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„Organizația în care un grup de persoane muncesc împreună pentru îmbunătățirea capacităților 

lor colective, în vederea obținerii rezultatelor dorite.” (Peter Senge) 
 

Abstract: In modern world, the need to change mentalities is an important necessity from the psycho-

logical, pedagogical, social and especially managerial point of view. The central ideea, in this sense, is 

that the school assumes as an organization, through the aims and objectives pursued, at the basis of the 
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instructive-educational activity, carried out in a formal and / or non-formal environment, highlights the 

values cultural aspects of the whole society, reflected in the pedagogical plan. S. Cristea said that: the 

school is an organization that performs a pedagogical activity within a specialized institutionalized 

framework with socially defined statutes and roles in order to achieve the micro-structural finalizations 

of the educational process and the macro- structural education system. By paraphrasing this definition, 

we could argue that the school is the organization whose main purpose is to make the student's persona-

lity within a specialized process, conceived at the same time as a teaching-learning-evaluation activity. 

Keywords: organization, school, training, management. 
 

1. Delimitări conceptuale în studiul noțiunii de organizație ce învață 

Şcoala reprezintă unul din pilonii societăţii, fiind una dintre instituţiile de bază ale existenţei şi 

dezvoltării ei. Ea creează în jurul său o nouă comunitate, care include beneficiarii direcţi: elevii, 

părinţii, profesorii, organizaţiile nonguvernamentale şi publice.  

Abordarea şcolii ca organizaţie a luat naştere în urma studiilor sociologice comparative promo-

vate în anii 50 ai sec. al XIX-lea care urmăreau elaborarea teoriilor cu privire la funcţionarea organi-

zaţiilor. Astfel, şcolile au fost studiate pentru că erau organizaţii şi nu pentru că erau şcoli. Studiul 

comparativ a permis identificarea anumitor aspecte dominante ale şcolii ca organizaţie, iar pentru a 

le sublinia vom trece în agendă unele definiții ale termenului de organizație. În definirea acestei 

noțiuni, dicționarele de psihologie, sociologie și cel explicativ nu diferă prea mult.  

Astfel, organizația este definita ca fiind: 

1. „ansamblu de persoane care urmăresc un scop determinat, identic sau complementar, constituite 

în structuri, funcționale după reguli ce-și propun să ajusteze raporturile elementelor apartenente”25; 

2. „ansamblu uman ordonat și ierarhizat, în vederea cooperării și coordonării membrilor lor în 

anumite scopuri”26; 

3. „univers de schimburi și conflicte, instrument de cooperare între interese conflictuale, o arenă 

în care se iau decizii, un context în care se întâlnesc, se confrunta și se adaptează raționalități și 

comportamente multiple, eventual contradictorii sau doar o structură de jocuri ale unor caracte-

ristici și reguli formale și informale”27; 

4. organizație, s. f. Asociație de oameni cu concepții sau preocupări comune, uniți conform unui 

regulament ori statut în vederea depunerii unei activități organizate.28 

Pe lângă definițiile propuse în dicționare mai avem și părerea unor specialiști. De exemplu, 

Cojocaru V. propune o astfel de viziune asupra noțiunii de şcoală „Şcoala actuală trebuie concepută 

nu doar ca o instituţie socială, dar şi drept o organizaţie, care poate şi trebuie să se dezvolte ea însăşi 

ca un tot întreg. Şcoala nu mai poate fi considerată doar instituţie care realizează numai o activitate 

socială, structurată într-un set de norme şi modele de comportamente socialmente recunoscute. 

Şcoala trebuie concepută, preponderent, ca organizaţie cu toate elementele şi componentele specifi-

ce (scopuri, obiective, structură, diviziunea muncii, resurse umane şi non-umane”29  
O altă abordare o găsim la Sorin Cristea, care consideră că: „Şcoala reprezintă o organizaţie 

socială care vizează optimizarea permanentă a structurilor sale de planificare a activităţii, la nivel 

global şi sectorial, de orientare metodologică a procesului de învăţământ, de perfecţionare şi inovare 

a acţiunilor şi instrumentelor educaţionale şi didactice în sensul creşterii eficienţei acestora”30. Siste-

matizând informația prezentată mai sus, putem spune că o organizaţie apare atunci când sunt 

îndeplinite cel puţin două condiţii: 

