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Summary 

The impact of new Informational Technologies, Descentralization Phenomenon and the Need to 
Reorganize led to higher demand for Informational Systems and Information provided by the Informational 

Systems for management and at the level of Directors of Undergraduate Educational Institutions that form 

the basis of decisions taken by the School Management. 

 

Conducerea şcolii presupune cunoaşterea permanentă a mediului său intern şi extern. În 

societatea contemporană se produc schimbări semnificative determinate de multe condiţii, în mare 

parte, de noile cerinţe ale erei digitale.  

Managementul științific se bazează pe sursa principală - informația. În condițiile schimbărilor 

permananete în societate, fluxului mare de informație - capacitatea conducătorilor instituțiilor de 

învățămînt de a culege, selecta, prelucra date și informații și de a elabora în baza informațiilor 

decizii optime este indispensabilă pentru bunul mers al activității instituțiilor școlare, decizii.  

Una din caracteristicile societății contemporane e difuzarea unei mari cantintăți de informații. 

În acest sens, L.A. Zedeh evidenţiază că de calitatea informației depinde și calitatea deciziei luate. 

Pentru o conducere calitativă, cu efect pozitiv, managerul, în baza informației disponibile, trebuie să 

fie sigur că ia decizii corespunzătoare, și că ele sînt compatibile cu resursele disponibile, că sînt 

percepute adecvat de cadrele didactice și aplicate întocmai - relatează C. Russu [6].  Informația 

trebuie să fie suficientă, corectă pentru ca să poată asigura acele părți care au caracter vital pentru 

desfășurarea activității și pentru luarea deciziilor. Informațiile sînt necesare pentru a cunoaște starea 

sistemului condus și pentru a evalua corect influențele mediului extern asupra acestuia. Realizarea 

unei informări și luarea unor decizii complete, operative și de calitate, nu poate fi realizata decât în 

cadrul unui sistem informațional adecvat [4]. 

„O instituție școlară privită ca un sistem dinamic și complex se caracterizează prin trei 

componente: 

• un sistem conducător, care este orinetat spre luarea deciziilor și repartiția resurselor 

necesare pentru realizarea obiectivelor instituției școlare; 

• un sistem informațional, care are principala sferă de competență dirijarea fluxului de 

informație, în conformitate cu nevoile procesului de conducere; 

• un sistem de execuție (sistem condus), care este dependent de sistemul conducător și își 

subsumează eforturile sale cerințelor sistemului conducător” [
 
6]. 

Sistemul managerial al oricărei instituții de învățămînt poate fi privit ca o rețea de informații, 

de comunicări orizontale și verticale în cadrul căreia compartimentele, personalul de 

conducere și personalul condus reprezintă nodurile retelei. lată de ce, pe structura organizatorică, 

sistemul managerial trebuie să folosească un sistem informațional adecvat și eficient. 

 Teoria sistemelor afirmă că, în funcţie de mulţimea elementelor, de relaţiile cu mediul, de 

factorul timp, de coeficientul de complexitate şi de natura relaţiilor dintre mărimile de intrare şi 

cele de ieşire, sistemele pot fi finite sau infinite, închise sau deschise, statice sau dinamice, simple 

sau complexe, determinate sau probabilistice, liniare sau neliniare etc. (3, p. 23).  



Sistemele informaţionale au existat, într-o formă sau alta, pe toate trepetele dezvoltării 

societăţii omeneşti, informarea constituind o condiţie fundamentală a realizării oricărui proces 

managerial. 

Sistemul informaţional pentru management (MIS) este o combinaţie de resurse umane şi 

informatice care urmăresc colectarea, stocarea, organizarea, apelarea, comunicarea, distrubuirea şi 

utilizarea datelor şi informaţiilor pe care le folosesc managerii în exercitarea funcţiilor de conducere, 

în scopul realizării unui management eficient [3]. 

Condţiile față de un sistem sînt: 

- să fie uşor de utilizat, iar timpul de răspuns să fie imediat. Să se asigure accesul în timp real 

la bazele de date interne şi externe şi să se folosească intensiv afişarea în mod grafic ; 

- să ofere informaţii despre starea curentă de fapte şi tendinţe estimate pentru factorii cheie ; 

- forma de prezentare a informaţiilor să fie conformă cu preferinţele managerului ce 

utilizează sistemul [3]. 

