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Comunicat de presă 

 
 

   In urma informaţiilor vehiculate şi transmise către mass-media, referitoare la o presupusă 
organizare de către instituţia noastră a unei întâlniri cu caracter politic, la Casa de Cultură din 
Bârlad, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui vă prezintă, în cele ce urmează, punctul de 
vedere oficial cuprinzând toate argumentele referitoare la neparticiparea, neimplicarea şi 
neconvocarea, în ziua de 23 mai 2016, de către Inspectorul şcolar general al Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Vaslui sau de către alţi inspectori şcolari a nici unei “instruiri tehnice şi 
profesionale” în sala mică a Casei de Cultură Bârlad. 
 
1) Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui nu a convocat nicio 
întâlnire “instruire tehnică şi profesională” cu directori sau cu cadre didactice în sala mică a 
Casei de Cultură Bârlad, în ziua de 23 mai 2016. De asemenea, Inspectorul şcolar general al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui nu a participat la nicio întâlnire “instruire tehnică şi 
profesională” cu directori sau cu cadre didactice în sala mică a Casei de Cultură Bârlad, în 
ziua de 23 mai 2016. 
 
2) Inspectorii şcolari din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui nu au convocat şi nici 
nu au participat la vreo “instruire tehnică şi profesională” cu directori sau cu cadre didactice 
în sala mică a Casei de Cultură Bârlad, în ziua de 23 mai 2016. 
 
   În sprijinul celor afirmate, venim cu demonstraţia faptului că nu există niciun convocator 
scris al acestui eveniment, care să fie emis de instituţie şi ulterior remis persoanelor presupus 
convocate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui. De asemenea, nu s-au făcut nici 
comunicări electronice – pe email sau prin alte procedee, nici comunicări verbale pentru 
convocarea în vederea participării la un astfel de eveniment. 
 
   Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui se delimitează de orice fel de implicare în desfăşurarea 
actualei campanii electorale şi recomandă tuturor factorilor implicaţi în sistemul de educaţie 
vasluian să evite asocierea cu evenimente politice prezente sau viitoare, conform prevederilor 
legale în vigoare. 
 