                                                           
25 NEVEANU, P. P., Dicționar de psihologie, Ed. Albatros, București, 1978, p. 270. 
26 Dicționar de sociologie, Larousse de sociologie, 1996, p. 341. 
27 FRIEDBERG, E., Organizația în sec. XXX (coord. R. Bourdon), Tratat de sociologie (tr. din 

franceză), Ed. Humanitas, București, 1992, pp. 408, 409. 
28 Dicționar explicativ al Limbii Române, disponibil pe internet la adresa electronică 

https://dexonline.ro/ 
29 COJOCARU Vasile Gh., Management educaţional. Ghid pentru directorii unităţilor de 

învăţământ, Editura: Ştiinţa, 2002, 132 p., ISBN 9975-67-317-1 
30 CRISTEA Sorin, Managementul organizaţiei şcolare, Editura: Didactică şi Pedagogică, 

R.A., Bucureşti, 2003, ISBN 973-30-2763-4 

https://dexonline.ro/
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1) există persoane capabile să comunice între ele; 

2) doresc să contribuie, prin acţiune, la realizarea unui scop comun. 

Și elementele comune ale definițiilor organizației din perspectiva paradigmei sistemice, sunt 

prezentate în figura 1. 

 

Fig. 1. Elementele comune ale definițiilor organizației din perspectiva paradigmei sistemice 
 

Însă școala nu este doar o simplă organizație ce valorifică elementele numite în fig.1, ea este o 

organizație care învață (learning organization), concept propus de Peter Senge, de aproximativ un 

deceniu, în variante diversificate. După Peter Senge, organizațiile care învață31 sunt cele în care 

oamenii sunt liberi să-și dezvolte capacitatea de a crea rezultatele pe care le doresc, în care este 

încurajat orice fel nou de gândire, în care există aspirații colective (comune) și în care oamenii înva-

ță continuu cum să învețe împreună.  

Asemenea organizații tind să valorifice întregul capital intelectual, cunoștințele și experiența 

de care dispune, pentru o evoluție continuă în folosul tuturor indivizilor din componența ei. 
Şcoala este acea organizaţia, membrii căreia învaţă şi produc învăţare. Deci, ca organizaţie, 

şcoala desfăşoară două activităţi: prima este cea managerial-administrativă, iar a doua cea 

pedagogico-educaţională. Prima vizează în cea mai mare parte conducerea şi administrarea şcolii, 

dar şi structurile ce reglementează activitatea profesorilor, statutul şi rolul lor instituţional. În anali-

za instituției de învățământ ca organizaţie, conceptele care stau la bază sunt cele de autoritate şi bi-

rocraţie. Iar a doua activitate, cea pedagogico-educaţională, se structurează după logica pedagogică. 

Această activitate este reglementată de norme implicate în natura proceselor instructiv-educative. 

2. File din istoria I. P. L. T. Văratic 

În toate timpurile școala a reprezentat focarul de cultură al unei comunități, în special, aceasta 

este importantă pentru comunitățile rurale. Satul Văratic este așezat pe malul drept al râului Ciugur, 

afluent al râului Prut, prezentat în figura 2.  

Denumirea satului provine de la cuvântul „vărat” ceea ce înseamnă „a ține vitele sau oile la pă-

șune în timpul verii”, deoarece prin aceste locuri veneau țăranii, pe timpul verii cu vitele la vărat (la 

pășunat)32. Iar odată cu trecerea timpului, oamenii care veneau aici la vărat animalele, s-au stabilit 

cu traiul pe aceste meleaguri, iar ținutului i-au dat numele de Văratic. Ca orișice comună și-a înce-

put dezvoltarea nu doar spre binele localnicilor, dar și al întregii țări, spun țări, și mai jos voi argu-

menta, de ce spun asta. 

                                                           
31 SENGE, P.M., CAMBRON-MCCABE, N., LUCAS, T., SMITH, B., Schools That Learn. A 

Fifth Discipline Fieldbook For Educators, Parents, And Everyone Who Cares About Education, Ed. 
Business Tech International, București: 2016,536 pag., ISBN: 978-606-719-495-1; 

32 Cartea Văratic la 400 de ani, degrabă pun toata informația 

1.
•persoanele care interacționează în virtutea unui scop comun;

2.
•structura ce descrie rolurile, relațiile, activitățile, obiectivele, ierarhia de autoritate, responsabilitățile 

specifice organizației respective cu niveluri de autoritate centralizare / descentralizare, birocrație;

