
1 
 

 

ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

 
 
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

 

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 
TULCEA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TULCEA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 - 2021 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de      
26 noiembrie 2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din 
Municipiul Tulcea pentru anul școlar 2020 – 2021, proiect din iniţiativa doamnei consilier local Pavel 
Viorica; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare întocmit de doamna consilier local Pavel Viorica, 
înregistrat cu nr. 35682/23.11.2020 şi raportul Direcţiei Administraţie Publică Locală înregistrat cu  
nr. 35683/23.11.2020; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;  
Având în vedere prevederile: 
- art. 96 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările și 

completările ulterioare;  
- art. 4, art. 5 și art. 7 din Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4619/2014 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art. 129, alin (2), lit. d) și alin. (7), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin (4) și art. 199 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
                                                                    HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în 
Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tulcea pentru anul 
școlar 2020 – 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     ART. 2 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
                    Vizat                                                                        Inițiator,                                                    
            pentru legalitate                                                                             
    p. SECRETARUL GENERAL,                                        Viorica PAVEL, 
   AL MUNICIPIULUI TULCEA                                    CONSILIER LOCAL, 
         Leventh IUSUF 
 
 

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440, 
fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro 
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

 
 
 

Nr. 35682/23.11.2020 
                                                 REFERAT DE APROBARE 

 

A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI 
LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TULCEA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 - 2021 

 
Potrivit art. 96 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu 

modificările și completările ulterioare, unităţile de învăţământ preuniversitar cu 
personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de 
directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de 
administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi 
cu autorităţile administraţiei publice locale. 

În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de 
conducere şi este constituit, conform prevederilor art. 4 din Anexa la Ordinul ministrului 
educației naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 
modificările și completările ulterioare, din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează: 

a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, 
consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre 
didactice, inclusiv directorul unităţii de învăţământ, 2 reprezentanţi ai părinţilor, 
primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. 
Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din 
cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile 
prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi 
primar; 

a^1) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul 
profesional şi tehnic, inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de 
administraţie este format din 7 membri, 3 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul 
sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al 
părinţilor şi un reprezentant al operatorilor economici parteneri; în situaţia în care sunt 
mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia îşi desemnează reprezentantul în 
consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentantul 
operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al 
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate; 

b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre 
aceştia 4 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanţi 
ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este 
membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din 
unitatea de învăţământ respectivă; 
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b^1) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul 
profesional şi tehnic, inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de 
administraţie este format din 9 membri, 4 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul 
sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al 
părinţilor şi 2 reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri; în situaţia în care sunt 
mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia îşi desemnează reprezentanţii în 
consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe 
locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru 
de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate; 

c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre 
aceştia 6 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 3 reprezentanţi 
ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este 
membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din 
unitatea de învăţământ respectivă; 

d) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional 
şi tehnic, inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este 
format din 13 membri, 6 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant 
al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi 3 
reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi 
operatori economici, aceştia îşi desemnează reprezentanţii în consiliul de administraţie 
al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze 
reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de 
învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă 
cadrelor didactice din unitate. 

În conformitate cu art. 5 din Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 
4619/2014, la începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, 
consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a 
noului consiliu de administraţie. 

În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile art. 
4, directorul unităţii de învăţământ derulează următoarea procedură: 

a) solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului 
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului 
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul învăţământului special, 
operatorului economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ al 
operatorilor economici, în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în 
învăţământul profesional şi tehnic şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu 
personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o 
pondere majoritară a învăţământului dual, consiliului reprezentativ al părinţilor, precum 
şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data solicitării. 

b) convoacă consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar, în 
vederea alegerii cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administraţie. 

c) emite decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în 
curs, o comunică membrilor şi observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul 
unităţii de învăţământ, precum şi în toate structurile acesteia. 
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La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de 
administraţie se dizolvă de drept consiliul de administraţie care a funcţionat anterior. 

Conform art. 7 din Anexa la Ordinul ministrului educației naționale  
nr. 4619/2014, reprezentanții consiliului local sunt desemnaţi de acesta. 

Având în vedere cele precizate mai sus, se impune necesitatea inițierii proiectului 
de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din 
Municipiul Tulcea pentru anul școlar 2020 – 2021, conform anexei. 
            Faţă de cele mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre pe care vă rog să-l 
adoptaţi în forma şi conţinutul redactat. 
 
