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În ultima perioadă managementul învăţământului preuniversitar a dobândit o importanţă 

tot mai mare, atât în România, cât şi în societatea europeană, astfel rolul managementului şcolar 

a devenit o temă importantă de dezbatere la toate nivelurile. 

Domeniu prioritar al vieţii sociale, învățământul, de care depinde omul, pregătit prin 

studii, nu trebuie să aibă eşecuri. De aceea, conducerea și eficiența învățământului necesită o 

fundamentare științifică bazată pe știința managementului educațional. 

Problematica managementului învățământului preuniversitar a devenit semnificativă în 

mediul social actual, în care toate aspectele educației încep cu calitatea, eficiența sistemelor și 

activităților educaționale. 

Problemele din managementul educațional se datorează în mare parte schimbărilor 

multiple și incapacității actorilor educaționali de a se adapta și accepta aceste schimbări. Urgența 

de a soluționa aceste probleme se conturează prin prisma intrării României pe piața muncii 

europene și cerințelor U.E. ca învățământul românesc să se integreze la standardele europene 

impuse. 

În dezvoltarea învățământului preuniversitar atât la nivel național cât și european 

întrebarea importantă este cea privind tipologia cadrului managerial care este adecvat acestui 

domeniu.  

În teza de doctorat”  Managementul învățământului preuniversitar românesc în 

contextul integrării europene” s-a încercat găsirea de modalități și tehnici aplicabile încât 

managementul educațional să satisfacă exigențele actuale în raport cu cerințele europene în 

domeniul învățământului preuniversitar.  

Tema se încadrează în domeniile prioritare CNCSIS, astfel: Domeniul 9 - Cercetare 

socio-economică și umanistă, Direcția de Cercetare 9.2 Calitatea Educației, tematica de 

cercetare 9.2.2. Managementul calității în educație.      

 Lucrarea abordează atât teoretic cât și practic domeniul managementului educațional 

analizând îndeplinirea funcțiilor, relațiilor managementului, analiza metodelor și tehnicilor, 

proiectarea strategiilor și locul unde se află managementul educațional românesc în cadrul 

cerințelor europene. 

Prin structura lucr ării  s-a urmărit realizarea unei viziuni mai clare asupra 

managementului învăţământului preuniversitar în România comparativ cu ţările din Uniunea 

Europeană. 

Cercetările și literatura de specialitate până la ora actuală sunt destul de reduse din punct 

de vedere cantitativ, iar cele existente se axează mai mult asupra caracteristicilor procesului 

educativ și nu asupra conduitei și activității manageriale a directorului. 



 

Lucrarea se justifică datorită faptului că vine în întâmpinarea managerului școlar, 

punându-i la dispoziție teorii, metode și tehnici necesare atingerii obiectivelor stabilite, 

eficientizării și asigurării unei culturi de calitate în unitatea școlară.    

Argumentul cercetării realizate este constituit pe ideea că managerii școlari trebuie să 

cunoască metodele, tehnicile specifice managementului, pentru a putea rezolva amplele 

probleme cu care se confruntă și care necesită cunoștințe în domeniu. 

Prezenta cercetare, grație unei abordări interdisciplinare, poate depăși limita de argument 

pentru a-i convinge pe decidenții educaționali că un management bazat pe utilizarea corectă a 

metodelor și tehnicilor specifice duce la progresul și performanța în educație. 

Obiectivele de cercetare au avut ca scop înțelegerea, analizarea, explicarea și 

optimizarea fenomenului în managementul școlar precum și perfecționarea tehnicilor de 

intervenție, sporirea calității și performanței în procesul managerial. 

Obiectivele tezei sunt evidențiate pe fiecare capitol în parte, în tabelul de mai jos: 

PARTEA I 

CAPITOLUL 1 • definirea managementului educațional și evidențierea 

caracteristicilor specifice acestuia; 

• conturarea funcțiilor managementului educațional; 

• identificarea problemelor cu privire la corectitudinea definițiilor și 

modul de tratare a conceptelor din cadrul managementului 

preuniversitar. 

CAPITOLUL 2 • stabilirea stadiului actual al cercetărilor în domeniul 

managementului educațional; 

• prezentarea cercetărilor în domeniul activității manageriale și a 

procesului instructiv-educativ; 

• elaborarea concluziilor cu privire la tendințele actuale ale 

cercetărilor și problemele neabordate. 