Actualele sisteme informaţionale de management au o utilizare mult mai largă, au o aplicaţie 

mult mai mare decît instituţia pentru care sînt realizate. Acces la datele centralizate la nivel de 

instituţie pot avea toţi utilizatorii doritori. După cum ne realtează Turban E., [8, pag 45]- obiectivele 

MIS pot fi sistematizate după cum urmează: 

- informarea managerilor cu privire la activităţile şi procesele realizate în instituţie, precum şi 

la interacţiunea acesteia cu mediul extern, 

- accesul oportun la informaţii. Multe sisteme informaţionale pot fi obţiute prin metode 

tradiţionale (prelucrarea manuală sau semimanuală a infromaţiei, ceea ce duce la mari pierderi de 

timp, şi necesită eforturi mari de resurse pentru a corespunde cerinţelor utillizatorilor, uneori ele sînt 

furnizate cu mari întîrzieri, ceea ce este înlăturat cu uşurinţă de MIS; 

- urmărirea performanţlor instituţiei şi evidenţierea aspectelor care ascund eventualel 

probleme sau situaţii de criză. 

Sistemul informaţional prelucrează şi vehiculează informaţiile între sistemul informaţional şi 

sistemul reprezentat de totalitatea metodelor, procedurilor şi mijloacelor folosite în procesul 

informaţional. Sistemul informaţional trebuie să fie capabil să furnizeze rapoarte periodice privind 

desfăşurarea activităţii şcolii, dar şi rapoarte la cerere, detereminate de semnalarea unor situaţii 

neobişnuite. Sistemul informaţional fundamentează activitatea de analiză şi prognoză, permiţînd 

adoptarea rapidă şi eficientă a măsurilor impuse de evoluţia activităţii. Organizarea informaţională 

se află în strînsă legătură cu întreg organismul şcolii. Se poate sugera că, dacă structura 

organizatorică îi asigură şcolii scheletul, sistemul osos, atunci sistemul informaţional o alimentează 

cu energia vitală ca şi sistemul circulator [6, p. 242-250]. Avînd aceleaşi puncte de pornire, 

proiectarea şi perfecţionarea structurii organizatorice şi a sistemului informaţional se fac 

concomitent. Structura organizatorică influienţează sistemul informaţional prin orientarea fluxurilor 

informaţionale în dependenţă de sarcinile şi competenţele atribuite diferitor posturi, precum şi prin 

lungimea acestor fluxuri determinate, în principal, de numărul de niveluri ierarhice [5, p.211-215].  

În cadrul sistemului informațional se regăsesc: informația vehiculată, documentele purtătoare 

de informații, personalul, mijloace de comunicare, sisteme de prelucrare a informației, etc. Printre 

posibilele activități desfășurate în cadrul acestui sistem, pot fi enumerate:  

- achiziționarea de informații din sistemul de bază,  



- completarea documentelor și transferul acestora între diferite compartimente,  

- centralizarea datelor, etc. 

Scopul sistemului informațional managerial este să ofere conducerii acces ușor și rapid la 

informațiile despre factorii cheie, decisivi în atingerea obiectivelor generale ale școlii, în exercitarea 

controlului managerial eficient şi eficace. 
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Conducerea bazată pe inteligența emotională 

Tosia Țurcan, dr., conf. univ.  

 

Conducerea bazată pe inteligența emotională aduce în prim plan experiența managerului 

școlar și capacitatea sa de a se manifesta pe deplin. 

Mulți manageri școlari deseori își pun întrebarea, ce resurse le sunt necesare pentru a fi 

eficienți, de unde își trage forța lăuntrică un lider, cum îi poate inspira pe cei din jur și cum creează 

un climat favorabil pentru menținerea relațiilor interumane, manifestarea inventivității, 

performanței?  

În ultimi ani se vorbeşte din ce în ce mai mult de un nou tip de management, cel al inteligenţei 

emoţionale, care într-o organizaţie acordă atenţie abilităţilor emoţionale ale membrilor săi, 

asigurîndu-se o compatibilitate a acestora sub aspectul relaţiilor emoţional afective. Cercetările în 

acest sens au demonstrat că acei manageri şi angajaţi care au un nivel ridicat al inteligenţei 

emoţionale au mai mult succes profesional, sunt mai motivaţi intrinsec, mai optimişti, cooperanţi şi 

au capacitatea de a stabili relaţii pozitive cu alţii.  