                                                                        INIȚIATOR,  

 
Viorica PAVEL,  

CONSILIER LOCAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440, 
fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro 
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 
MUNICIPIUL TULCEA 

Direcția Administrație Publică Locală 

 
 
 
 

Nr. înreg. 35683/23.11.2020         
                                                                                                                                               APROB, 

                                                                                        Ștefan ILIE 

                                                                                PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

RAPORT 
 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR 
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN CONSILIILE DE 

ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN 
MUNICIPIUL TULCEA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 - 2021 

 
Potrivit art. 96 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu 

modificările și completările ulterioare, unităţile de învăţământ preuniversitar cu 
personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de 
directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de 
administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi 
cu autorităţile administraţiei publice locale. 

În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de 
conducere şi este constituit, conform prevederilor art. 4 din Anexa la Ordinul ministrului 
educației naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 
modificările și completările ulterioare, din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează: 

a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, 
consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre 
didactice, inclusiv directorul unităţii de învăţământ, 2 reprezentanţi ai părinţilor, 
primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. 
Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din 
cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile 
prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi 
primar; 

a^1) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul 
profesional şi tehnic, inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de 
administraţie este format din 7 membri, 3 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul 
sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al 
părinţilor şi un reprezentant al operatorilor economici parteneri; în situaţia în care sunt 
mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia îşi desemnează reprezentantul în 
consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentantul 
operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al 
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate; 



6 
 

b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre 
aceştia 4 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanţi 
ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este 
membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din 
unitatea de învăţământ respectivă; 

b^1) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul 
profesional şi tehnic, inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de 
administraţie este format din 9 membri, 4 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul 
sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al 
părinţilor şi 2 reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri; în situaţia în care sunt 
mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia îşi desemnează reprezentanţii în 
consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe 
locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru 
de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate; 

c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre 
aceştia 6 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 3 reprezentanţi 
ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este 
membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din 
unitatea de învăţământ respectivă; 

d) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional 
şi tehnic, inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este 
format din 13 membri, 6 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant 
al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi 3 
reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi 
operatori economici, aceştia îşi desemnează reprezentanţii în consiliul de administraţie 
al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze 
reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de 
învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă 
cadrelor didactice din unitate. 

În conformitate cu art. 5 din Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 
4619/2014, la începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, 
consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a 
noului consiliu de administraţie. 

În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile art. 
4, directorul unităţii de învăţământ derulează următoarea procedură: 

a) solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului 
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului 
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul învăţământului special, 
operatorului economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ al 
operatorilor economici, în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în 
învăţământul profesional şi tehnic şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu 
personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o 
pondere majoritară a învăţământului dual, consiliului reprezentativ al părinţilor, precum 
şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data solicitării. 
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b) convoacă consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar, în 
vederea alegerii cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administraţie. 

c) emite decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în 
curs, o comunică membrilor şi observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul 
unităţii de învăţământ, precum şi în toate structurile acesteia. 

La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de 
administraţie se dizolvă de drept consiliul de administraţie care a funcţionat anterior. 

Conform art. 7 din Anexa la Ordinul ministrului educației naționale  
nr. 4619/2014, reprezentanții consiliului local sunt desemnaţi de acesta. 

Având în vedere cele precizate mai sus, propunem adoptarea proiectului de 
hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea 
în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul 
Tulcea pentru anul școlar 2020 – 2021, conform anexei. 

În concluzie, având în vedere dispoziţiile art. 129, alin (2), lit. d) și alin. (7), lit. a), 
art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin (4) și art. 199 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, s-a elaborat 
proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea.    

 
             DIRECTOR D.A.P.L. 

                      Jr. IUSUF Leventh                                OFICIUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

                                                                                                 cons. jr. Băraru-Timofte Valentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

                                                                     ANEXA LA HCL NR. ______/26.11.2020 
 

TABEL NOMINAL 
CU REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN 

CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TULCEA, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 

2021  

Nr. 
Crt 

UNITATEA DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

NR. REPREZENTANȚILOR 
CONSILIULUI LOCAL ÎN 

CONSILIILE DE  
ADMINISTRAȚIE A U.Î.P 

 

NUMELE SI 
PRENUMELE 

CONSILIERILOR 
LOCALI 

 

1.    
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
"ANGHEL SALIGNY" 
TULCEA 

2 1 
MERGEANI ANA ELENA  

2 
VIZAUER LAVINIA 

    

2.    
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
"BRAD SEGAL" TULCEA 

2 1 
MOTOC OCTAVIAN 

2 
MOCANU LAURENȚIU  

    

3.    
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
AGRICOL "NICOLAE 
CORNĂŢEANU" 
TULCEA 

2 1 
HALIȚ TATIANA  

2 

SELA GEORGIAN  
    

4.    
  

