
Modernizari de 780.000 euro la Complexului National Muzeal `Astra`
Complexului National Muzeal `Astra` va monta camere de supraveghere, va amenaja alei si va instala
sisteme de iluminare in parcarile muzeului, in valoare de 780.000 de euro, pana la sfarsitul anului 2012. 
Muzeul In Aer Liber din Dumbrava Sibiului va beneficia de acesti bani, datorita unui proiect castigat de
Consiliul Judetean Sibiu pentru CNMA si care a primit finantarea acum, desi a fost depus in urma cu doi
ani. 
  
  `Consiliul Judetean a obtinut acesti bani pentru noi, deoarece noi nu am fost eligibili ca sa ne depunem
dosarul in acest concurs. Acesti 780.000 euro vor insemna multe schimbari, de la camere de supraveghere
care sa impiedice vandalimul, pana la amenajarea aleilor neincapatoare pentru masinile mari sau pentru
masinile pompierilor` a spus Valeriu Olaru, directorul Complexului National Muzeal `Astra`. 
  
  Directorul a mai adaugat ca in acest moment camerele de supraveghere sunt absolut necesare, nu doar
pentru impiedicarea actelor de vandalism, dar si pentru prevenirea altor dezastre. `Vom monta aceste
camere in cele mai importante puncte ale muzeului, pentru a asigura o supreveghere cat mai eficienta.
Avem atatea gospodarii, unele cu acoperisuri de paie sau de stuf, iar daca dintr-o neglijenta ar lua foc, ar
arde imediat` a precizat Valeriu Olaru. Tot din cei 780.000 de euro, directorul CNMA a spus ca se vor
monta sisteme de iluminare in parcarile muzeului, aleile vor fi reabilitate, iar gardul care imprejmuieste
muzeul in aer liber va fi schimbat in totalitate. 
  
  `Iluminarea parcarilor va reprezenta cu siguranta un plus pentru complex. Apoi vom reface aleile pe trei
directii. Aleile aveau nevoie de modificari, dar pana acum nu ne-am permis sa le refacem. Vrem sa le
construim in asa fel incat sa suporte traficul greu, pentru ca de fiecare data cand vin camioane sa aduca
exponate, intampinam probleme` a mai spus directorul Complexului National Muzeal `Astra`.
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