Managementul abilităţilor emoţionale are următoarele caracteristici: abilitatea de a folosi 

emoţiile în mod productiv; capacitatea de a preîntîmpina şi rezolva prin negociere conflictele şi de a 

le folosi ca sursă de feed-back; sentimentele membrilor organizaţiei sunt privite ca variabile 

importante în obţinerea succesului; tehnici prin programe educaţionale privind cunoaşterea şi 

înlăturarea dificultăţilor emoţionale şi relaţionale ale experţilor; crearea unui mediu în care angajaţii 

să fie motivaţi, să se simtă în siguranţă, importanţi [5, p. 180]. 

Se observă că inteligenţa emoţională cuprinde competenţe de conștientizare a emoţiilor și 

abilităţi specifice, acestea manifestîndu-se la nivel personal și la nivel social. Acest model de 

organizare a competenţelor poate ajuta o persoană atât în munca sa, cât și în relaţiile pe care le are 

cu ceilalţi, influenţîndu-i să aibă un randament profesional mai bun. De asemenea, oamenii mai 

activi și mai conștincioși tind sa fie mai productivi, iar cei cu un nivel înalt al încredrii în sine pot 



avea un randament mai mare în activitatea desfășurată [7, p. 115]. 

O mai mare conștiinţă organizaţională și orientarea optimă a serviciilor ajută persoanele să 

lucreze mai eficient. Abilităţile sociale dezvoltate, precum și aptitudinile de conducere, influenţa, 

comunicarea, cooperarea și lucrul în echipă sunt considerate capacităţi dezirabile de care trebuie să 

dea dovadă, în primul rînd, un manager școlar. 

Provocările mileniului trei şi ale tranziţiei cer un nou tip de manager în instituţiile şcolare din 

Republica Moldova, o nouă abordare a personalităţii managerului şcolar din perspectiva conceptului 

de inteligenţă emoţională. 

Într-o societate a informaţiei şi a cunoaşterii, specialiştii consideră că metodele şi abilităţile 

necesare conducătorului unei instituții de învățământ vor fi total diferite de cele din trecut. Marii 

manageri şi lideri se caracterizează prin stimă de sine înaltă, încredere în puterea minţii şi a inimii de 

a genera inovaţia şi creaţia, abilitatea, producerea şi receptarea influenţei, plăcerea confruntării cu 

situaţiile, ideile şi interes pentru provocarea şi managerierea conflictelor considerată o cale spre 

depăşirea barierelor şi atingerea excelenţei. 

Dimensiunea emoțională a activitătii de conducere constituie un element cheie în structura 

organizațională a școlii. O importanţă deosebită în activitatea de conducere a școlii o are capacitatea 

empatică a managerului școlar. Calitatea de a fi empatic constituie o premisă a optimizării relaţiilor 

conducătoruui cu subordonaţii şi o condiţie a comunicării eficiente. Empatia managerului este o 

modalitate spontană şi rapidă de pătrundere în starea de spirit a subordonatului. Înţelegând intenţiile, 

trăirile şi gândirea celorlalţi, evident, cu aproximaţia permisă de acest tip de cunoaştere, avem 

posibilitatea unei anticipări relativ corecte a comportamentului partenerului, fapt extrem de 

important în stabilirea unor relaţii interpersonale dezirabile şi, în consecinţă, să ne fixăm o strategie 

proprie de comportament faţă de aceştia. Important este că managerul poate evalua relativ corect 

ceea ce simte, trăieşte, gândeşte subordonatul, se poate transpune psihologic în situaţia lui şi, printr-

o comunicare eficientă, poate să creeze condiţii adecvate de influenţare. Pentru un manager școlar 

este necesar să ştie cât mai exact cum este subordonatul, dar şi cum crede subordonatul că este, 

pentru că numai înţelegându-l îl poate influenţa. Ca orice capacitate, capacitatea empatică are un 

potenţial psihofiziologic înnăscut, dar se realizează şi se dezvoltă în procesul cunoaşterii 

interpersonale şi, dacă subiectul îşi propune, prin antrenare autodirijată.  

Responsabilitatea fundamentală a managerului școlar este aceea de a induce trăiri pozitive 

celor pe care îi conduce. Acest lucru se întâmplă atunci când managerul în cauză creează o bază de 

elemente pozitive care eliberează tot ce este mai bun în subordonaţi. Ideea exprimată ne determină 

în a concluziona că, la origini, rolul de bază al conducerii este stric legat de emoţionalitate.  

Noile cercetări făcute din perspectiva psihologiei cognitive şi a neuropsihologiei, care leagă 

comportamentul inteligent de eficienţa neurologică, ar putea aduce precizări preţioase în acest sens.  

