată, să sesizeze priorităţile şi să-şi motiveze adecvat personalul/corpul didactic.  

Comportamentul managerului include în sine un ansamblu de acţiuni orientate spre satisfacerea trebuinţelor cadrelor didactice spre rea-

lizarea unor scopuri ce vizează managementul organizaţional. Se pune problema determinării comportamentului managerial ce determină 

motivaţia şi succesul activităţii cadrului didactic şi asigurarea gradului de satisfacţie psihologică a acestuia. 

Acest domeniu de cercetare acumulează o importanţă şi mai mare în contextul factorilor nefavorabili unde profesia de pedagog devine 

tot mai neatractivă. 

Eficienţa activităţii manageriale în mediul educaţional depinde în mare măsură de cunoaşterea personalului, precum şi de gradul de utili-

zare a factorilor motivaţionali externi şi interni de care dispune. Asigurarea acestora, competenţa profesională şi comportamentul său orientat 

spre cadrul didactic atenuează, în mare măsură, dezavantajele sistemului şi activităţii educaţionale.  

Este ştiut faptul că unii manageri utilizează sistematic formele de stimulare negativă, care, de fapt, atenuează imboldurile colaboratorilor 

de a se implica activ şi productiv în activitatea profesională. Totodată, impactul motivaţiei negative se resimte la nivel de personalitate şi la 

nivelul de satisfacţie psihologică a colaboratorilor. Astfel, managerul trebuie să-şi dezvolte abilităţile de motivare eficientă, ceea ce va 

contribui la mărirea gradului de satisfacţie psihologică şi motivaţie a personalului didactic. 
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Rezumat: Procesul de la Bologna are ca scop modificarea şi perfecţionarea învăţămîntului superior în Europa. Republica Moldova a adera t la acest 

proces, de aceea în ultima perioadă învăţămîntul din Moldova a suferit unele schimbări. Principala transformare a fost în schimbarea sistemului bazat pe un 

singur ciclu la structură mai complexă ce include studii de licenţă şi masterat. 
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Abstract:

 
The Bologna Process aims to change and improve higher education in Europe. Moldova joined the process, so education in Moldova recently 

underwent some changes. The main change was to change the system based on a single cycle to more complex structure that includes license and master. 
Key-words: Bologna process, change, process of education, university reform, transitional experience, imperfections, AlmaLaurea, consortium. 

 

Declaraţia de la Bologna, semnată în 1999, iniţial de 29 de state (între timp s-a ajuns la 46 de semnatari), caută să facă învăţămîntul 

superior din Europa mai competitiv într-o eră a globalizării. Republica Moldova a aderat la acest proces. Pe parcursul ultimilor 9 ani sistemul 

universitar din Moldova a cunoscut un proces profund de transformare. Obiectivul general al acestei transformări a fost trecerea de la un 

sistem monolitic, rigid, bazat pe un singur ciclu de studii universitare la o structură mai complexă, care oferă studii de licenţă şi masterat. În 

prezent, sistemul universitar din Moldova este organizat în baza exigenţelor Procesului de la Bologna. 

Reforma Universităţilor a condus, fireşte, la schimbări importante în relaţiile dintre universităţi şi companii. Tradiţional, angajările pe 

piaţa muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior din Moldova se realizau prin ministerul de resort: învăţămîntul fiind gratuit, 

statul îi asigura absolventului un loc de muncă, iar absolventul era obligat să presteze serviciile pentru care a făcut studii. Modificarea rela-

ţiilor pe piaţa muncii s-a reflectat şi la nivelul modalităţilor de angajare. Studiul51 pieţei muncii din perspectiva angajatorilor arată că angaja-

torii s-au adaptat la mediul concurenţial şi conştientizează faptul că, pentru a atrage în companie cele mai bune persoane, trebuie să aplice, 

simultan, o multitudine de metode de recrutare a personalului.  

Cu toate acestea, funcţionarea pieţei forţei de muncă este profund afectată de diferite imperfecţiuni informaţionale şi asimetrii. Tranziţia 

de la educaţie la muncă este deosebit de expusă acestor imperfecţiuni. Solicitanţilor de locuri de muncă-absolvenţi proaspeţi ai universităţilor 

- le lipseşte, de regulă, experienţa şi acest lucru afectează negativ atît perspectivele lor privind oportunităţile de angajare, cît şi capacitatea 

angajatorilor de a selecta persoane ce corespund cerinţelor pentru locurile de muncă vacante.  

Această situaţie, caracteristică pentru piaţa forţei de muncă din multe ţări europene, a fost, parţial, soluţionată în Italia. În scopul dimi-

nuării acestor imperfecţiuni, Observatorul Statistic al Universităţii din Bologna a iniţiat în anul 1994 serviciul AlmaLaurea52, un mecanism 

de îmbunătăţire a funcţionării pieţei forţei de muncă. AlmaLaurea este un serviciu inovativ, care oferă, în regim online, informaţii privind 

absolvenţii universităţilor italiene. Scopul AlmaLaurea este de a fi un punct informaţional de întîlnire între absolvenţi, universităţi şi mediul 

de afaceri. De la momentul înfiinţării şi lansării sale în regim online (1995), AlmaLaurea a cunoscut o creştere exponenţială, astăzi fiind 

vorba de 75% din absolvenţi anual, 64 de universităţi din 77 existente în Italia. Numărul total de CV-uri, provenind de la 60 de universităţi 

italiene, s-a ridicat la mai mult de 1.430.000 de unităţi. Curriculum vitae sînt publicate atît în limba italiană, cît şi engleză, şi sînt permanent 

actualizate de către absolvenţii înşişi. 

AlmaLaurea este implementată de către un consorţiu de universităţi italiene, cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Universităţii şi 

Cercetării. Aceasta are ca scop să fie un punct de referinţă pentru mediile care se ocupă, la diferite nivele, de probleme cum ar fi studiile 

academice, ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de angajare în cîmpul muncii pentru tineret. 

AlmaLaurea urmăreşte două obiective generale: în primul rînd, oferă instituţiilor academice – membre ale consorţiului – informaţii 

sigure privind absolvenţii lor; în al doilea rînd, are ca scop facilitarea tranziţiei spre piaţa muncii a absolvenţilor. 

În ceea ce priveşte primul obiectiv, AlmaLaurea gestionează o bază de date care colectează informaţii privind absolvenţii, utilizînd trei 

surse distincte. Întîi de toate, instituţiile academice furnizează date oficiale privind programele, durata cursurilor şi calificările obţinute de 

                                                 
51 Studiul Relaţiile de muncă în Republica Moldova din perspectiva companiilor, realizat în cadrul proiectului Promovarea Responsabilităţii Sociale 

Corporative şi constituirea Reţelei Locale a Pactului Global în Republica Moldova”, implementat de către Centrul Analitic „EXPERT-GRUP” şi finanţat de  

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova şi Guvernul Belgiei. 
52 A se vedea adresa web: http://www.almalaurea.it/en/index.shtm 
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