CAPITOLUL 3 • analizarea stării actuale a managementului educațional și 

particularizarea relațiilor de management în învățământul 

preuniversitar, odată cu prezentarea profilului managerului școlar cu 

competențele necesare; 

• stabilirea unor dimensiuni comparative între managementul eficient 

și managementul ineficient și prezentarea factorilor de performanță 

ai instituțiilor de învățământ cu modul de măsurare al acestora; 

• stabilirea modelelor instituționale aplicabile și procesul evaluării 



 

instituțiilor de învățământ; 

• elaborarea concluziilor cu privire la fundamentarea teoretică a 

managementului școlar. 

PARTEA a II-a 

CAPITOLUL 4 • precizarea metodologiei cercetării;  

• precizarea componentelor managementului comparat în 

învățământul preuniversitar; 

• prezentarea modalității de alegere a managerului  și  managementul 

școlar în țările europene; 

• realizarea unei cercetări privind autonomia, finanțarea 

învățământului european și managementul resurselor umane în școli 

din Europa; 

• elaborarea concluziilor cu privire la managementul comparat în 

învățământul preuniversitar la nivelul țărilor U.E și România. 

CAPITOLUL 5 • precizarea indicatorilor privind modernizarea sistemului educațional 

românesc și a cerințelor unui sistem educațional deschis, plecând de 

la educația închisă; 

• precizarea poziției managementului învățământului preuniversitar 

românesc în contextul european; 

• stabilirea aspectelor generale și legislative privind calitatea, precum 

și cadrul european al calității în educație; 

• elaborarea concluziilor cu privire la tendințele integrării 

managementului preuniversitar românesc în contextul european. 

PARTEA a III-a 

CAPITOLUL 6 • sublinierea necesității cercetării științifice; 

• prezentarea metodologiei din procesul de cercetare;   

• stabilirea obiectivelor și ipotezelor în funcție de problemele 

identificate; 

• identificarea problemelor în urma cercetării  realizate și corelarea 

ipotezelor cu rezultatele obținute în urma cercetării; 

• elaborarea concluziilor și formularea recomandărilor pentru 

managerii școlari din învățământul preuniversitar românesc în 

vederea creșterii performanței manageriale la nivelul celor europene. 

CAPITOLUL 7 • identificarea domeniilor, avantajelor și riscurilor descentralizării 



 

învățământului preuniversitar; 

• identificarea oportunităților de dezvoltare a managementului 

preuniversitar românesc prin prisma proiectelor europene; 

• elaborarea concluziilor și formularea recomandărilor cu privire la 

soluțiile de relansare propuse. 

PARTEA a IV-a 

CAPITOLUL 8 • evidențierea indicatorului general de evaluare a eficacității unităților 

de învățământ preuniversitar românesc; 

• întocmirea unei aprecieri personale privind evaluarea în cadrul 

inspecției școlare efectuată la unitățile școlare analizate; 

• realizarea unei valorificări pe baza rezultatelor în urma inspecției 

școlare. 

CAPITOLUL 9 • formularea de recomandări privind măsuri care pot contribui la 

creșterea performanței în managementul școlar românesc; 

• formularea potențialelor direcții de cercetare viitoare. 

   

Metodologia cercetării  

 Pornind de la obiectivele urmărite, metodologia cercetării a fost stabilită astfel:  

În prima parte,  prin studiu bibliografic s-au realizat cele două etape de informare și 

culegerea datelor. Cercetarea secundară a fost efectuată pe baza lucrărilor, studiilor, a revistelor, 

tezelor de doctorat în domeniu, precum și pe baza datelor preluate și prelucrate de pe site-uri de 

specialitate atât naționale cât și internaționale. 

A doua parte a demersului științific a fost realizată atât prin studiul surselor secundare 

cât și a celor  primare iar, metoda folosită a fost metoda comparației. 

Partea a treia cercetarea propriu zisă, a fost realizată pe baza surselor primare și 

debutează cu formularea problemelor de analizat, stabilirea scopului urmărit și continuând cu 

clasificarea problemelor, formularea ipotezelor, recomandări și soluții propuse în vederea 

soluționării problemelor identificate, infirmarea sau confirmarea ipotezelor emise. 

