
Acoperisul Bisericii Evanghelice va fi restaurat
Reabilitarea paratrasnetului Bisericii Evanghelice reprezinta prima etapa a lucrarilor de restaurare ce se
vor desfasura in curand, la lacasul de cult. Protectia antitrasnet este prima urmarita intrucat, in forma sa
actuala, aceasta nu corespunde standardului antitrasnet european in vigoare: EN 62305. Chiar daca intre
anii 1905 - 1914 turnul bisericii a fost dotat cu un paratrasnet, nava bisericii nu poseda nici acum o
protectie antitrasnet. Cu toate acestea, o centura de impamantare exista, ea fiind executata cu ocazia
asanarii Pietei Huet din 2006. Lucrarile care in acest moment sunt in pregatire, vor asigura in primul
rand, o protectie antitrasnet, care va fi conectata cu paratrasnetul turnului.
  
  "Prin reabilitarea acoperisului si a boltilor, dorim sa largim spectrul turistic, care deja de acum e foarte
bun. Dorim ca dupa restaurarea acestei vechi sarpante, sa facem un fel de coridor, un fel de traseu prin
sarpanta, unul iluminat si cu toate detaliile speciale pe care le poate oferi vizitatorilor interesati de
valoarea deosebita a acestei constructii medievale", a spus Kilian Dörr, prim-preotul Parohiei
Evanghelice C.A. Sibiu.
  
  in 40 de luni
  
  Lucrarile de restaurare ale Bisericii Evanghelice CA din Piata Huet a Sibiului se desfasoara in cadrul
unui proiect cu finantare prin Programul Operational Regional, Axa 5 - Dezvoltarea si promovarea
turismului, Domeniul Major de Interventie 5.1. Proiectul are titlul "Conservarea, protejarea si punerea in
valoare a monumentului patrimoniu national Biserica Evanghelica CA Sibiu prin restaurarea acoperisului
cladirii "si are o perioada de implementare de 40 de luni. Valoarea totala a proiectului, al carui beneficiar
este Parohia Evanghelica CA Sibiu, este de 12.442.166,11 lei, din care 9.615.095,65 lei reprezinta suma
nerambursabila solicitata. 
  
  "Nu este cea mai mare biserica a sasilor, poate nici cea mai frumoasa, dar este cea mai importanta. Aici
au fot inmormantate toate VIP-urile sasilor care au trait aici (...). Cladirea insasi este medievala si a fost
cladita asa cum o vedem astazi intre secolul XIV si secolul XVI. Interiorul a fost schimbat din generatie
in generatie ", a spus, la randul sau, Frank Thomas Ziegler, manager cultural al Bisericii Evanghelice
C.A. Sibiu
  
  Lacasul de cult care domina Piata Huet si orizontul Pietei Mici este un monument de patrimoniu
national.
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