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Arta, știința organizării și activitatea de a conduce, adică managementul, implică o 

sarcină, un rol , o destinație, precum și aplicarea unei valori corespunzătoare educației. Având în 
vedere elemente foarte cunoscute în vederea atingerii succesului, precum planificarea, 
organizarea, coordonarea, motivarea, controlul, evaluarea și măsurile corective ne putem pune 
următoarele întrebări: 

 
Sistemul instituţional al conducerii învăţământului cuprinde organismele şi instituţiile cu 

atribuţii manageriale pentru şcoala de toate gradele. Între ele există legături de subordonare 
şi/sau de conlucrare, în raport cu atribuţiile funcţionale stabilite prin lege şi prin alte acte 
normative (hotărâri ale guvernului, ordine şi instrucţiuni ale ministrului educaţiei naționale, 
regulamente, norme metodologice, etc). 

 
Instituții la nivel naţional implicate în educație pot fi enumerate: 
Parlamentul, cu cele două camere ale sale, Camera Deputaţilor şi Senatul,, în cadrul 

cărora sunt constituite comisii permanente pentru învăţământ.  
Are atribuții precum: adoptarea legilor, care orientează şi reglementează activitatea în 

domeniul învăţământului, fie el civil, militar, sau al cultelor, public sau privat, preşcolar, primar, 
gimnazial, liceal, profesional, postliceal sau universitar.  

Din această categorie fac parte: Legea educației naționale, Legea privind statutul 
personalului didactic, Legea 87/2006 privind asigurarea calității educației (ca legi specifice), dar 
şi alte legi (generale) care îşi găsesc aplicabilitatea în învăţământ, cum ar fi, de exemplu, Legea 
finanţelor. 
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Guvernul şi diverse organisme guvernamentale cu atribuţii în domeniul învăţământului. La 
acest nivel, se aprobă organigrama Ministerului Educaţiei Naționale şi atribuţiile acestuia, în 
conformitate cu prevederile legii, structura bugetului de venituri şi cheltuieli, reţeaua şcolară şi 
cifrele de şcolarizare, planul de relaţii cu străinătatea, propune Parlamentului spre aprobare prin 
Ordonanțe emiterea legilor, ş.a. 

Ministerul Educaţiei Naționale, structurile sale de experţi şi organismele consultative, la 
nivel naţional. 

Atribuţiile Ministerului Educaţiei sunt stabilite prin Legea Educaţiei Naţionale 
(Legea 1/2011) şi prin Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea acestui minister. 
Potrivit legii, conduce sistemul naţional de învăţământ, asigurând coordonarea, controlul şi 
evaluarea acestuia şi având în vedere autonomia universitară. 

La nivel teritorial, conducerea subsistemului de învăţământ preuniversitar se asigură de 
către inspectoratele şcolare județene, respectiv inspectoratul școlar al Municipiului București, 
organe de specialitate subordonate Ministerului Educaţiei Naționale – ale căror atribuţii sunt 
stabilite prin lege şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de minister. 

În principal, inspectoratele şcolare județene asigură aplicarea legislaţiei generale şi şcolare 
în instituţiile de învăţământ subordonate, buna organizare şi funcţionare a reţelei şcolare şi a 
procesului de învăţământ şi realizează inspecţia  şcolară. 

Inspectoratul şcolar județean are un Consiliu de Administraţie şi un Consiliu Consultativ. 
Componenţa lor este precizată în Legea Învăţământului iar atribuţiile se stabilesc prin 
reglementări ale Ministerului Educaţiei Naționale. 

La nivelul instituţiilor de învăţământ se disting două situaţii: 
- Instituțiile de învățământ preuniversitar.  
Conducerea acestora se asigură de Consiliul Profesoral şi de Consiliul de Administraţie, 

ambele prezidate de directorii instituţiilor respective. Componenţa lor e stabilită prin lege, iar 
atribuţiile prin regulamente elaborate şi aprobate de Ministerul Educaţiei Naționale, pe trepte de 
învăţământ (preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal). 

La nivelul activităţii didactice, rolul conducător la nivelul formaţiei de lucru (clasa sau 
grupa de elevi, grupa de studenţi sau anul de studiu) îl are personalul didactic, mai exact, fiecare 
profesor pentru disciplina sa şi dirigintele în cazul elevilor din învăţământul gimnazial, liceal, 
profesional şi postliceal. 

La învăţământul militar, acestora li se adaugă şi comandanţii de subunităţi (elevi sau 
studenţi ) care conduc nemijlocit activităţi cu specific militar. 

- Instituţiile de învăţământ superior, ale căror organisme de conducere (senatul universitar 
şi consiliul facultăţii sau al departamentului) au componenţa şi atribuţiile stabilite prin lege şi 
prin carta universitară. 