Metodologia cercetării este redată schematic în figura nr.1. 
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Figura nr. 1.  Metodologia cercetării 

 

Metodele de cercetare sunt combinate, astfel vom întâlni atât metode de natură 

exploratorie calitativă cât și metode cantitative. În funcție de variabilele analizate, datele au fost 

prelucrate statistic. Informaţiile  cuprinse  în teza de doctorat sunt informații obținute atât pe 

baza surselor secundare (bibliografie selectivă) cât și pe baza surselor primare (chestionare, 

interviuri).           

 Cercetarea pe baza surselor primare se canalizează pe două direcții, o direcție folosind 

chestionarul aplicat cadrelor didactice și managerilor școlari ai unităților de învățământ selectate 

din cele opt regiuni de dezvoltare din România, chestionar ce cuprinde atât date privind analiza 

instituțională cât și criterii care defininesc managementul performant sau neperformant al acestor 

instituții și o direcție folosind interviul cu managerii școlari din țările U.E. referitor la autonomia 

școlară, finanțare, resurse umane. Datele obținute pe baza interviurilor au fost necesare pentru a  

obține o comparație cât mai clară între țările U.E. și România.     

 Cercetarea privind utilizarea sistemelor de management, a strategiilor, metodelor și 



 

tehnicilor de către managerii școlari a fost argumentată prin ipoteze de lucru generate de 

necesitatea studierii următoarelor aspecte: 

• Modalitățile și criteriile de selecție pentru cei care acced la funcția de manager școlar și 

responsabilitățile acestora; 

• Formarea managerilor școlari în condițiile autonomiei școlare în raport cu cerințele europene; 

• Evaluarea activității manageriale și evaluarea instituțională, comparativ cu evaluarea 

managementului învățământului european; 

Plecând de la aceste aspecte această lucrare a fost elaborată și structurată pe nouă 

capitole, fiecare capitol încercând să cuprindă elemente clare ale cadrului analizat. Cele nouă 

capitole ale lucrării se remarcă atât prin diversitatea problematicii cât și prin modul de tratare din 

perspectiva celor implicați direct în activitatea managerială.         

Modul de prezentare a tezei cuprinde modele de conducere a unității școlare, relații  

funcționale în unitatea de învățământ, formarea și dezvoltarea resurselor umane și evaluarea. 

     Primul capitol al lucrării a fost necesar demersului științific pentru a clarifica noțiunile 

privind managementul preuniversitar, conceptele fiind folosite în părțile următoare ale lucrării. 

 În al doilea capitol s-a analizat stadiul actual al managementului învățământului 

preuniversitar, cu prezentarea problemelor neabordate și necercetate până în prezent. 

 Contribuția originală în cadrul acestui capitol a fost identificarea responsabilităților 

managerului cunoștințelor în mediul educațional și detectarea direcțiilor spre care trebuie să se 

orienteze în vederea înființării unei culturi a învățării și partajării cunoașterii. 

 În capitolul al treilea prin studierea stării managementului educațional românesc, a 

principalelor concepte teoretice  și  a  factorilor  de performanță, a profilulului  managerului 

școlar și a modelelor instituționale aplicabile  a fost construit  suportul părții aplicative. 

 Capitolul patru al lucr ării  cuprinde o comparație între managementul învățământului 

preuniversitar românesc și cel al unităților școlare europene. Aici a fost necesară realizarea unei 

cercetări calitative cu privire la autonomia școlară în țările din U.E., finanțarea învățământului, 

managementul resurselor umane și managerul școlar, factori decisivi ai managementului școlar 

în ansamblu. 

Prin cercetarea întreprinsă s-a încercat scoaterea în evidență a felului în care managerii 

pot să eficientizeze managementul școlar. Pornind de la premisa că pentru domeniul educațional 

este foarte important modul în care se iau deciziile s-a considerat necesară analiza 

responsabilităților managerilor școlari și tratarea elementelor de management financiar aplicabile 

învățământului preuniversitar european.  

O altă problemă analizată a fost calificarea și formarea cadrelor didactice comparativ cu 

ce se întâmplă în țările din U.E. 



 

Problema calității în învățământul preuniversitar românesc a fost o altă direcție de 

analizat în prezenta lucrare, respectiv în capitolul cinci, unde, plecând de la prevederile 

europene din Declarația de la Bologna, au fost analizate aspectele generale și cadrul european al 

calității în educație, descriptorii de performanță în vederea promovării unei dimensiuni 

europene în calitate.  

