
Proiectul Muzeului industriilor se misca greu
Sibiul risca sa ramana fara Muzeul Industriilor daca, in termen de patru luni, actualul ministru al culturii,
Theodor Paleologu, nu semneaza ordinul de clasare a constructiei.
 Ultima discutie, in acest sens, a directorului general al Muzeului National Brukenthal, Sabin Luca, cu
actualul ministru al culturii, Theodor Paleologu, a avut loc zilele trecute. Desi a promis acordarea
ordinului de clasare a constructiei, ministrul nu a facut, pana acum, nicio precizare oficiala asupra acestui
proiect. "La ora actuala nu mai este nevoie decat de semnarea ordinului de clasare din partea ministrului,
pentru ca apoi sa putem merge mai departe si sa obtinem banii necesari pentru pentru construirea
muzeului. Daca in urmatoarele patru luni ordinul nu va fi semnat, va trebui sa renuntam la proiect", a
precizat Sabin Luca.

 Proiectul se bucura, insa, de sustinerea comunitatii sibiene. Ideea a fost primita bine de locuitorii fostei
capitale culturale, multi intre ei alegand sa doneze diferite obiecte care sa fie incluse printre exponatele
muzeului, printre care un troleibuz foarte vechi, o masina de pantofi si o serie de documente de epoca,
privind evolutia industriala a Sibiului. Biserica Evanghelica a donat, la randul ei, o serie de generatoare
de curent electric vechi. Colectia continua sa creasca, fiind completata de donatii venite din partea
cetatenilor.
 Proiectul prevede ca muzeul sa fie construit in vechile hale de la Independenta, de pe malul Cibinului, pe
o suprafata de 5000 de metri patrati. Constructia va cuprinde patru hale si o cladire pentru birouri. Suma
de bani necesara pentru realizarea muzeului este de aproximativ cinci milioane de euro.
 Proiectul a fost acceptat de fostul ministru al culturii, Adrian Iorgulescu, in luna iunie a anului trecut.
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