
Judetul Sibiu mai are nevoie de 16 microbuze scolare
Cam o saptamana si jumatate a mai ramas pana la inceperea unui nou an scolar si, in materie de
microbuze scolare, in judetul nostru ar mai fi nevoie de 16 astfel de autovehicule. Dintre acestea, 12 sunt
destinate transportului elevilor in regim normal, celelalte patru urmand sa fie folosite la transportul
copiilor cu nevoi speciale. Reprezentantii Inspectoratului Şcolar al Judetului Sibiu spun ca in acest
moment, la nivelul judetului Sibiu, "circula" 40 de microbuze scolare, dar ca acestea, in unele cazuri, nu
sunt suficiente, o alta problema fiind uzura autovehiculelor. 
  
  "Anul acesta, Ministerul Educatiei spera sa poata achizitiona 600 de microbuze la nivel national, in
valoare de aproximativ 76 de milioane de lei", a declarat inspectorul scolar general Ştefan Firu,
autovehiculele urmand sa fie impartite in toata tara. Chiar daca dotarea scolilor cu microbuze intra in
atributiile Ministerului Educatiei, cheltuielile cu combustibilul, salariul soferilor, reparatiile si intretinerea
intra in responsabilitatea consiliilor locale. 
  
  
  
  12 scoli si sute de elevi
  
  
  
  Cateva sute bune de elevi, din totalul de 64.754, cati vor incepe scoala in 16 septembrie, ajung la poarta
scolii cu microbuzul, unele dintre autovehicule adunand copiii chiar si din sapte sate si comune. Este
cazul Liceului Teoretic din Dumbraveni, care are nevoie de un microbuz pentru a aduce la timp, la orele
de curs, elevii aflati in sapte sate si comune. Tot de cate un microbuz are nevoie si Şcoala "Andrei
Şaguna" din Şura Mare care aduce copiii din Hamba, Liceul Tehnologic "Timotei Cipariu" din 
Dumbraveni care preia elevi din sase comune si sate, Liceul Tehnologic din Iacobeni, unde invata copii
din inca trei localitati. Celelalte scoli din judet care mai au nevoie de microbuze scolare sunt: Şcoala
Gimnaziala din Porumbacu de Jos, Şcoala "Corneliu Pacurariu" din Micasasa, Şcoala "Martian Negrea"
din Valea Viilor, Şcoala Gimnaziala din Pauca, cu scolari din alte doua sate, Şcoala Gimnaziala din Rosia
care preia elevi din alte patru sate si Şcoala Gimnaziala din Laslea, unde invata copii din alte trei
localitati. Putin mai special este cazul Şcolii "Mihai Viteazu" din Şelimbar, care are 63 de elevi din 
Bungard si Mohu si care, pentru a-i aduce pe toti la timp, la ore, are nevoie de doua microbuze. 
  
  
  
  Patru pentru copiii cu nevoi speciale
  
  
  
  Situatia microbuzelor scolare se complica putin cand este vorba despre institutiile de invatamant
destinate copiilor cu nevoi speciale. in cazul lor, microbuzele trebuie astfel modificate si dotate, incat sa
faca fata tuturor problemelor si dizabilitatilor elevilor. Trei dintre aceste institutii din municipiu si judet
au nevoie de cate un microbuz pentru a transporta elevii, in unele centre fiind necesare doua
autovehicule. O astfel de situatie exista la Centrul Şcolar de Educatie Incluziva (CSEI) Turnu Rosu, unde
este nevoie de doua microbuze, unul destinat transportului elevilor fara deficiente locomotorii si un altul
dotat pe nevoile copiilor cu dizabilitati. Totodata, daca in cazul Centrului Şcolar de Educatie Incluziva
nr. 1 Sibiu este nevoie de un microbuz destinat elevilor cu nevoi speciale, cea mai mare problema este la
CSEI Dumbraveni, unde bine-venit ar fi un autobuz, intrucat autovehiculul sau autovehiculele trebuie sa
detina minim 50 de locuri.
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