
Corneliu Bucur ramane inca director al ASTREI
Corneliu Bucur nu va pleca de la conducerea Complexului National Muzeal " Astra ". Cel putin nu in
viitoarele doua luni. Şi asta, deoarece data de 5 martie, in care ar fi trebuit sa expire mandatul sau de
manager al muzeului, a fost modificata, in urma unei hotarari de Guvern.

 Data de 5 martie ar fi trebuit sa fie data la care mandatul tuturor managerilor institutiilor bugetate,
subordonate consiliilor judetene, asa cum este si cazul Complexului National Muzeal " Astra ", ar fi
trebuit sa inceteze. Guvernul, insa, a emis o hotarare prin care este reglemenata prelungirea, pana la 16
mai, a mandatelor managerilor institutiilor bugetate. Prin urmare, directorul CNM " Astra ", Corneliu
Bucur, va mai ramane la conducerea institutiei muzeale sibiene pentru inca doua luni. Exista, insa,
posibilitatea ca acesta sa fie renumit, in aceeasi functie, daca membrii comisiei ce vor evalua activitatea
si realizarile inscrise in ultimul proiect managerial vor acorda o nota de peste 9 prestatiei din ultimii trei
ani. in acest sens, nu va mai avea loc un concurs de proiecte, ci doar prezentarea proiectului managerial.
Corneliu Bucur nu are nicio indoiala ca activitatea sa va fi apreciata cu o nota buna.

 in cazul in care comisia de evaluare va acorda o nota sub noua, va avea loc un concurs de depunere de
noi proiecte ce vor fi analizate si in urma carora va fi ales noul director. Proiectul directorului CNM "
Astra " este reprezentat de 14 proiecte ce au ajuns si pe filele unui calendar. " in cazul in care nu sunt de
acord cu proiectul, nu spune legea ce se intampla, dar daca un om primeste o nota mare pe activitatea
pana ieri, nu cred ca va cadea la examinarea proiectului de maine. in cazul meu, eu am avut interesul,
posibilitatea si capacitatea de a elabora, din timp, 14 proiecte, dintre care 12 sunt prezentate in acel
calendar care a primit deja o circulatie atat nationala, cat si internationala. Prin cele 14 proiecte, eu mi-am
depus deja candidatura pentru noul mandat, iar presedintele Consiliului Judetean, domnul Bottesch, care
este primul dintre cei carora le-am trimis calendarul, poate aprecia activitatea mea ", a mai spus Corneliu
Bucur. Acesta a mai adaugat ca pana in 2012, anul pensionarii, va termina toate lucrarile din Muzeul in
Aer Liber si va aduce, la Sibiu, Muzeul Romilor si cel al Landlerilor.
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