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n Meteo

Ministerul Educației a pornit de la Brașov
campania „Vaccinare şi testare pentru învăţare”

Soare

180 C / 20 C

Liliana JIGHIRA

(Sursa CNN)1 Euro

Sorin Ion, secretarul de stat în
Ministerul Educaţiei, a venit la Braşov
vineri pentru a deschide oficial
campania naţională de informare
„Vaccinare şi testare pentru învăţare”,
Brașovul fiind primul oraș în care sa
lansat aceasta. „Campania naţională
«Vaccinare şi testare pentru
învăţare!» a debutat cu prima
conferinţă la Braşov. Campania
promovează un set de acţiuni
convergente, care să susţină
reîntoacerea copiilor/elevilor la
şcoală, cu prezenţă fizică, de îndată
ce evoluţia epidemiologică va
permite acest lucru. De asemenea,
se urmăreşte şi extinderea şi efi
cientizarea programului de edu
caţie remedială destinat recuperării
pierderilor educaţionale generate
de predarea online impusă de
pandemia de Covid19”, a anunțat
Ministerul Educaţiei. Campania se va
derula pe tot parcursul lunii aprilie, în
toate judeţele din ţară. Toţi cei patru
secretari de stat vor merge în teritoriu
pentru această campanie, dar vor
discuta şi despre alte probleme de
interes, precum modificarea planuri
lorcadru pentru liceu, formarea ca
drelor didactice, digitalizarea educa
ţiei, organizarea simulărilor exa
menelor naţionale. În cadrul acesteia,
părinţii şi elevii vor primi şi o broşură
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APEL
Senatorul brașovean
PSD Marius Dunca
ia cerut demisia lui
Vlad Voiculescu...
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informativă legată de importanţa
testării şi a vaccinării. La evenimentul
de la Aulă au participat prefectul
Mihai Cătălin Văsii, directorul
executiv al DSP Brașov, dr. Andrea
Neculau, șeful Inspectoratului Școlar
Brașov, Ovidiu Florin Tripșa, fiind
prezenți reprezentanți ai instituțiilor și
unităților de învățământ, Consiliului
Județean Brașov, sindicatelor din
educație, precum și ai structurilor
asociative ale elevilor și părinților,

seminarul fiind organizat în sistem
mixt (prezență fizică și online).

Redeschiderea școlilor
nu e condiționată de
imunizarea profesorilor
Rata de vaccinare în rândul
cadrelor didactice nu va reprezenta o
condiţie pentru redeschiderea şcolilor,
după vacanţa prelungită de primăvară,

a dat asigurări oficialul din Ministerul
Educației, dar scenariile de
funcționare în funcţie de incidenţa de
infectare se păstrează. „Nu avem în
intenţie o astfel de măsură. Nici nu
ştiu cât ar fi de constituţional, în
primul rând, pentru că dreptul la
educaţie este unul constituţional,
prin urmare, nu cred că se va pune
problema”.
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Trafic de influență în legătură
cu vânzarea obiectivului CET
Raluca OLTEANT
Procurorii din cadrul Direcției
Naționale Anticorupție – Secția
pentru combaterea corupției au
dispus, ieri, punerea în mișcare a
acțiunii penale și reținerea pentru 24
de ore a unei persoane care ar fi
săvârșit infracțiunea de trafic de
influență, în legătură cu vânzarea
obiectivului CET Brașov.

ucontinuare în pagina

5

3

INFORMARE
CJSU a reevaluat
„scenariile” COVID
pentru toate
localitățile din
județ...
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n SondajInternet
Rezultatele sondajului anterior:
Consideraţi suficiente măsurile
anunţate de Florin Cîţu
privind relaxarea de Paşte?
Da
30%
Nu
70%
Nu ştiu
0%
Întrebarea de azi:
Consideraţi că Vlad Voiculescu
ar trebui demis de la
conducerea Ministerului
Sănătăţii?