Literatura de specialitate atestă autori care au promovat diverse tipuri de inteligenţă. Istoricul 

cercetărilor realizate asupra inteligenţei a condus specialiştii spre mai multe opinii, diferite la prima 

vedere, însă, apropiate după o mai atentă observaţie. 

Astfel, în accepţiunea lui Stephen Covey, avem de-a face cu 4 tipologii ale inteligenţei. Astfel 

se menţionează: 

PQ – Inteligenţa fizică, care se caracterizează prin verbul a face. Inteligenţa fizică presupune 

abilitatea fizică de a face unele lucruri . 



IQ – Inteligenţa Intelectuală - a învăţa / a gândi. Acest tip de inteligenţă ne este cunoscut 

tuturor. Îl folosim în permanenţă într-o masură mai mare sau mai mică. Acest tip de inteligenţă 

permite asocieri, disocieri, elaborarea de strategii, de planuri, întocmirea de analize, găsirea de 

soluţii, etc. Cum se spune în popor, posesorii unui nivel înalt al coeficientului IQ sunt „deştepţii”. 

Aceşti oameni nu sunt puţini deloc, şi ei se afirmă în domenii cît mai diferite, începînd de la 

matematică pînă la filosofie. 

EQ – Inteligenţa Emoţională, care presupune verbul a comunica. Unii discută despre ea fără 

să ştie ce este, alţii cunosc destul de multe despre ea, iar alţii au făcut o pasiune din studiul acestui 

tip de inteligenţă. Mai sunt şi alte categorii de oameni care o folosesc foarte mult, fără să ştie măcar 

cum se cheamă, iar la polul opus se află cei care teoretizează prea mult şi practică prea puţin.  

SQ – Inteligenţa Spirituală - a dărui.  

Cele mai cunoscute şi mai des analizate inteligenţe sunt: 

 Gîndirea (IQ) – reprezintă abilitatea de a analiza, a raţionaliza şi a comunica. 

 Simţul (EQ) – numit şi „creierul stâng”, reprezintă conştiinţa de sine, autocunoaşterea, 

empatia [17, p.24]. 

Robert Cooper susţine că omul are trei creiere (inteligenţe) în: 

 Cap (ceea ce numim noi creier în mod uzual). 

 Inimă. 

 Zona intestinelor.  

Creierul din intestine se situează în cavitatea intestinală. R. Cooper susţine că în urma 

cercetărilor medicale amănunţite asupra acestei cavităţi, s-a ajuns la concluzia că aici se găsesc peste 

un milion de neuroni, un număr cu mult mai mare decît cei identificaţi în măduva spinării. 

Specialistul susţine că ar fi vorba de un „sistem independent” însă, în acelaşi timp, conectat la ceea 

ce numim noi creier. Un exemplu al acestei inteligenţe situate în cavitatea intestinală este 

sentimentul de „fluturaşi în stomac” care, deseori, preced o întîlnire importantă, acesta fiind un 

mijloc de avertizare al organismului uman asupra unor reacţii care au loc în interiorul său.  

Creierul din inimă este tot un sistem care acţionează independent de creier (organ), această 

ipoteză pornind de la ideea că în dezvoltarea unui fetus uman, inima este organul care apare mult 

înaintea creierului din cap. Concluzia la care a ajuns echipa de cercetători condusă de R. Cooper, în 

cadrul „Center for Creative Leadership”, este că singurul lucru demonstrat statistic, ca diferenţă între 

un lider de top şi unul mediocru este ceea ce se numeşte “grija faţă de ceilalţi” (adică inimă, în 

limbaj popular). 

Capacitatea maximă a unei persoane revine cînd sunt folosite toate cele trei tipuri de 

inteligenţă descrise mai sus, concomitent, în strînsă interdependenţă. Tot R. Cooper susţine că 96% 

din succesul unei persoane în viaţa personală şi profesională depinde de „creierul din intestine” şi 

„creierul din inimă”, dar nu demonstrează cu rezultate susţinute de cercetarea ştiinţifică [6, p. 163]. 

Ideea de baza este ca dimensiunea emotionala a activitatii de conducere, aspect uneori ignorat 

de lideri, determina functionarea tuturor celorlalte aspecte organizationale. Explicatia consta in 

faptul ca actiunile liderilor si starile lor de spirit au un impact puternic asupra celor pe care ii 

indruma.  

In final, se dovedește că maniera în care relaționam cu noi înșine și cu ceilalți, numită de 

Daniel Goleman „inteligența emotională", garantează reușita în viață, într-o măsură mai mare decât 



acumularea de titluri și diplome. 
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