3.
•interacțiunile ordonate într-o anumita structura;

4.
•comportamentul organizațional concretizat în cultura, climat, etos;

5.
•schimbarea organizațională atât pentru organizație, cât și pentru personalul ce o constituie.
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La edificarea tuturor instituțiilor importante ca școala, grădinița și biserica s-a ținut cont și de 

amplasarea geografică în raport cu localitatea, astfel, acestea se află în mijlocul satului. După ace-

leași criterii atestăm și Liceul Teoretic Văratic care este situat în centrul satului. Văraticul, care 

actualmente are o populație de 2228 de locuitori, a reușit ca în atmosfera unei priveliști pitorești, 

împletită cu obiceiuri și tradiții frumoase, să transmită din generație în generație, prin intermediul 

profesorilor, nu doar știința de carte, dar și valorile spirituale ale locului. 
 

 
Fig. 2. Podul peste râul Ciugur de la intrarea în satul Văratic 

Liceul teoretic Văratic este instituția de învățământ în care sunt create condițiile necesare pen-

tru dezvoltarea personalității elevului în baza valorilor general umane. Misiunea de bază a liceului 

este de a oferi servicii de calitate pentru dezvoltarea competențelor intelectuale la elevi în vederea 

stabilirii priorităților pentru integrarea lor în viața socială. 

Până a deveni liceu, școală din localitate a parcurs mai multe etape, exemplificate în figura 3. 

Cel mai mare număr de elevi care învață în instituție a fost, 661, în prezent își fac studiile 270 de 

elevi, în 12 complecte de clase, plus instruirea la domiciliu. Se observă o scădere considerabilă a nu-

mărului de elevi, acest lucru fiind explicat prin numărul mare de emigrări peste hotare și indicele 

mic al natalității. Activitatea colectivului profesoral este orientată spre crearea condițiilor de afirma-

re a elevilor. Profesorul dintotdeauna se ocupa de dezvoltarea morala și psihico-emoțională a educa-

bilului. Dascălul trebuie sa știe să-și motiveze elevul păstrând o relație de colaborare bună și ofe-

rindu-i un cadru propice dezvoltării. La fel și cadrele didactice din instituția noastră depun o muncă 

deosebită în pregătirea elevilor, pentru concursurile și olimpiadele desfășurate la nivel de liceu, 

raion și republică. Bucură performanțele discipolilor liceului, din care, odată cu trecerea timpului, se 

formează niște angajați competenți sau personalități marcante. 
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Fig. 3. Evoluția în timp a LT Văratic 

3. Personalități de vază din Republica Moldova, cărora li s-a pus temelia cunoștințelor în 

IPLT Văratic  

După educația pe care o primește fiecare copil în familie, urmează educația din școală, ea fiind 

locul cel mai important în dobândirea cunoștințelor. De ea depinde viitorul, toate cunoștințele acu-

mulate în decursul anilor petrecuți în școală vor servi în viitor, nu doar pentru alegerea profesiei, dar 

și pentru viață. De calitatea cunoștințelor elevilor care au studiat și studiază în IPLT Văratic ne pot 

vorbi oamenii care își au rădăcinile anume aici. 

Iată doar câteva dintre aceste personalități marcante: 

Anatol Șalaru (n. 7 februarie 1962, satul 

Văratic, raionul Râșcani) este absolvent al Scolii 

Medii Văratic, politician din Republica Moldova, 

deputat în primul Parlament al Republicii Moldo-

va între 1990 și 1994, fost Ministru al Transpor-

turilor și Infrastructurii Drumurilor (din 25 sep-

tembrie 2009 până la 30 mai 2013). Deține 

funcția de Vicepreședinte al Partidului Liberal, 

succesorul de drept al Partidului Reformei, pe 

care l-a condus în perioada 1993-1997. Este fon-

dator al Cenaclului „Alexei Mateevici”, un forum 

al ideilor libere și naționale, creat în anii de apus ai Uniunii Sovietice și de început ai restructurării. 

Ion Șalaru, născut la 26 august 1963, într-o familie de țărani, Victor și Liuba Șalaru din 

Văratic. Părinții l-au educat în sprijinul dragostei 

de munca, de neam și de țară. Locuiește în mun. 