COLEGIUL 
DOBROGEAN "SPIRU 
HARET" TULCEA 

3 1 CIUREANU CONSTANTIN 
2 STAN IONEL 
3 SELA GEORGIAN 

    

5.    
  

COLEGIUL ECONOMIC 
"DELTA DUNĂRII" 
TULCEA 

2 1 ȘACU STERE 
2 

STAN IONEL  
    

6.    
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
"HENRY COANDĂ" 
TULCEA 

2 1 PORNEALA SERGIU 
CRISTIAN  

2 DRĂNICEANU DANIEL 
    

7.    
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
"ION MINCU" TULCEA 

1 1 
MARIN CEZAR  

    

8. LICEUL TEORETIC 
"GRIGORE MOISIL" 
TULCEA 

3 1 ȘACU STERE 
2 MARIN CEZAR 
3 URSE LILIANA 

    

9.    
  

LICEUL TEORETIC "ION 
CREANGĂ" TULCEA 

3 1 ȘACU STERE 
2 SUHOV ANCA 
3 LUCA ANDALUZIA 
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10.  
  

LICEUL DE ARTE 
"GEORGE 
GEORGESCU" TULCEA 

2 1 CIUREANU CONSTANTIN 
2 

MOTOC OCTAVIAN  
    

11.  
  

SEMINARUL TEOLOGIC 
ORTODOX "SF. IOAN 
CASIAN" TULCEA 

2 1 CIUREANU CONSTANTIN 
2 

MARIN CAZAR  
    

12.  
  

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM PRELUNGIT 
NR. 17 TULCEA 

1 1 

MARIN CEZAR 
 

    

13.  
  

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM PRELUNGIT 
NR. 18 TULCEA 

1 1 

MERGEANI ANA ELENA 
 

    

14.  
  

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM PRELUNGIT 
"DUMBRAVA 
MINUNATĂ" TULCEA 

1 1 

FRANDEȘ CLAUDIA- 
ALINA 

 

    
 

15.  
  

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM PRELUNGIT 
NR. 3 TULCEA 

1 1 

ȚIU GABRIEL 
 

    

16.  
  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"ALEXANDRU 
CIUCURENCU" TULCEA 

3 1 
STAN IONEL  

2 FRANDEȘ CLAUDIA-
ALINA  

3 
LUCA ANDALUZIA  

    
 

17.  
  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"CONSTANTIN 
GĂVENEA" TULCEA 

2 1 URSE LILIANA 
2 PORNEALA SERGIU 

CRISTIAN  
    

 
18.  
  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"ION LUCA 
CARAGIALE" TULCEA 

3 1 
LUCA ANDALUZIA  

2 
DRĂNICEANU DANIEL  

3 
HALIȚ TATIANA  

    
 

19.  
  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"IOAN NENIŢESCU" 
TULCEA 

2 1 FRANDEȘ CLAUDIA-
ALINA  

2 
SUHOV ANCA  

    
 

20.  
  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"NIFON BĂLĂŞESCU" 
TULCEA 

3 1 MOTOC OCTAVIAN 
2 LAVINIA VIZAUER 
3 MOCANU VALENTIN 

    

21.  
  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"ELENA DOAMNA" 
TULCEA 

3 1 
MERGEANI ANA ELENA  

2 
LAVINIA VIZAUER  

3 
ȚIU GABRIEL  



10 
 

    
 

22.  
  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
NR.12 TULCEA 

3 1 CARAMAN ȘTEFAN 
2 SUHOV ANCA 
3 MOCANU LAURENȚIU 

    

23.  
  

ŞCOALA 
PROFESIONALĂ 
"DANUBIUS" TULCEA 

3 1 CARAMAN ȘTEFAN 
2 ȚIU GABRIEL 
3 SELA GEORGIAN 

    

24.  
  

CLUBUL SPORTIV 
ŞCOLAR TULCEA 

2 1 PORNEALA SERGIU 
CRISTIAN  

2 DRĂNICEANU DANIEL 
    

25.  
  

PALATUL COPIILOR 
TULCEA 

2 1 CARAMAN ȘTEFAN 
2 HALIȚ TATIANA  

 

    

26.  
  

GRĂDINIȚA "TIC PITIC" 1 1 
URSE LILIANA  
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