
3 milioane de euro pentru proiectul ASTRA
Complexul National Muzeal" Astra " a primit, zilele trecute, aprobarea pentru finantarea de 3 milioane de
euro necesara construirii unui centru pentru patrimoniu. Contractul de finantare urmeaza sa se semneze la
inceputul lunii mai, in urma agrearii finale a Planului de implementare a proiectului.

 Conform reprezentantilor institutiei, raspunsul vine dupa o evaluare de aproape un an a proiectului "
Conservarea si restaurarea patrimoniului etnografic din Muzeul in aer liber–Dumbrava Sibiului ", in urma
unor selectii realizate de Ministerul Economiei, dar si de evaluatori independenti din partea Biroului
pentru Mecanismul Financiar din Bruxelles.

 Proiectul se va desfasura in perioada mai 2009 - aprilie 2011 si are o structura complexa, cel mai
important obiectiv fiind construirea Centrului Astra pentru patrimoniu, centru care va gazdui spatiile de
depozitare pentru colectia etnografica a MCPT, care in prezent se ridica la aproximativ 22.500 de
obiecte, depozitate in spatii improprii. " Centrul Astra pentru patrimoniu va fi o cladire ce se va ridica la
cele mai inalte standarde, atat in domeniul conservarii si restaurarii patrimoniului, cat si in cel al
eficientei energetice. Pe langa acestea, Centrul va gazdui Laboratoarele de Conservare-restaurare
aferente, Centrul de pregatire a conservatorilor si restauratorilor (CePCoR), o biblioteca si o sala de
conferinte ", a declarat directorul general al CNM " Astra ", Corneliu Bucur.

 De asemenea, proiectul vizeaza reconstructia a sase monumente, in cadrul muzeului, precum si lucrari de
conservare preventiva (hidrofugare, sistem de drenare verticala, alte tratamente). Vor fi restaurate si 45 de
piese de mobilier pictat.

 Valoarea totala a proiectului se ridica la aproape trei milioane de euro, valoarea grantului fiind de
aproape 2,5 milioane. Restul banilor sunt suportati partial din bugetul CNM  "Astra " si de catre Consiliul
Judetean Sibiu, printr-o hotarare adoptata in luna august a anului trecut.
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