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Rezumat
Autoritatea cadrului didactic nu trebuie confundată cu autoritarismul şi nu
trebuie să fie utilizată ca sursă de putere. Autoritatea profesorului trebuie
utilizată ca mijloc de pregătire a autonomiei, a obiectivităţii în interacţiunea
socială, a libertăţii conştiente a tinerilor. În managementul educaţiei se
manifestă o autoritate formală, de poziţie, legitimă, statuată, şi alta funcţională,
de competenţă. Autoritatea formală are efecte negative asupra dezvoltării
elevilor, este generatoare de conflicte psihosociale şi randament scăzut.
Autoritatea formală este acea autoritate care decurge din manifestarea unui
statut socio-profesional, iar cea de competenţă este cea care se manifestă
prin prisma abilităţilor, a priceperilor şi a competenţelor cadrului didactic
dovedite în actul educaţional. În managementul educaţional eficient
funcţionează mai degrabă autoritatea decât puterea, mai degrabă autoritatea
de competenţă decât cea formală. Competenţele didactice, metodologice, de
organizare, de evaluare sunt surse ale autorităţii de competenţă.
Cuvinte-cheie: autoritatea profesorului, autonomia şi responsabilitatea
elevului, autoritate formală, autoritatea de competenţă.
Abstract
The teacher’s authority should not be confused with authoritarianism and
should not be used as a power source. Teacher’s authority should be used as
a means of preparing for autonomy, objectivity in social interaction, freedom
of conscious youth. In education management there is a formal authority and
position, legitimate stated, and a functional competence. Formal authority
has negative effects on the development of pupils and it is generating
psychosocial conflicts and low yield. Formal authority is the authority that
derives from the manifestation of a socio-professional standing, and the
competence-based one is manifested through the skills and competences
of the teacher proven in the educational context. In the efficient educational
management authority based on competence works better than the formal
authority. Sources of the competence-based authority are teaching skills,
methodological, organizational and assessment skills.
Keywords: authority of the teacher, students’ autonomy and accountability,
formal authority, competence-based authority.
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1. Puterea şi autoritatea profesorului

Cadrul didactic îndeplineşte mai multe roluri atât în timpul derulării activităţii
didactice (profesor, consilier, evaluator, planificator), cât şi în relaţiile de la
nivelul instituţiei şcolare (coleg, subaltern/ director, metodist). Pe lângă
activitatea didactică – presupunând diverse activităţi precum planificare,
organizare, conducere, montorizare, control, evaluare –, activitatea cadrului
didactic presupune şi îndrumare, consiliere, supraveghere, rezolvarea
conflictelor, negociere, comunicare cu părinţii. El este manager al clasei de
elevi, fiind responsabil de grupul de elevi pe parcursul activităţii didactice
desfăşurate, iar competenţele lui de a gestiona controlul şi puterea conturează
profilul autorităţii. Controlul în managementul educaţional, atât al instituţiei,
cât şi al procesului educaţional, se realizează prin responsabilitate, autoritate
şi uneori prin manifestarea puterii. Responsabilitatea este dată de datoria,
obligaţia faţă de ceva exterior sau interior personalităţii umane, care determină
autoimpunerea îndeplinirii sarcinilor asumate sau primite. Conducerea este
puternic corelată cu responsabilitatea. Răspunderea implică ceea ce datorezi
cuiva, dar presupune şi recunoaşterea dreptului superiorului ierarhic de a
controla. Autoritatea se corelează cu răspunderea. Autoritatea presupune un
comportament de impunere/ supunere în realizarea scopurilor. În plan
pedagogic, autoritatea şi libertatea sunt interpretate prin prisma responsabilităţii
fiecăruia dintre partenerii educaţionali. Există o autoritate formală, de poziţie,
legitimă, statuată, şi alta funcţională, de competenţă. În managementul
educaţional eficient funcţionează mai degrabă autoritatea decât puterea, mai
degrabă autoritatea de competenţă decât cea formală. Autoritatea profesorului
trebuie utilizată ca mijloc de pregătire a autonomiei, a obiectivităţii în
interacţiunea socială, a libertăţii conştiente a tinerilor. Autoritatea prin
competenţă se caracterizează, la nivelul strategiilor şi al comportamentelor
prin:
 alegerea procedurilor de sprijinire a elevilor în funcţie de particularităţile

acestora;
 utilizarea autoanalizei, autocorectării prin raportare la obiective, expectanţe,

capacităţi şi competenţe;
 antrenare, activizare, responsabilizarea elevilor etc.

