
Inspectoratul Scolar se muta. Din Corpul B, in Corpul A
Cei care vor avea treaba la Inspectoratul Şcolar al Judetului Sibiu trebuie sa se reorienteze putin in
cladirea ISJ, pentru ca birourile angajatilor si intreaga activitate se muta, incepand de saptamana viitoare,
in Corpul A al institutiei. Aceasta masura, provizorie de altfel, a fost luata dupa ce Corpul B al cladirii, in
care a functionat pana acum ISJ a fost retrocedat Parohiei Reformate. 
  
  Potrivit reprezentantilor ISJ Sibiu, decizia de retrocedare a fost luata la 20 iunie 2007, de catre Comisia
speciala de retrocedare din Bucuresti, imobilul intrand, in urma acestei decizii, in proprietatea Parohiei
Reformate, careia Inspectoratul Şcolar al Judetului i-a platit chirie timp de cinci ani. 
  
  Cresterea pretului chiriei din 2012 la o suma ce nu a fost acceptata de catre Ministerul Educatiei, a dat
startul, in aceasta vara, lucrarilor de modernizare ale Corpului A al cladirii Inspectoratului, aflat in
proprietatea statului, unde va functiona in urmatorii ani ISJ Sibiu. 
  
  Aceasta relocare este, insa, provizorie, intrucat cea mai buna solutie pe termen lung gasita de ISJ, este
mutarea sediului institutiei in cladirea Casei Corpului Didactic, de pe strada Turismului, loc care initial
trebuia sa serveasca drept complex de cazare. Acesta este motivul pentru care mutarea aici a
Inspectoratului Şcolar nu este posibila fara o serie de lucrari care sa deserveasca noului scop si care sunt
estimate sa coste, in total, in jur de 6.200.000 lei. 
  
  Reprezentantii ISJ Sibiu estimeaza ca lucrarile necesare transformarii Casei Corpului Didactic ar putea
dura in jur de doi ani, daca totul merge ca pe roate, cea mai apropiata data a mutarii in noul sediu fiind in
jurul anului 2015.
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