
 

INSPECTORATUL 

ŞCOLAR    JUDEŢEAN 

TULCEA 
 

 

 

Nr.9758/3.08.2022 3.08.2022 
 

COMUNICAT DE PRESĂ  

Consultarea publică privind Proiectul Legii Învățământului Preuniversitar  

,,România Educată” 

 

Astăzi, 03.08.2022, la Tulcea, a continuat seria evenimentelor dedicate 

consultării publice a tuturor actorilor educaționali, consultări privind proiectul Legii 

învățământului preuniversitar ,,România Educată". Organizatorii acestui eveniment 

sunt Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic 

Tulcea.  

Invitatul special al evenimentului a fost D-nul Michael GUDU, MEMBRU 

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN PARLAMENTUL ROMÂNIEI care a 

argumentat geneza Legii învățământului preuniversitar din perspectivă juridică și 

administrativă. Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a fost reprezentat de echipa 

managerială prin  D-na Inspector Școlar General, prof. Viorica PAVEL și D-na 

prof. Mioara RANCIU, Inspector Școlar General Adjunct. Activitatea a fost 

moderată de D-na inspector școlar pentru management instituțional, prof. Adina 

Laura VOICU. La activitate au participat managerii instituțiilor de învățământ din 

Centrul metodic Tulcea, reprezentanți ai Sindicatului Învățământului preuniversitar 

Tulcea, ai Consiliului Județean al elevilor, ai Asociațiilor de părinți, ai Palatului 

Copiilor Tulcea și Cluburilor sportive școlare, cadre didactice, elevi, inspectori 

școlari. 

Cuvântul de deschidere a evenimentului a aparținut D-nei Inspector Școlar 

General, prof. Viorica PAVEL, care a susținut prin argumente  nevoia alinierii 

legislației în educație la caracteristicile societății și adaptării politicilor educației 

la configurarea societății digitalizate și tehnologizate, din perspectiva profilului 

viitorului adult.  D-na Inspector Școlar General Adjunct, prof. Mioara RANCIU, a 

prezentat starea de fapt din sistemul de învățământ în urma analizei indicatorilor-

cheie din raportul România Educată și ceea ce-și propune să atingă, prin 

modificările aduse, Legea Invățământului preuniversitar, din perspectiva acestor 

indicatori. 

Activitatea de astăzi, a abordat în prima parte principalele noutăți aduse de 

proiectul de lege, prin intervențiile D-nei prof. Sorina Mangu, inspector școlar 

pentru limba și literatura română, D-nei prof. Gabriela Nichifor, directorul Casei 

Corpului Didactic Tulcea,  D-nei prof. Irina FILIPESCU, directorul Liceului ,,Brad 

Segal" Tulcea și D-nei prof. Adina Laura Voicu, inspector școlar pentru 

management instituțional. 



În partea a doua a activității s-a desfășurat o amplă dezbatere prin participarea 

principalilor actori educaționali de pe piața serviciilor educaționale tulcene. Vocea 

părinților și a elevilor a fost reprezentată prin intervenții valoroase, punctuale și 

însoțite de soluții și idei pertinente. Mulțumim tuturor participanților la consultări 

pentru susținerea convingerilor, pentru energia și tonusul intelectual dezvoltat, 

pentru sinceritatea observațiilor și asigurarea respectului dezbaterilor democratice, 

în beneficiul beneficiarilor educației! 

 

 

 
 

BIROUL DE PRESĂ AL ISJ TULCEA 
 
 

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 

820007, Tulcea Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 

89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 
E-mail: contact@isjtulcea.ro; 
www.isjtulcea.ro 

http://www.isjtulcea.ro/