Autoritatea nu se va confunda cu limitarea libertăţii, coerciţia, ameninţarea,
constrângerea (fizică/ psihică, directă/ indirectă), nu se reduce la comandă,
ordin, se bazează pe forţa argumentelor raţionale.

Cu toate că pledăm pentru o autoritate prin competenţă, sunt numeroase
cazurile când cadrele didactice apelează mai degrabă la autoritatea formală,
de poziţie, cu toate că se cunosc efectele nedorite ale acesteia. Puterea
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profesorului rezultă din echilibrul autoritate-libertate. Aceasta nu ar trebui să
se manifeste prin constrângere, sancţionare. Puterea profesorului se manifestă
prin sintetizarea celor patru componente (după Wadd K.):
 charisma (capacitatea de a atrage şi de a influenţa oamenii prin propria

personalitate);
 ascendenţa (capacitatea de a obţine controlul asupra unei situaţii prin

simpla prezenţă a persoanei respective);
 puterea intelectuală (puterea expertului, a celui ce ştie);
 resursele de putere (capacitatea unui individ de a organiza elementele

unei activităţi în clasă).

Caracteristicile autorităţii de competenţă reies din afirmaţiile:
 Autoritatea şi libertatea trebuie interpretate prin prisma responsabilităţii

fiecăruia dintre parteneri.
 Autoritatea şi ascultarea constituie mijloace pozitive de pregătire a

autonomiei, a obiectivităţii în interacţiunea socială.
 Autoritatea didactică nu constituie un scop în sine.
 Autoritatea profesorului pregăteşte progresiv autonomia, libertatea

conştientă a elevilor.

Profesorul care manifestă o autoritate prin competenţă funcţională:
 alege cele mai adecvate strategii, proceduri de influenţare şi sprijinire a

elevilor în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale;
 utilizează evaluarea continuă, autoanaliza, autocorectarea;
 recurge la antrenarea părinţilor, comunităţii;
 apelează la predarea în echipă, la participarea elevilor;
 utilizează autoritatea liderilor informali.

Autoritatea formală este cea care se manifestă implicit datorită diferenţei
de statut dintre elevi şi profesor. Ea are efecte negative asupra dezvoltării
elevilor, este generatoare de conflicte psihosociale şi randament scăzut. Este
acea autoritate care decurge din manifestarea unui statut socio profesional,
care se manifestă prin următoarele comportamente ale cadrului didactic:
profesorul le solicită elevilor atenţie pentru că el este cel ce i domină, le
atrage atenţia că el are puterea prin acordarea de recompense şi pedepse
(ca modalitate de dominare), el este cel ce i va evalua, cel ce are dreptul la
etichetare determinând chiar izolarea unor elevi şi, nu în ultimul rând, el este
singura sursă de cunoaştere, cea mai abilitată şi autorizată în domeniu.

Autoritatea didactică este manifestată direct la nivelul instituţiei şcolare, dar
nu se identifică cu coerciţia, ameninţarea, constrângerea, limitarea libertăţii,
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autoritarismul, abuzul de autoritate, intimidare, teamă, comandă, ordin, forţă,
supunere. Aceste comportamente dau autoritarismul, atât de puţin dorit în
mediul educaţional, ca de altfel în orice domeniu. Toate aceste comportamente
ţin de dorinţa cadrelor didactice de a şi impune punctele de vedere, experienţa,
cunoaşterea, de a domina, a avea dreptate şi putere.

