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27 iulie 2021 

       Comunicat de presă 

 

Comisia Județeană de Etică de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, informează 
din nou opinia publică tulceană, cu sprijinul permanent al Inspectorului Școlar General Pavel Viorica, 
despre existența și funcționarea în bune condiții a acesteia. 

Comisia dezbate periodic teme importante din Codul-cadru de etică al personalului didactic 

din învăţământul preuniversitar aprobat de către ministerul educației prin Ordinul nr. 
4831/30.08.2018, iar în urma întâlnirilor/dezbaterilor, prezintă opiniei publice temele importante.  

Temele alease pentru lunile iunie și  iulie 2021 au fost „Relaţiile colegiale ale personalului 

didactic” și „Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare şi de control 

sau care este membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau al inspectoratului 

şcolar” 

Conform articolului 7 din ordinul precizat anterior, relaţiile colegiale ale personalului didactic 
se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, 
confidenţialitate, competiţie loială, iar în activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea 
oricărei forme de discriminare şi denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea 
fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului. 

Potrivit aceluiași ordin, dar de data aceasta având la bază articolul 8, personalul didactic care 

îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau care este membru în consiliul de 
administraţie al unităţii de învăţământ sau al inspectoratului şcolar respectă şi norme de conduită 
managerială prin care se asigură: 

a) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; 

b) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; 

c) evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de serviciu din fişa 
postului; 

d) prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcţiei deţinute; 

e) prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic şi a beneficiarilor 
direcţi ai educaţiei. 

Comisia precizează că de la momentul constituirii până la momentul actual, nu au fost sesizate 
încălcări ale acestui cod la nivelul învățământului preuniversitar județean. 

În perioada imediat următoare, comisia va întocmi și înainta conducerii Inspectoratului Școlar 

Județean Tulcea, un Raport de activitate pentru anul școlar ce în curând se va încheia. 
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Președinte, Mocanu Camelia – director adjunct Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea 

Secretar, Stanca Elena – director adjunct Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tulcea 

                                                                       Președinte Comisia Județeană de Etică, 

 Camelia MOCANU 
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Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul 

concursului pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate din 

învăţământul preuniversitar 2021 (înainte de 

contestaţii), din județul Tulcea 
 

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului 
pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2021 (înainte de 
înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web 
dedicată, titularizare.edu.ro și pe pagina web a ISJ Tulcea isjtulcea.ro/category/mobilitate/etape/. 

• Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 25,64% . 
• Procentul notelor între 5 și 7 este de 35,89%. 
• Din promoția curentă din cei 30 candidați înscriși, au fost evaluate 19 lucrări la centrele de 

evaluare, 36,84% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte) . 
• 1  candidat a obținut nota 10, iar 29 candidați au obținut note între 7 și 9,99. 
• La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din 

învățământul preuniversitar s-au prezentat 147 candidați din totalul de 190 de candidați înscriși. 
• În centrele de evaluare au fost notate 117 de lucrări, întrucât: 30 de candidați s-au retras din 

concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 0 
candidați au fost eliminați, iar 0 lucrări au fost anulate din motive legate de nerespectarea 
metodologiei.  

Contestațiile pot fi depuse la sediul inspectoratului școlar județean sau se transmit prin mijloace 
electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, 
până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în 
data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în data de 3 august la sediul 
inspectoratului școlar județean și pe site. 

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba 
scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum 
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nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG 
nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe 
perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se 
realizează în ședință publică, organizată de către inspectoratul școlar în data de 4 august 2021. 

Biroul de presă 

ISJ Tulcea 
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