
Bani pentru reabilitarea partiala a Centrului ?colar de Educatie incluziva Sibiu

   Centrul scolar de educatie incluziva nr.
   
   2 Sibiu, una dintre unitatile scolare de invatamant special din subordinea Consiliului Judetean Sibiu, va
beneficia de lucrari de reabilitare partiala cu bani proveniti din fonduri europene. Valoarea proiectului
este de 564.424,65 lei , ajutorul financiar nerambursabil fiind de 544.864,96 lei. Contributia Consiliului
Judetean Sibiu in calitate de solicitant este de 19.559,69 lei. "Este un proiect important pentru copiii cu
nevoi speciale care invata in acest centru. Contractul de finantare a fost semnat, iar lucrarile vor incepe in
cel mai scurt timp. Felicit echipa care a lucrat la acest proiect si apreciez faptul ca a reusit atragerea
fondurilor necesare lucrarilor. La finalizarea acestora, cei aflati in acest centru vor beneficia de conditii
mai bune ", a declarat Ioan Cindrea, presedintele Consiliului Judetean Sibiu.
   
   Proiectul a fost depus in 5 mai 2014, iar luni, 27 octombrie 2014, a fost semnat Contractul de
Finantare, intre UAT judetul Sibiu pe de o parte si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice si ADR Centru de cealalta parte.
   
   Obiectivul general al proiectului este imbun atatirea infrastructurii si a serviciilor educationale la
nivelul judetului Sibiu. Lucrarile de reabilitare constau in inlocuirea tamplariei din lemn si geam simplu
cu tamplarie lemn stratificat si geam termoizolant in dublu strat, reparatii ale tocurilor de lemn in care se
vor fixa ferestrele noi, reparatii ale usilor exterioare de acces in cladire. Sala de mese va fi modernizata,
iar bucataria va fi dotata cu echipamente moderne. Foarte multe investitii se vor face in cantina. in sala de
mese va fi inlocuit parchetul, se va zugravi cantina, vor fi si dotari: mese, scaune pentru copii, dar si niste
dotari specifice: roboti profesionali pentru bucatarie, masini de gatit, cuptoare, frigidere si altele. Pe langa
toaste acestea, vor fi achizitionate dulapuri.
   
   Beneficiari ai proiectului vor fi cei 127 elevi ai Centrului, dar si cele 42 cadre didactice si alte 32 de
persoane care reprezinta personalul auxiliar.
   
   Este al doilea proiect castigat de Consiliul Judetean pe Axa 3.4 din cadrul Programului Operational
Regional. Primul proiect, reabilitarea Şcolii Speciale de la Turnu Rosu, a fost finalizat.
   
   Lucrarile la Centrul de la Sibiu vor incepe in urmatoarele zile, iar acestea nu vor afecta copiii aflati in
centru.  
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