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COMUNICAT DE PRESĂ  

Consultarea publică privind Proiectul Legii Învățământului Preuniversitar  

,,România Educată” 

 

Astăzi, 04.08.2022, la Babadag, s-a desfășurat o nouă sesiune de consultări publice a 

actorilor educaționali și a tuturor părților interesate, consultări privind proiectul Legii 

învățământului preuniversitar ,,România Educată", organizator fiind Inspectoratul Școlar 

Județean Tulcea, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Tulcea.  

Invitații speciali ai evenimentului au fost D-nul Mihai HULENI, vicepreședinte al 

Consiliului Județean Tulcea, D-nul George ȘIȘCU, MEMBRU AL CAMEREI 

DEPUTAȚILOR DIN PARLAMENTUL ROMÂNIEI, membru al Comisiei permanente 

pentru transporturi și infrastructură și D-nul Michael GUDU, MEMBRU AL CAMEREI 

DEPUTAȚILOR DIN PARLAMENTUL ROMÂNIEI, membru în Comisia juridică a 

Parlamentului. Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a fost reprezentat de echipa managerială 

prin  D-na Inspector Școlar General, prof. Viorica PAVEL și D-nul prof. Constantin COCA, 

Inspector Școlar General Adjunct. Activitatea a fost moderată de D-na inspector școlar 

pentru management instituțional, prof. Adina Laura VOICU.  

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

prof. Viorica PAVEL, care a punctat principalele motive care au stat la baza modificării 

legislației în educație.  

D-nul Mihai HULENI, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea a descris 

participanților profilul profesional al directorului administrativ al școlii și a motivat 

necesitatea introducerii acestui membru nou în echipa managerială a unităților de învățământ 

preuniversitar. 

D-nul deputat George ȘIȘCU a pledat pentru profesionalizarea funcției de director în 

școală și de ce acest deziderat va sta la baza recrutării, formării și evaluării activității 

manageriale. 

D-nul deputat Michael GUDU a susținut, în termeni juridici, parcursul genezei unei 



legi, de la concretizarea ideilor de schimbare până la promulgarea în Parlamentul României, 

accentuând volumul de muncă și numărul mare de specialiști care au generat Legea 

Învățământului Preuniversitar. 

D-nul prof. Constantin COCA, Inspector Școlar General Adjunct a ținut o prelegere pe 

tema  excelenței în educație, ca prioritate a proiectului de lege. 

Activitatea de astăzi, în prima parte, a abordat elemente de conținut - principalele 

noutăți aduse de proiectul de lege. Au avut intervenții valoroase privind noutățile legislative: 

D-na prof. Sorina Mangu, inspector școlar pentru limba și literatura română- despre 

PRINCIPIILE ȘI VALORILE CARE GUVERNEAZĂ ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, 

D-na prof. Gabriela Nichifor, directorul Casei Corpului Didactic Tulcea- despre STATUTUL 

ȘI CARIERA PERSONALULUI DIDACTIC, D-na prof. Irina FILIPESCU, director Liceul 

,,Brad Segal" Tulcea ȘI D-nul prof. Narcis Doru OPRESCU, director Școala Gimnazială 

,,Gheorghe Banea" Măcin - despre PORTOFOLIU EDUCAȚIONAL, CURRICULUM ȘI 

EVALUARE, și D-na prof. Adina Laura Voicu, inspector școlar pentru management 

instituțional- despre ARHITECTURA DE SISTEM, REFORMA ÎN MANAGEMENTUL ȘI 

GUVERNANȚA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT. 

D-nul Marian TUDOR, Președintele Asociației de părinți a Colegiului ,,Spiru Haret" 

Tulcea, a prezentat concluziile consultării, la nivel național, a organizațiilor de părinți, 

punctând necesitatea adaptării articolelor de lege la profilul schimbărilor din societate. 

În partea a doua a activității a fost inițiat și s-a desfășurat dialogul pe cele 4 

domenii ale legii: Structura  sistemului de învățământ, Statutul și cariera didactică, 

Asigurarea calității în educație și Dispozițiile privind descentralizarea activităților 

extradidactice. Participanții și-au exprimat puncte de vedere, având atât reacții pozitive, cât și 

propuneri/recomandări de îmbunătățire a conținutului pe capitole și articole. Feedbak-ul 

acestei activități de consultare publică a fost unul pozitiv, constructiv și însoțit de multă 

speranță, spre beneficiul tuturor participanților la actul educational. 
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