Aceste valori nu trebuie judecate ca fiind greşite, dacă modalităţile de
manifestare nu sunt agresive. Totuşi cadrele didactice ar trebui să ia în
considerare că pot învăţa multe de la elevi, uneori chiar ei pot indica modalitatea
cea mai eficientă de abordare, de comunicare, de conduită. Tipurile de putere
la care poate face apel profesorul în clasa de elevi sunt:
 puterea recompensei (administrarea recompensei pe baza unor standarde

de performanţă);
 puterea coercitivă (de administrare a unor sancţiuni) tinde să promoveze

complianţa la dorinţele liderilor atâta timp cât aceştia sunt prezenţi, dar şi
nesupunere când ei lipsesc; pe de altă parte, puterea coercitivă încurajează
oamenii să respingă liderul;

 puterea legitimă;
 puterea cuvântului;
  puterea socială;
 puterea credinţei;
 puterea compusă;
 puterea de referinţă produce o mai apropiată relaţie între lider şi subalterni,

dar uneori dăunează priceperii conducătorului; ea poate fi însoţită şi de o
mai mare distanţă socială;

 puterea expertă (bazată pe utilizarea competenţei de influenţare), întâlnită
în literatura de specialitate şi sub denumirile puterea expertului, puterea
de competenţă etc. poate promova o mai mare influenţă a conducătorului,
dar ea poate fi şi însoţită de o mai mare distanţă socială;

 puterea carismatică (de influenţare prin forţa caracterului);
 puterea informaţională (datorită posedării de informaţii manageriale

importante în momente de criză, critice, de conflict) se poate dovedi eficientă
în cazul în care liderul prezintă informaţiile într-o formă accesibilă şi
persuasivă, dar aceasta poate cere mult timp şi poate fi nepracticabilă
atunci când este necesară o acţiune promptă. Ar trebui să ne aşteptăm
ca sursele puterii şi eficacitatea lor să varieze în funcţie de rolul funcţional
al liderului şi contextul situaţional în care se află grupul.

Cele mai recomandate, cu efecte educative eficiente sunt cea a recompensei,
fără a exista neapărat un standard de performanţă, fără a i obişnui pe elevi cu
acestea, pentru a încuraja mai degrabă creativitatea decât comportamentele
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aşteptate, cea carismatică, urmate de cea informaţională, de cea expertă şi,
în ultimul rând, cea coercitivă.

Mijloacele specifice de influenţare a elevilor, utilizate în activitatea didactică,
pot fi: explicaţia, convorbirea, dialogul, dezbaterea, problematizarea,
demonstraţia, studiul de caz, exemplul, exerciţiul, jocul, aprobarea,
dezaprobarea, îndemnul, sugestia, sfatul, apelul, dispoziţia, entuziasmarea,
cerinţa, rugămintea, aluzia, ameninţarea, încrederea, ordinul, povaţa, lămurirea,
încurajarea, stimularea, recompensa, perspectiva, modelul, recunoaşterea,
lauda, atribuirea de roluri, premierea, mustrarea, reproşul, observaţia,
indiferenţa, ironia, blamarea, avertismentul, amânarea, etichetarea, pedeapsa,
supravegherea, interdicţia, atenţionarea asupra consecinţelor, evaluarea
criterială, evaluarea reciprocă, autoevaluarea, reflecţia personală, punerea în
diverse situaţii, simularea, organizarea de întreceri, elaborarea de proiecte,
cunoaşterea şi îndepărtarea situaţiilor de blocaj (interese înguste, critică rigidă,
conformism, sentimente de inferioritate, limbaj descurajant, discontinuitate,
nerespectarea particularităţilor de vârstă şi individuale, inconsecvenţă, utilizarea
inadecvată a exigenţei) etc. Fiecare modalitate are şi avantaje şi dezavantaje,
unele sunt indicate în situaţiile de recompensare, altele în cele de acordare a
pedepselor.

În interacţiunile educaţionale indicat este ca profesorul să manifeste
comportament empatic. Acesta presupune:
 apropierea de partenerul de comunicare;
 presupune o latură afectiv emoţională;
 presupune înţelegerea stării şi comportamentului celuilalt;
 are o componentă motivaţional-acţională;
 se dobândeşte prin cultură psihologică şi experienţă specifică;
 se poate transforma în competenţă prin antrenament, prin autoformare.

2. Libertatea elevului

Libertatea nu se confundă cu neparticipare, ascultare, dependenţă, ea
reprezintă o condiţie de care se bucură orice individ, în sens pedagogic.
Libertatea elevului se manifestă, în plan educaţional, prin autonomie,
creativitate, cooperare, comunicare, antrenare, participare, manifestare.