Chișinău, dar spiritul s. Văratic este prezentat per-

manent în viața sa. In anii 1970-1980 și-a făcut 

studiile la școala medie din sat, unde a fost un elev 

silitor și a absolvit-o cu media generala 5.0 (cum 

era atunci). Obiectele sale preferate erau: matema-

tica, limba engleza, biologia și istoria. Cele mai 

mari succese le-a avut la matematică, ocupând de 

doua ori locul II la aceste olimpiade. A avut peda-

gogi minunați, din păcate unii dintre ei au decedat, care i-au insuflat dragostea de cunoștințe, în deo-

sebi o recunoștință aparte a avut fata de dna Maria Mereuță, diriginte și profesoara de engleza, 

Nicolae Platon, profesor de matematica, Ana Moraru, profesoară de istorie, Grigore Motelică, 

profesor de biologie și mulți alți pedagogi talentați și dedicați.  

https://inesaosedlov.files.wordpress.com/2014/10/big-ministrul-anatol-salaru-participa-la-reuniunea-ministrilor-de-transport-ai-statelor-riverane-dunarii.jpg


207 

 

Ion Apostol s-a născut la 21 august 1962, în familia lui 

Gheorghe și Nina Apostol. Gheorghe Apostol se număra prin-

tre puținii oameni din sat, care, pe lângă arta cântecului, știa 

bine să construiască și să tencuiască, meserie ce i-a asigurat 

viitorul soției și celor trei fii ai săi,Vasile, Efim și mezinul Ion. 

De mic copil a îndrăgit cartea și muzica. A luat lecții de acor-

deon și fluier, iar la școala a manifestat o atracție deosebita față 

de literatura și limba engleză. Copilăria frumoasă printre 

stâncile Văraticului, profesori ce i-au insuflat dragostea față de 

carte, tatăl ce l-a inițiat în arta construcțiilor avea să-i călău-

zească pașii spre o cariera strălucitoare. 

Vladislav Gribincea - născut la 22 aprilie, în s. Văratic, r. Râșcani. Dl V. Gribincea este 

Preşedinte al Centrului de Resurse Juridice din Moldova din anul 2010. El activează în sectorul non-

guvernamental din anul 2002. Experienţa lui ţine, în principal, de 

reformarea justiţiei şi Convenţia Europeană pentru Drepturile 

Omului. El a fost implicat în calitate de expert în elaborarea 

Strategiei de Reformare a Sectorului de Justiţie pentru anii 2011-

2016, precum şi în reformarea legislaţiei moldoveneşti cu privire la 

organizarea judecătorească, organizarea procuraturii, procedura 

civilă şi procedura penală. De asemenea, el a fost implicat în 

elaborarea Legii cu privire la libertatea de exprimare.  

Dl V. Gribincea este membru al Uniunii Avocaţilor din Re-

publica Moldova. Începând cu anul 2002, el reprezintă reclamanţii 

în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi în litigii 

strategice la nivel naţional. Vladislav Gribincea predă Convenţia 

Europeană pentru Drepturile Omului la Facultatea de Drept a 

Universităţii de Stat din Moldova. El este formator la Institutul 

Naţional al Justiţiei din Republica Moldova. El este autor a 

numeroase publicaţii în domeniul Convenţiei Europene pentru 

Drepturile Omului şi al independenţei şi eficienţei justiţiei. Dl Gribincea a absolvit studiile de 

licenţă şi masterat la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova. În anul 2005, el a 

absolvit Programul Chevening la Universitatea din Nottingham, Marea Britanie. Vorbeşte fluent 

româna (maternă), engleza şi rusa. 

Vasile Șelaru - biolog, domeniul ştiinţific: algologie, hidrobiologie, biotehnologia agrară, 

protecţia şi utilizarea raţională a resurselor vegetale. Doctor habilitat în 

ştiinţe biologice (1972), profesor universitar (1975). Membru corespondent 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995). Savantul Vasile Şelaru este bi-

ne cunoscut în lumea specialiştilor din domeniul ştiinţelor naturii, în pri-

mul rând, datorită aportului fundamental în dezvoltarea algologiei, dome-

niu căruia i-a consacrat tot talentul, entuziasmul şi devotamentul său. Eru-

diţia profesională, competenţa deosebită şi pasiunea pe care a făcut-o pen-

tru ştiinţă i-au creat o autoritate înaltă şi recunoaştere largă nu numai la noi 

în ţară, dar şi departe peste hotarele ei. Numele fiecărui om de ştiinţă este 

legat de ceva specific, propriu numai acestuia. Astfel, Vasile Şelaru rămâ-

ne a fi pe parcursul întregii vieţi un luptător. În perioada studiilor la Uni-

versitatea de Stat din Moldova am avut ocazia să-l cunosc şi să mă bucur 

în repetate rânduri atât de succesele sale la învăţătură, cât şi de măiestria sa 

de sportiv la competiţiile republicane şi unionale, ce i-a permis să obţină titlul de campion al ţării la 

luptele clasice. 

