
Investitii de milioane de dolari � scolile tehnice 
 Şase grupuri scolare cu specific tehnic din judetul Sibiu vor fi modernizate, prin programul PHARE 
95 de unitati scolare din mediul rural au fost dotate cu mobilier scolar, material didactic si doua centrale
termice prin programul Relansare a invatamantului din mediul rural  In acest program s-au investit 1,5
milioane de dolari si s-a achizitionat mobilier pentru scoli si gradinite in valoare de inca un miliard de lei.
  
  Şase grupuri scolare si licee - Grupul Şcolar de Industrie Usoara Medias, Grupul Şcolar Agricol 
"Timotei Cipariu"  din Dumbraveni, Grupul Şcolar Industrial din Copsa Mica, Grupul Şcolar de
Constructii Masini Marsa, Şcoala Nationala de Gaz din Medias (SNG) si Liceul  "A.T. Laurian"  din 
Agnita - au intocmit documentatii de proiect si au fost selectionate pentru o serie de lucrari si dotari ce
urmeaza sa se realizeze, in cadrul programului PHARE.VET.RO 10108.03.
  Grupul Şcolar de Industrie Usoara din Medias vor primi 452.000 de euro,  "Cipariu"  252.000 de euro,
Grupul Industrial din Copsa Mica a primit 270.000 de euro, Constructii Masini Marsa, in jur de 553.000
de euro, SNG, circa 500.000 de euro si Liceul  "Laurian"  242.200 de euro.  "Dezvoltarea din
invatamantul profesional tehnic se va realiza cu o asistenta multinationala a Uniunii Europene, prin
proiecte Phare, atat pentru infrastructura scolara, cat si pentru dezvoltare institutionala, prin proiecte care
sustin coeziunea economica si sociala" , a precizat Constantin Catrina, inspectorul general scolar.
  La acest proiect, pentru imbunatatirea invatamantului tehnic in scoli si licee, se adauga si proiectul
pentru asigurarea cu mijloace didactice si mobilier scolar a unitatilor scolare, mai ales in invatamantul
rural.  "In jur de 95 de scoli din mediul rural s-au dotat cu mijloace didactice si mobilier scolar" , a
specificat inspectorul Catrina.
  Toate acestea fac parte din programul Relansare a invatamantului din mediul Rural, in care s-a investit
1,5 milioane de dolari, in cele 95 de scoli. Pentru fiecare din cele 250 de clase s-au adus cate 20 de
bancute, 20 de scune, o tabla si raft de biblioteca.
  In 2003, s-a mai investit un miliard de lei pentru confectionarea de mobilier in scoli si gradinite. Toate
cele 95 de unitati de invatamant au fost dotate cu materiale didactice, respectiv harti, planse, globuri si
carti pentru toate materiile, la care se aduga 800 milioane de lei pentru doua centrale termice.
  Şcolile au mai primit mobilier si material didactic si din parteneriate internationale. 
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