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Campania Națională „Vaccinare și testare pentru învățare!” în județul Sălaj 
 
 
 

Miercuri, 21.04.2021, ora 9.00, în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar 

Județean Sălaj, în cadrul Campaniei naționale „Vaccinare și testare pentru învățare!” 

inițiată de Ministerul Educației, a avut loc întâlnirea tematică de promovare a 

informațiilor corecte în legătură cu vaccinarea anti-Covid-19. 

Au participat la această întâlnire: Radu Gheorghe Szekely, secretar de stat la 

Ministerul Educației; Zoltan Zsolt Kovacs, director de cabinet, cabinet secretar de stat 

Ministerul Educației; Dari Toma, prefect al județului Sălaj; Ligia Marincaș, director 

executiv la Direcția de Sănătate Publică Sălaj; Mihaela Onuțan, Primăria Municipiului 

Zalău, director la Direcția Resurse umane – monitorizare unități de învățământ; 

Gheorghe Vasile Bulgărean, inspector școlar general; Florian-Cosmin Porcar, inspector 

școlar general adjunct; Faluvegi Ervin Zoltan, inspector școlar general adjunct; 

Gheorghe Bancea, director la Casa Corpului Didactic Sălaj; Adina Mesaroș, director la 

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj; inspectori școlari, 

reprezentanți ai presei și ai elevilor. Celor prezenți, fizic, în sala de ședințe, li s-au 

alăturat, online, directorii unităților de învățământ sălăjene. 

Reprezentanții Ministerului Educației s-au familiarizat, printre multe altele, cu 

situația vaccinării în județul Sălaj, a Centrelor de vaccinare existente, a numărului 

insuficient de cadre medicale. Totodată ei au răspuns la întrebările care le-au fost 

adresate de ziariști, de inspectori și de directori ai unităților școlare.  

 Evenimentul a avut ca scop principal informarea cadrelor didactice, a părinților 

și a elevilor cu privire la importanța și necesitatea diminuării efectelor pandemiei de 

Covid-19 prin vaccinarea voluntară a personalului din învățământ și testarea elevilor 



 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Zalău, str. Unirii, nr. 2, jud. Sălaj, Cod 450059, Tel: 0260661391, Fax: 0260619190, e-mail: 

isjsalaj@isj.sj.edu.ro, www.isjsalaj.ro 

(conform Ordinului Comun de Ministru nr. 3.235/93/2021, cu modificările și 

completările ulterioare) precum și a angajaților din sistemul de învățământ, în cazul 

prezentării unor simptome specifice și a situațiilor în care au fost contacți ai unor 

cazuri confirmate de infectare. 
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