Aspectele privind evaluarea managementului preuniversitar românesc și cel al țărilor 

U.E. au fost analizate în capitolul șase prin cercetare aplicativă. 

În momentul analizării calității în învățământ s-a avut în vedere resursa umană și 

formarea ei, evaluarea școlară atât internă cât și externă. Pentru analiza instituțională au fost 

analizați o serie de indicatori de performanță. Comparativ cu ceea ce se întâmplă în 

managementul unității școlare din țările europene s-a considerat necesară prezentarea 

modalităților, asemănărilor și deosebirilor în ceea ce privește evaluarea.    

 Pe baza rezultatelor obținute în cadrul cercetării aplicative s-a încercat  prezentarea unor 

soluții de relansare și dezvoltare a managementului școlar românesc, concretizate în ideea 

descentralizării manageriale și dezvoltării instituționale prin accesarea proiectelor și programelor 

europene, soluții redate în capitolul șapte al prezentei lucrări. Rezultatele evaluării 

managementului preuniversitar au fost prezentate în ultima parte respectiv în capitolul opt.  

În capitolul nouă au fost prezentate concluziile finale, principalelor contribuții 

personale, soluțiile și recomandările formulate și perspectivele cercetărilor în domeniu. 

Încercând o comparație cu alte sisteme educaționale europene s-a concluzionat faptul că 

managerul școlar și competențele manageriale nu pot fi implementate ad-litteram la noi în 

învățământ, datorită condițiilor sociale, politice și economice diferite. 

Din analiza managerului școlar în România a rezultat faptul că cea mai mare critică la ora 

actuală adusă managerului școlar este aceea că activitatea managerială este efectuată de directori 

care nu dețin cunoștințe din știința managementului, ceea ce este evident vizibil în conducerea 

deficitară și calitatea tot mai scăzută a procesului educațional. 

Realizând o incursiune în managementul școlilor europene s-a încercat să se găsească 

puncte de intersecție cu managementul școlar românesc, pentru eventuale preluări de idei 

potrivite  managementului școlar românesc. În acest sens s-a întreprins o cercetare amplă vizând 

mai multe laturi ale procesului managerial, pornind de la personalul care se ocupă de recrutarea 

managerilor, arătând felul studiilor cerute pentru un manager școlar, experiența profesională și 

responsabilitățile acestora. 

Cercetarea privind managementul școlar românesc a arătat faptul că directorii exercită 

actul managerial intuitiv, fără o bază științifică, deși sunt interesați de un sistem de specialitate 

care să le asigure calificarea corespunzătoare. 



 

Referitor la gestionarea resurselor, managerii recunosc faptul că sunt probleme mari, 

referitoare la acestea majoritatea celor chestionați afirmând lipsa lor și neputința de a alege 

echipa, datorită lipsei autonomiei manageriale.  

Ca o soluție de relansare a învățământului preuniversitar românesc și implicit a activității 

manageriale este necesară descentralizarea învățământului chiar dacă și în acest caz vor exista 

riscuri, blocaje și bariere în implementarea cu succes. 

Abordarea în această lucrare a calității în cadrul managementului școlar  este argumentată 

de dorința de a descoperi modalități prin care să se poată ajunge la calitate în învățământ și 

performanță în management. Între aceste două componente există o strânsă legătură, deoarece un 

management performant al școlii duce inevitabil la o bună educație a elevilor din școala 

respectivă. 

Abordând procesul evaluării a fost foarte importantă analiza modalității prin care se 

măsoară calitatea într-o unitate școlară. Plecând de la acest fapt au fost propuse domeniile de 

analiză în evaluarea instituției școlare și în funcție de datele obținute la autoevaluare a fost 

stabilit nivelul de performanță al școlii analizate. 

Subiecții intervievați și chestionați aparțin factorilor decizionali în cadrul problematicii 

studiate, iar cu rezultatele obținute în urma cercetării se poate evalua impactul asupra 

managementului din unitățile de învățământ preuniversitar românesc definind astfel valoarea 

științifică a lucrării. 