Este importantă atitudinea cadrelor didactice în manifestarea libertăţii elevilor.
În funcţie de comportamentele acestora se va manifesta într-un grad mai mic
sau mai mare libertatea elevilor. Stilul de comunicare, atitudinea, stilul de
predare, de ascultare, de evaluare, de îndrumare, de interacţiune, de control,
de consiliere adoptat de educator în relaţiile cu elevii îi vor plasa pe aceştia
într-un spaţiu în care să-şi poată manifesta libertatea.
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Ce este de fapt educaţia? Dacă unii ar spune: „educaţia este un drept necesar,
fără educaţie oamenii nu ar şti să muncească şi nu ar mai putea să îşi câştige
existenţa în societate”, ar fi îndreptăţiţi să facă această afirmaţie. Dar atunci
nu ar avea în vedere scopul final al educaţiei, ci modul cum se desfăşoară
relaţia dintre adulţi şi copii până se ajunge la scopul final. În plus, cum a ajuns
un drept să fie obligaţie? Însăşi această obligaţie poate pune sub semnul
întrebării calitatea întregului proces de educaţie, dacă nu chiar scopul acestuia.

3. Percepţia şi consecinţele autorităţii în relaţiile educaţionale
Elevii au moduri diferite de a percepe şi de a reacţiona la tipurile de autoritate
manifestată de cadrul didactic. Astfel, elevii care interacţionează într-un mediu
autoritar (stil de comunicare, predare/ învăţare/ evaluare, comportamente) au
performanţe ridicate, în special cei care sunt motivaţi şi au rezultate înalte în
mod constant, iar elevii care sunt obişnuiţi cu atitudini, comportamente şi
valori specifice unui mediu democratic dau rezultate înalte când cadrul didactic
manifestă autoritate de competenţă, stil de comunicare relaxat, negociază
cu elevii. Dacă se schimbă stilul de comunicare, comportamentele, valorile şi
tipul autorităţii, rezultatele elevilor se modifică, iar performanţele scad în ambele
cazuri. Autoritatea de competenţă are consecinţe pozitive cu elevii ce au
performanţe înalte şi este apreciată, solicitată şi antrenată în relaţiile
educaţionale cu elevii motivaţi. Autoritatea formală este mai degrabă acceptată
de toţi elevii şi funcţionează în relaţiile cu elevii care nu sunt motivaţi, dar au
nevoie de un impuls, de elevii cu performanţe medii şi scăzute.

Cu cât vârsta elevilor este mai înaintată, cu atât devin şi ei mai conştienţi de
natura autorităţii şi reacţionează pozitiv la cea de competenţă, recunoscând-o
şi apreciind-o, nemaidorind să intervină autoritatea formală.

4. Metodologia cercetării
Anul – 2015-2016
Locul – Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu”, Ploieşti, jud. Prahova
Persoane implicate în cercetare – 87 elevi, din care 35 fete şi 52 băieţi,

de 17-18 ani (două clase a XI-a)
Obiectiv – să se demonstreze consecinţele manifestării autorităţii de

competenţă şi a celei formale în relaţiile educaţionale, în dezvoltarea şi
performanţele elevilor.

Ipoteze
1. Dacă profesorii manifestă autoritatea formală în relaţiile educaţionale, elevii
nu sunt motivaţi, nu obţin performanţe, nu sunt creativi. 2. Dacă profesorii
manifestă autoritatea de competenţă în relaţiile educaţionale, atunci stima de
sine, încrederea, motivaţia şi creativitatea elevilor este înaltă.
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Metoda – pentru a contura profilul profesorului ideal, a fost aplicată ancheta
pe bază de chestionar, iar pentru a surprinde consecinţele autorităţii de
competenţă şi a celei formale a fost realizat un experiment pe două clase; de
asemenea, tot prin ancheta pe bază de chestionar s-a identificat nivelul
motivaţional al elevilor.

Instrumente – chestionare, grila de analiză a diferenţelor rezultate din
testele de evaluare la română, matematică, informatică la cele două clase.

Aplicând un chestionar prin care sunt solicitate elevilor caracteristicile
(calităţile, competenţele, valorile, comportamentele) profesorului ideal am
realizat profilul acestuia: să accesibilizeze informaţiile, să exemplifice, să
adapteze conţinuturile, să actualizeze informaţiile, să evalueze obiectiv, corect,
pe baza criteriilor ştiinţifice, să experimenteze lucruri noi, să fie pregătit în
domeniul lui, să fie sincer, să inspire încredere, să încurajeze cooperarea etc.