 

Concluzie: 

Școala reprezintă o categorie specială de organizaţie, care învață și care urmărește scopuri edu-

caţionale bine conturate, maniere de atingere a obiectivelor propuse, altfel spus, școala urmărește un 
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anumit specific al vieţii organizaţionale. Tot școala promovează creativitatea, atât a profesorilor, cât 

și a elevilor și a întreg personalului din interiorul ei, susținându-i la manifestare liberă a opiniei, 

pentru că „oamenii trebuie să fie ceea ce pot să fie.”33.  

Cum arată bazele unei școli - organizație care învață?  

1. instituție unde directorul de școală este receptiv la ideile profesorilor dedicați, iar profesorii țin 

cont și promovează ideile și sugestiile elevilor; 

2. instituția unde cadrele didactice sunt responsabile și active și fiecare greșeală făcută o 

transformată într-o oportunitate de învățare; 

3. instituția unde profesorii cu vechime în muncă îi ajută pe cei mai puțin experimentați, iar elevii 

se ajuta între ei și învăță împreună. 

Acestea, dar și alte caracteristici sunt specifice pentru Instituția Publică Liceul Teoretic Văra-

tic, organizația care învață, unde activez în prezent și sunt mândră de acest lucru. 
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Abstract: In this article, we achieve a theoretical approach to the reasons for choosing the 

teaching profession, how attractive the teaching profession is at the moment and what are the trends. 

At the present stage, both school and teachers have a diminished image and status.  

Students who have some potential to become teachers do not benefit from counseling, the necessary 

guidance for further choosing the profession. The current situation regarding the number of pupils 

choosing a teaching profession is very low, the number of necessary teachers is constantly increasing, 

which shows that the teaching profession is not one of the attractive professions for young people. 
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Alegerea profesiei este un moment important în viaţa fiecărui individ, constituind una dintre 

premisele majore ale inserţiei sociale, dar ea are loc într-un context mai larg în care sunt implicaţi 

factori de natură personală, educaţională, economică, contextuală [1, p. 3]. 

Alegerea profesiei didactice reprezintă un proces destul de ambiguu. Deficitul mare de cadre 

didactice din ţara noastră la etapa actuală, denotă faptul că totuşi profesia didactică nu este percepu-

tă de către absolvenţii de liceu ca una dintre cele mai atractive profesii, iar pentru tinerii specialişti, 

care abandonează după un scurt timp de activitate această profesiune, nu atât de avantajoasă. Potri-

vit unui studiu privind măsurile de politică pentru a îmbunătăți atractivitatea profesiei de profesor în 

Europa, se menţionează că câteva țări au elaborat o strategie coerentă pe termen lung pentru promo-

varea unei imagini pozitive a profesiei de profesor în societate, aşa ţări precum ar fi: Estonia, Irlan-

da, Lituania, Norvegia și Scoția. Alte ţări ca Anglia, Franța, România, Germania și Suedia au între-

prins câteva aspecte ale unei strategii pe termen lung care implică campanii de publicitate privind 

alegerea profesiei didactice.  

Unele țărilor nu au elaborat nicio strategie de comunicare pentru îmbunătățirea prestigiul 

meseriei de profesor, fie pentru că imaginea profesiei este considerată deja foarte pozitivă (Croația, 

Cipru, Finlanda, Islanda, Portugalia și Spania), fie, mai ales, din motive financiare (Republica Cehă, 

Grecia, România, Slovacia și Turcia) [2, p.30]. 

Motivația alegerii carierei didactice de către potenţialii profesori este considerată un factor 

semnificativ în cadrul admiterii, progresul și absolvirea unui program de formare iniţială a cadrelor 

didactice, precum și o premisă esențială pentru motivația și entuziasmul de activare ulterioară a 

acestora în calitate de profesor. 

                                                           
33 MASLOW, A. H.,. Motivație și personalitate, București: Editura Trei, 2007. 