Din cadrul rezultatelor prezentate în lucrare se remarcă cele cu caracter original, dintre 

care sunt menționate: 

• Realizarea unei prezentări introductive privind cunoașterea în domeniul managementului 

preuniversitar și principalele probleme semnalate în societatea educațională care au și 

constituit baza prezentei cercetări; 

• Realizarea unei analize privind stadiul actual al cunoașterii în domeniul managementului 

preuniversitar românesc pe baza cercetării lucrărilor elaborate atât de specialiști din literatura 

de specialitate românească cât și din literatura străină; 

• Identificarea responsabilităților managerului cunoștințelor în mediul educațional; 

• Detectarea direcțiilor spre care trebuie să se orienteze managerul școlar în vederea înființării 

unei culturi a învățării și partajării cunoașterii; 

• Punctarea competențelor profesionale și decizionale privind managerul din domeniul 

educațional de succes; 

• Sublinierea importanței relațiilor de management în învățământul preuniversitar și 

prezentarea variabilelor ce influențează aceste relații; 



 

• Realizarea unui tablou privind cerințele unei activități efciente de management și realizarea 

unei dimensiuni comparative între managementul școlar eficient și managementul școlar 

ineficient; 

• Evidențierea elementelor specifice de management comparat la nivelul instituțiilor de 

învățământ preuniversitar; 

• Elaborarea unei cercetări având ca grup țintă managerii școlari din țările Uniunii Europene, 

având ca obiective specifice reliefarea modalităților de alegere în funcții, precum și a 

responsabilităților pe care le au în exercitarea funcțiilor; 

• Identificarea gradului de autonomie pe domenii manageriale și în mod special pe domeniul 

resurselor umane din școlile europene; 

• Sublinierea importanței privind responsabilitatea școlilor în ce privește decizia de finanțare și 

realizarea unei comparații privind centralizarea sau descentralizarea gestiunii financiare la 

nivelul școlilor europene; 

• Elaborarea unui tablou cadru privind cerințele pe care managerul școlar din țara noastră  

trebuie să le îndeplinească în funcție de activitățile pe care le desfășoară; 

• Identificarea diferențelor și corelațiilor privind gradul de realizare a indicatorilor de 

performanță în urma comparației rezultatelor evaluării externe și evaluării interne; 

• Detectarea neajunsurilor constatate în urma inspecției școlare cu privire la gestionarea 

resurselor umane și problemele constatate în urma misiunilor de audit;  

• Identificarea autorităților responsabile pentru evaluarea unității școlare în contextul 

autonomiei școlilor europene; 

• Sintetizarea lucrării privind sublinierea rezultatelor obținute și a recomandărilor efectuate în 

direcția dezvoltării și performanței managementului școlar românesc. 

Lucrarea poate fi considerată ca un set de recomandări necesar a fi efectuate pentru 

implementarea în cadrul unităților de învățământ preuniversitar a unui management performant 

și calitativ la fel ca al celor din țările europene. 

Tema abordată poate fi supusă reflecției managerilor unităților școlare din România, iar 

impactul dorit este acela de a optimiza procesul instructiv-educativ prin aplicarea și practicarea 

unui management eficient. 

Recomandările formulate au avut în vedere rezultatele obținute în urma demersului 

științific și se adresează atât managerilor școlari din învățământul preuniversitar românesc, cât și 

celorlalte categorii de actori ai procesului educațional. 

Recomandare privind întocmirea Planului de Dezvoltare Institu țională 

• Comunicarea eficientă atât în interior cât şi în exteriorul unităţii şcolare şi participarea în 

echipă a personalului în vederea întocmirii PDI. Abordările strategice privind PDI să 



 

pornească de la tradiţia fiecărei unităţi de învăţământ iar căile de acţiune să fie alese pe baza 

resurselor de care dispune unitatea şcolară. 

Recomandarea privind managementul resurselor umane 

• Datorită schimbărilor rapide şi permanente din societatea românească este necesară utilizarea 

optimă a personalului existent în fiecare unitate, formarea şi dezvoltarea coerentă a lui, 

precum şi stabilirea unor relaţii de colaborare şi promovare a experienţelor didactice. 

• Practicarea unui management ştiinţific, bazat pe o informare corectă şi completă, obiective 

stabilite pe termen lung şi recompensare pe baza evaluării continue şi a unor indicatori de 

performanţă. 

• Respectarea  cerinţelor legislaţiei, în ceea ce priveşte întocmirea fişelor de post, a fişelor de 

evaluare a performanţelor profesionale ale personalului. 

Recomandarea privind dezvoltarea resurselor umane 

• Necesitatea dezvoltării profesionale trebuie să ţină cont atât de nevoile şcolii cât şi de nevoia 

în specialitate la nivelul fiecărei persoane. 

