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Ședință de analiză a Raportului Starea și calitatea învățământului tulcean, 

an școlar 2021-2022 

 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a desfășurat joi, 20 octombrie 2022, la 

sala de spectacole a Palatului copiilor Tulcea, ședința de analiză a raportului 

Stării și calității învățământului, pentru anul școlar 2021-2022. Evenimentul s-a 

bucurat de prezența și susținerea echipelor manageriale ale unităților de 

învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Tulcea. Invitați 

speciali au fost: d-na Geanina TERCI, Subprefectul județului Tulcea, d-nul 

Mihai HULENI, Vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, d-nul Comisar 

șef Cristian OPRIȘAN, directorul  Centrului Regional de Evaluare, Consiliere şi 

Prevenire Antidrog Dobrogea, d-na inspector Alina Teodora PĂRUȘ din partea 

Centrului de Evaluare, Consiliere şi Prevenire Antidrog Tulcea, d-na inspector 

Daniela LUICIANU, din partea compartimentului Siguranță Școlară, Inspectoratul 

de Poliție Județean Tulcea, d-na căpitan Ionela PUIA, din partea  Inspectoratului 

pentru situații de urgență ,,Delta al județului Tulcea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea situației de bilanț a fost realizată de conducerea Inspectoratului  

Școlar Județean Tulcea, reprezentată de d-na Inspector Școlar General, prof. 

Viorica PAVEL și de d-nul Inspector Școlar General Adjunct, prof. Constantin 

COCA. Materialul supus analizei a fost extrem de complex, surprinzând în detalii 

activitatea unităților de învățământ la nivelul cifrei de școlarizare, a 

performanțelor obținute, a managementul instituțional, dar și strategia 

managerială a Inspectoratului Școlar Județean, activitatea compartimentelor 

curriculum și inspecție școlară, resurse umane, proiecte și programe educaționale 

extrașcolare și cu finanțare europeană, minorități, audit și juridic. 



  
Din partea echipelor manageriale, prin raportarea la ,,documentul de 

reflecție al tuturor actorilor educaționali după cum a fost apreciat raportul de 

d-nul director al Colegiului Dobrogean ,,Spiru Haret" Tulcea, prof. Florin 

Cristian ANASTASIU,  au avut intervenții valoroase d-nul director al Școlii 

Gimnaziale ,,Gheorghe Banea Măcin, prof. Narcis Doru OPRESCU, d-na 

director al Liceului Teoretic ,,Grigore Moisil Tulcea, prof. Camelia IVANOV 

și d-nul director al Școlii Gimnaziale "Nichifor Ludovig" Niculițel, prof. Doru 

PEIU. 

 
 

Toți invitații speciali au ținut să reitereze sprijinul acordat de instituțiile pe 

care le reprezintă actului didactic, educației de calitate, în general, și unităților de 

învățământ preuniversitar și Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, în special.  
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