Ajungem la concluzia că autoritatea de competenţă este mai mult dorită de
elevi pentru a se manifesta în relaţiile educaţionale.

Plecând de la ipoteza că elevilor le sunt stimulate creativitatea, motivaţia şi
performanţele intelectuale dacă profesorii manifestă autoritate de competenţă
şi autoritate formală, atunci creativitatea, motivaţia şi performanţele elevilor
rămân la acelaşi nivel sau chiar sunt în scădere. Am efectuat următorul
experiment: am instruit cadrele didactice de la Colegiul Tehnic „Toma N.
Socolescu” din Ploieşti şi timp de o săptămână, în două clase a XI-a, în
paralel, toţi profesorii care au avut ore au manifestat la una din clase autoritate
de competenţă (cu precădere, prin comportamente şi sarcini de lucru care să
încurajeze comunicare, lucrul în echipă, profesorii canalizându-şi activitatea
pe competenţele lor ştiinţifice, în domeniu, metodologice, de evaluator, de
negociator etc., pe responsabilităţile profesorilor). La cealaltă clasă toţi profesorii
au avut comportamente specifice autorităţii formale (au manifestat cu precădere
comportamente, atitudini, valori etc. canalizate pe ordine, disciplină, puterea
şi controlul profesorilor asupra clasei de elevi, discursuri clasice, strategii de
lucru tradiţionale, sarcini de lucru care să încurajeze numai memoria, urmărirea
indicaţiilor profesorilor în rezolvarea sarcinilor de către elevi etc.). Am efectuat
înaintea experimentului, pe toţi elevii ambelor clase, un test de calculare a
nivelului creativităţii (media coeficientului creativităţii pentru clasa la care s-a
aplicat autoritatea formală a fost mai mic decât media coeficientului creativităţii
celeilalte clase, dar diferenţa este nesemnificativă). Nivelul creativităţii s-a
calculat prin identificarea fluidităţii, flexibilităţii şi originalităţii. S-a aplicat un
chestionar de stabilire a nivelului motivaţional (am sesizat un nivel motivaţional
uşor mai crescut la clasa cu autoritatea formală) şi s-au aplicat 3 teste de
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evaluare la română, matematică, informatică, iar media notelor pentru cele
două clase a fost mai ridicată la clasa cu autoritatea de competenţă. După o
săptămână, am aplicat aceleaşi teste ambelor clase şi am constatat că nivelul
creativităţii a rămas acelaşi şi chiar a scăzut la clasa cu autoritatea de
competenţă, şi la cealaltă clasă consecinţele au fost identice în ceea ce
priveşte creativitatea, ceea ce indică fie că timpul a fost prea scurt pentru a
avea o contribuţie semnificativă asupra nivelului creativităţii, fie că alţi factori
au perturbat comportamentele elevilor sau profesorilor.

Rezultatele cercetării
În ceea ce priveşte motivaţia, am înregistrat o foarte uşoară creştere a acesteia
la clasa cu autoritatea de competenţă, dar nici o schimbare la cealaltă clasă.
În acest caz, putem acuza lipsa concentrării, pregătirii şi a interesului cadrelor
didactice către identificarea adevăratelor motivaţii ale elevilor pentru învăţare
şi lipsa orientării comportamentelor, atitudinilor şi valorilor profesorilor către
cele ce-i motivează cu adevărat pe elevi. Acest obiectiv necesită timp, răbdare,
perseverenţă şi mai ales dorinţă din partea profesorilor de a fi pe aceleaşi
coordonate cu elevii în scopul dezvoltării acestora conform cu ceea ce-i
motivează cu adevărat. În ceea ce priveşte performanţele, de asemenea, nu
s-au înregistrat diferenţe semnificative, cu toate acestea amintim că
performanţele clasei cu autoritatea formală au fost mai scăzute decât ale
elevilor de la cealaltă clasă.

Limitele cercetării
Nu putem afirma că tipul autorităţii a influenţat într-un procent semnificativ
creativitatea, motivaţia sau performanţele elevilor, timpul alocat experimentului
fiind prea scurt, observatorul a sesizat că profesorii au interpretat în moduri
diferite rolurile de autoritate formală şi de competenţă pentru că unora le-a
fost mai la îndemână (au fost autentici pentru că aşa sunt ei în realitate, nu
au interpretat rolul, ci şi l-au asumat) un rol sau altul. Unii elevi şi-au dat
seama că sunt actori într-un scenariu şi au avut comportamente artificiale.
Creativitatea şi motivaţia sunt dificil de testat şi calculat.