• În cadrul formării continue este necesar parcurgerea unor stagii de formare specifice pentru 

rezolvarea unor probleme ivite la nivelul fiecărei şcoli şi nu pe aspectele pur teoretice. 

Recomandarea privind resursele financiare ale unităţii şcolare 

• Modernizarea activităţii educaţionale este direct influenţată de existenţa unui sistem 

stimulativ de alocare a fondurilor, de aceea repartizarea pe şcoli şi nivele să fie efectuată în 

funcţie de specificul instruirii elevilor din fiecare şcoală. Alocarea în acest mod a fondurilor 

ar duce la autonomie în special şi la responsabilitatea fiecărei şcoli în vederea utilizării 

eficiente a fondurilor primite. 

• Respectarea  metodologiei de elaborare  a bugetelor de venituri şi cheltuieli, și respectarea 

tuturor fazelor procesului bugetar duce la o utilizare eficientă a fondurilor de care dispune 

unitatea de învățământ. 

Recomandarea  privind dezvoltarea parteneriatului şcoală-institu ţii publice, şcoală - agenţi 

economici 

• Creşterea implicării factorilor de decizie de la nivelul local sau regional în activităţile unităţii 

de învăţământ şi adaptarea curriculumului la nevoile comunităţii. Dezvoltarea competenţelor 

profesionale ale elevilor prin stagii de practică efectuate la agenţii economici a cărui domeniu 

de activitate corespunde intereselor şcolii şi identificarea surselor de finanţare prin fonduri 

europene, astfel încât în urma accesării fondurilor nerambursabile să beneficieze atât elevii 

cât şi agenţii economici. 

 

 



 

Recomandarea privind parteneriatul şcoală - instituţii din str ăinătate 

• Accesarea a cât mai multe programe europene de tip Comenius, Leonardo, programe de 

cooperare transfrontalieră finanţate prin F.S.E. 

Recomandarea privind evaluarea internă 

• Autoevaluarea este componenta de bază a culturii managementului şi trebuie să ofere 

posibilitatea unităţii şcolare să-şi identifice punctele tari şi punctele slabe prin compararea 

performanţei an de an. Evaluarea internă se bazează pe interpretarea dovezilor nu pe opiniile 

celor implicaţi în procesul educaţional. 

Recomandarea  privind evaluarea externă 

• În evaluarea externă punctul de plecare îl constituie concluziile şi datele obţinute la evaluarea 

internă. Dacă autoevaluarea este efectuată în mod greşit şi rezultatele evaluării externe sunt 

la fel de eronate. De aceea recomandarea este ca şi în cazul evaluării externe să se plece de la 

situaţia reală, nu de la realitatea percepută de unităţile de învăţământ, astfel încât să poată fi 

identificate punctele slabe şi astfel să se ia măsuri pentru îmbunătăţirea aestora. 

Recomandarea privind controlul managerial intern la nivelul unității de învățământ 

• Crearea manualelor proprii de proceduri operaţionale formalizate, aprobate de sistemele de 

management ale unităţilor, precum şi crearea registrelor riscurilor la nivelul fiecărei unități 

de învățământ. 

• Crearea şi dezvoltarea sistemelor proprii de control intern / managerial şi elaborarea 

programelor de dezvoltare a acestora, în conformitate cu cele 25 de standarde de 

management aprobate prin O.M.F.P. nr. 946 / 2005 completat şi modificat prin O.M.F.P. nr. 

1649 / 2011. 

• Participarea  salariaţilor implicaţi în crearea şi dezvoltarea sistemelor de control intern / 

managerial, la forme de pregătire profesională în acest domeniu. 

Recomandare privind descentralizarea învăţământului preuniversitar 

• Descentralizarea are drept scop crearea unui sistem de învăţământ organizat, administrat şi 

finanţat conform rigorilor europene, de aceea puterea de decizie trebuie să fie repartizată clar, 

echilibrată şi bine delimitată între instituţiile comunităţilor locale şi ministerul educaţiei. 

  

Cercetăriile viitoare vor fi axate pe impactul fondurilor europene asupra finanțării 

învățământului preuniversitar românesc, deoarece schimbările de care are nevoie sistemul de 

învățământ trebuie să vină de la acest „aport de energie” pentru a susține școala ce reprezintă 

pilonul comunității și una dintre instituțiile de bază pentru dezvoltarea societății 
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