
Finantare nerambursabila de peste 3 milioane de euro, pentru Astra
Complexul National " Astra " este foarte aproape de o finantare nerambursabila de peste 3 milioane de
euro, pentru proiectul " Conservarea si valorificarea patrimoniului etnografic din Muzeul Civilizatiei
Populare Traditionale Astra din Dumbrava Sibiului ". Daca finantarea va fi aprobata, Sibiul va avea cel
mai modern centru european de conservare.

 Pana in present, proiectul " Conservarea si valorificarea patrimoniului etnografic din Muzeul Civilizatiei
Populare Traditionale Astra din Dumbrava Sibiului " a trecut de fazele de verificare a eligibilitatii si
conformitatii solicitantului si a proiectului si de faza de evaluare intreprinsa de Autoritatea pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale, (ACIS), obtinand un punctaj de 82,5 puncte din 100 posibile si
situandu-se pe locul trei in clasamentul general.

 Fondurile vor fi folosite pentru conservarea si valorificarea adecvata a patrimoniului cultural national
administrat de Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale „Astra " din Dumbrava Sibiului, conform
reprezentantilor institutiei. Proiectul prevede realizarea Centrului de conservare, care sa gazduiasca
patrimoniul din Muzeu si Centrul de pregatire al conservatorilor si restauratorilor - Centrul „Astra "
pentru Patrimoniu. " Constructia centrului de conservare este o investitie unica la nivelul muzeografiei
romanesti. Cladirea, ce va fi amplasata in muzeul din Dumbrava Sibiului, in sectorul administrativ, va
prelua functiile de depozitare a colectiilor de patrimoniu mobil ale muzeului, peste 22.000 de obiecte, pe
cele de restaurare si pe cele de pregatire a personalului in domeniul conservarii patrimoniului ",
informeaza CNM " Astra" .

 in plus, daca finantarea va fi acordata, conducerea prevede restaurarea a 45 de piese din colectia de
mobilier pictat si reconstructia unor monumente in cadrul Muzeului in aer liber, precum si tratamente de
conservare activa impotriva factorilor de mediu si biologici.

 Valoarea totala a proiectului se ridica la 3.239.351 euro, contributia Muzeului Astra, de 15,8 la suta din
valoarea totala eligibila fiind sustinuta de catre Consiliul Judetean, printr-o hotarare adoptata inca de anul
trecut. Banii vor fi oferiti prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European, componenta
Conservarea Patrimoniului Cultural European, un program finantat de Norvegia, Islanda si Liechtenstein,
pentru proiecte ce contribuie la coeziune economica si sociala.
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