Concluzii ale cercetării
Oricum, putem afirma că reacţionăm pozitiv la autoritatea de competenţă şi
nu o agreăm prea mult pe cea formală. Depinde de obişnuinţele noastre, de
nivelul de toleranţă faţă de disciplină, obedienţă, nou, schimbare, cât de facil
de suportat este autoritatea de competenţă sau cea formală.

5. Propuneri de îmbunătăţire a relaţiilor educaţionale

Sugestiile vizează introducerea în programele de formare a cadrelor didactice
module/ discipline în care să se formeze/ dezvolte competenţe de utilizare
alternativă a celor două tipuri de autoritate – cu precădere a celei de competenţă,
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competenţe de identificare a celor două tipuri de autoritate, de conştientizare
a tipului autorităţii personale.

O altă propunere este de introducere în grila de observare în inspecţiile şcolare
(grade didactice) a comportamentelor, atitudinilor şi valorilor promovate de
profesor spre a realiza profilul tipului de autoritate manifestată de cadrul didactic,
cu punctaj maxim pentru cele ce se apropie de caracteristicile autorităţii de
competenţă.

Realizarea dezbaterilor în care profesorii să conştientizeze rolul, impactul şi
consecinţele manifestării unui anumit tip de autoritate în relaţiile cu elevii, în
obţinerea unor performanţe înalte.

6. Concluzii

Raportul celor cinci concepte-cheie ale lucrării de faţă – putere, control,
responsabilitate, libertate şi autoritate stă de fapt în perspectiva din care
privim: profesor sau elev (contextul fiind unul educaţional). Dacă abordăm
cadrul didactic, avem nevoie de o analiză a puterii, controlului şi autorităţii (şi
mai ales a strategiilor de manifestare a acestora în relaţiile educaţionale),
dacă avem în vedere elevul, vorbim de multă responsabilitate şi de puţină
libertate.

Pentru a aduce în prim-plan o educaţie autentică ar trebui să acordăm foarte
multă încredere şi libertate elevului, care este singurul capabil să orienteze
relaţiile educaţionale şi scopul educaţiei către nevoile şi aşteptările lui, către
motivaţiile şi responsabilităţile în care se implică singur. Teama şi lipsa
încrederii în copii şi elevi deteriorează de fapt relaţiile cu ei. Ar trebui să fim
mai atenţi la ei, să le lăsăm libertatea de manifestare a emoţiilor, a gândurilor,
a comportamentelor ce sunt fireşti pentru ei, fără a le raporta la standarde
create de adulţi, la judecăţi de valoare (în care doar valorile noastre sunt bune
şi contează) etc., pentru că noi, adulţii, suntem atotştiutori, stăpâni pe un
adevăr şi o ştiinţă relative, pentru că noi avem dreptate, noi avem controlul şi
puterea, pentru că aşa ne convine nouă, dar dacă raporturile s-ar schimba...
nu ne vom mai simţi confortabil. Cât de mult ne interesează să se simtă
confortabil şi copiii noştri în această lume?

Relaţiile cu ei sunt sănătoase dacă au şi ei un cuvânt de spus şi noi îi ascultăm,
dacă împărţim cu ei controlul şi puterea, dacă în comunicarea cu ei măcar
timpul îl împărţim la jumătate, dacă am da valoare ideilor, argumentelor,
percepţiilor lor poate am progresa mult mai repede.
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În formarea iniţială şi cea continuă a cadrelor didactice ar trebui să se insiste
pe formarea şi dezvoltarea, dar mai ales pe manifestarea în relaţiile
educaţionale a comportamentelor autentice bazate pe competenţe
metodologice, organizatorice, de comunicare, de planificare, de management
al clasei de elevi, a situaţiilor de criză, de evaluare, de gestionare a conflictelor,
de gestionare a priorităţilor, timpului şi stresului etc. Pentru a inspira elevilor
încredere, stimă de sine, motivaţie, performanţă, obiectivul în dezvoltarea
relaţiilor educaţionale ar trebui să fie: manifestarea autorităţii de competenţă
cu prioritate.
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