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COMUNICAT DE PRESĂ 

Campania Națională „Vaccinare și testare pentru învățare!” 
 
 Inspectoratul Școlar Județean Neamț a organizat lansarea Campaniei Naționale 

„Vaccinare și testare pentru învățare!”, în județul Neamț, în data de 09.04.2021, între orele 

08.30-10.30, la Colegiul Național „Petru Rareș”, în prezența domnului Kallós Zoltán, secretar de 

stat la Ministerul Educației. 

 Au participat la întâlnire reprezentanții instituțiilor partenere: Colonel Mihai - Ciprian 

MITREA, Inspector Sef I.S.U. Neamț, Comisar Șef Iulian – Mihai OSOIANU, I.P.J. Neamț, Comisar 

Aurelian Boteanu, șeful Formațiunii Siguranță Școlară al I.P.J. Neamț, Dr. Bogdan MAHU, din partea 

D.S.P. Neamț, doamna Gabriela GRIGORE, secretar al S.L.I Neamț, Daria STAN, președinte al 

Consiliul Județean al Elevilor, doamna Mihaela NICHIFOR, președinte al Asociației Părinților din 

județul Neamț și directori de unități școlare. 

 În debutul întâlnirii, Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, prof. 

Mihai OBREJA, a subliniat faptul că lansarea Campaniei Naționale „Vaccinare și testare pentru 

învățare!” are ca scop principal informarea elevilor, a cadrelor didactice și a părinților, cu privire la 

importanța și necesitatea diminuării efectelor pandemiei de Covid-19 prin vaccinarea voluntară a 

personalului din învățământ și testarea elevilor (conform Ordinului comun de ministru nr. 

3.235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare) și a angajaților din sistemul de învățământ și 

are un obiectiv foarte important, reîntoarcerea la școală a tuturor elevilor și susținerea examenelor 

naționale, în condiții de siguranță. 

 Domnul Kallós Zoltán, Secretar de stat la Ministerul Educației, este convins că în mediul școlar 

se impune conjugarea tuturor eforturilor pentru încurajarea vaccinării voluntare, deoarece un număr 

mare de vaccinări are ca principală consecință un mediu sigur, pentru învățarea față în față. De 

asemenea, eforturile de conștientizare trebuie livrate comunității, sub forma unor informații corecte și 

avizate. 

 Domnul Secretar de stat, Kallós Zoltán, a accentuat faptul că este important să reducem, pe cât 

posibil, pierderile educaționale cauzate de Covid-19, și ar trebui să ne obișnuim cu ideea că predarea 

online va rămâne parte a educației și după întoarcerea în prezență fizică la școală. De asemenea, este 

important să folosim avantajele învățării digitale, acolo unde acestea sunt acceptate ca fiind eficiente.  

 În altă ordine de idei, domnul Secretar de stat, Kallós Zoltán, menționează că atunci când ne 

vom întoarce la școală, contează și în ce școli ne întoarcem. Reîntoarcerea trebuie să aibă loc în școli 

sigure și sănătoase, lucru care va fi posibil prin investirea unei sume importante din Planul Național de 

Relansare și Reziliență, în acest sens, sume cheltuite eficient, în urma unor analize riguroase, de 

necesitate. Se precizează că Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerul 

Mediului au printre priorități achiziționarea de aproximativ 3.300 de microbuze școlare, o parte dintre 

acestea electrice, fapt care va conduce la onorarea tuturor solicitărilor din teritoriu. Se va investi și în 

programul de construcție a creșelor, în programul de pregătire a resursei umane pentru acest domeniu, 

respectiv în formarea inițială pentru specialitatea puericultor.  
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 Continuă campania națională pentru reducerea abandonului școlar, prin replicarea programelor 

sociale, cum ar fi programul aprobat de Guvernul României, în 4 februarie 2020, programul-pilot de 

acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ 

preuniversitar de stat, program cunoscut și sub titulatura de Masa caldă. 

 De asemenea, se precizează că Ministerul Educației colectează date despre Programul național 

pilot de tip  Școala după școală, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, program care permite 

organizarea, în școlile cu clase de învățămant primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea 

acordarii de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar 

și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii, în vederea extinderii acestui program și a 

îmbunătățirii lui. Mesajul domnului secretar de stat se încheie cu îndemnul de a pregăti proiecte pentru 

solicitarea de finanțări, conform nevoilor din școli, proiecte care vor avea susținerea Ministerului 

Educației. 

 Au avut intervenții în cadrul întâlnirii reprezentanții instituțiilor partenere, din partea ISU 

Neamț și IPJ Neamț, s-au transmis mesaje de încredere într-un parteneriat activ, în beneficiul elevilor, 

profesorilor și părinților, astfel încât școala să rămână un spațiu educațional protejat. 

 Doamna Mihaela Nichifor, reprezentant al părinților, a subliniat faptul că, la nivel național, 

părinții susțin campania de vaccinare, sunt de acord cu testarea elevilor cu teste minim invazive, 

inclusiv acceptă testarea cu teste de salivă, fără acordul acestora. Insistă pentru testarea masivă și 

pentru o informare corespunzătoare a părinților și a elevilor. 

 Domnul doctor, Bogdan Mahu, a intervenit cu precizări despre consecințele infecției cu Covid-

19, urmările pe termen lung ale acestor consecințe și importanța luptei pentru conștientizarea faptului 

că imunizarea prin vaccinare este cea mai bună soluție și că doar astfel se poate eradica infecția cu 

virus. O piedică importantă în calea acestei conștientizări este reprezentată de dezinformarea produsă 

de surse de informare improprii, neprofesioniste. Se precizează că după data de 15 aprilie vor fi 

distribuite containere mobile, speciale, destinate vaccinării, dispuse în locații accesibile. 

 Directorii școlilor au intervenit cu precizări despre situația de la nivelul școlilor, unde se 

constată refuzuri ale părinților, de a accepta testarea și vaccinarea, refuzuri care au survenit și ca 

urmare a unei comunicări defectuoase cu medicii de familie sau a dezinformărilor din mediul online. 

De asemenea, se solicită asigurarea consilierii medicale, de specialitate, în toate școlile, prin medici și 

asistenți medicali, care să acopere toate nevoile, în caz de testare. 

 Reprezentanta elevilor, Daria Stan, salută inițiativa Ministerului Educației și aduce la 

cunoștința participanților că a aplicat un chestionar pe un grup de peste 1200 de elevi și răspunsurile 

repondenților arată că doar 31,6% dintre elevi doresc vaccinarea și 46% sunt de acord cu testarea.   

 Reprezentantul sindicatului, doamna Gabriela Grigore, întărește mesajul de parteneriat în 

scopul informării corespunzătoare a profesorilor despre vaccinare și sprijină prin toate mijloacele 

campania lansată. 

 Mesajul general al întâlnirii a fost unul de încredere că Școala ne poate ajuta să rămânem 

sănătoși, în condițiile în care toți cei implicați își asumă rolul de buni consilieri, asigură o informare 

corectă, coerentă și constantă, pe tot parcursul Campaniei Naționale „Vaccinare și testare pentru 

învățare!”. 


