
<b>Cl�irea Colegiului Pedagogic a fost retrocedat�/b>
♦ Cladirea in care functioneaza Colegiul National Pedagogic  "Andrei saguna"  a fost revendicata si
retrocedata Bisericii Romano-Catolice din Blaj, pentru care Primaria plateste chirie ♦ In aceasta situatie
sunt si Liceul Teoretic  "Constantin Noica" , Grupul scolar  "Avram Iancu"  si Colegiul Agricol
D.P.Barcianu ♦ Conducerea SIP, pentru a evita situatii de criza, va apela la sprijinul Prefecturii, deoarece
Inspectoratul scolar nu se implica in rezolvarea acestei probleme
  
  Pedagogicul este, in prezent, in proprietatea Bisericii Romano-Catolice din Blaj, careia primaria ii
plateste 5.000 de lei pe metru patrat chirie, pentru ca elevii sa nu fie dati afara din clase.
  
  Sindicatului din Invatamantul Preuniversitar (SIP) acuza conducerea Inspectoratului scolar Judetean
(IsJ) ca nu se implica in problema rezolvarii retrocedarii cladirilor anumitor unitati scolare, care au fost
revendicate. In aceasta situatie sunt Colegiul Pedagogic  "Andrei saguna" , Colegiul  "D.P. Barcianu" ,
Liceul Teoretic  "Constantin Noica"  si Grupul scolar  "Avram Iancu" . Toate aceste unitati scolare au
apartinut anumitor confesiuni religioase, care, acum, conform legii cultelor, si-au solicitat cladirile. 
"Noi, cei de la Sindicat, am fost informati de catre directorii acestor institutii scolare, care sunt destul de
ingrijorati de aceasta situatie. La adresa pe care am facut-o la Inspectoratul scolar, ni s-a raspuns ca nu
este de competenta lor si ca ar crea litigii intre Inspectorat si proprietarul de drept al domeniului public,
daca s-ar implica" , a precizat Teodor Fartonea, liderul SIP.
  
  Spatiile in care functioneaza institutiile de invatamant din judet apartin de primarii.  "Din anul 2000,
spatiile unitatilor scolare sunt in patrimoniul Consiliilor Locale, prin Hotararea de Guvern, ordonanata
30/2000. Noi nu mai administram aceste spatii si, ca atare, nu ne putem implica in aceasta problema" , a
afirmat Constantin Catrina, inspectorul scolar general. Potrivit acestuia, la initiativa Ministerul Educatiei
si Cercetarii (MEC) se vor construi, in Sibiu, doua licee, care vor fi gata pana in 2007, cu finanatare din
partea Bancii Mondiale si unde sa functioneze doua dintre institutiile de invatamant care stau acum cu
chirie in spatii revendicate.
  
  Cladirea Colegiului National Pedagogic  "Andrei saguna"  a fost revendicata de catre Biserica
Romana-Catolica de la Blaj si a trecut in patrimoniul acesteia.  "Acest lucru s-a aplicat conform Hotararii
de Guvern, prin care se stabilesc si chiriile, conform hotararii 244/februarie 2004 si publicata in
Monitorul Oficial in 8 martie, anul acesta. Noi nu am facut decat sa aplicam aceste prevederi ale
Guvernului, in conformitae cu legea cultelor" , a precizat Veronica Niculescu, din cadrul Serviciul de
Presa al Primariei. 
  
  S-a incheiat un contract de inchiriere, pe o perioada de minim cinci ani, intre Biserica Romano-catolica
din Blaj si Primarie, pentru Colegiul Pedagogic. Chiria s-a stabilit la 5.000 de lei pe metrul patrat.
  Conform lui Teodor Fartonea, in anul 2000, s-au inregistrat, la Primarie, cereri de retrocedare pentru 12
unitati scolare.  "Pentru ca Inspectoratul nu se implica, noi ne vom adresa Prefecturii, pentru a incerca sa
rezolvam aceasta situatie. Nu vrem sa se ajunga la situatii de criza, pentru profesori, elevi sau parinti" , a
explicat liderul Fartonea. 
  
  Claudia BUIDAN 
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