
Steffen Mildner, GTZ :  Suntem in ultima faza a colaborarii
Una din misiunile Germaniei in Sibiu, prin intermediul GTZ a primit numele de Biroul de consultanta "
Reabilitarea centrului istoric Sibiu/Hermannstadt ". Dupa opt ani de functionare, biroul urmeaza sa fie
inchis. Steffen Mildner, coordonatorul Biroului, lasa in loc o Fundatie pentru reabilitare.

 Reporter: Ce mai are de facut GTZ in Sibiu?
 Steffen Mildner: Suntem in ultima faza a colaborarii. Principala activitate este sa sprijinim noua
Fundatie, creata atat pentru aplicatii de proiecte pentru UE, cat si pentru diferite proiecte in centrul
istoric.

 R.: Misiunea biroului GTZ se apropie de un final...
 S.M.: inca mai este mult de lucrat, dar scopul nostru initial a fost acela de a ajuta la demararea lucrarilor
de reabilitare. Am avut ca obiectiv sa continuam si vom face acest lucru prin intermediul Fundatiei pentru
reabilitare, cu profesionisti care pot ajuta, continua aceste reabilitari cu bani europeni. Oricum, orice
organizatie de acest gen are si un final si, dupa mai bine de opt ani, in aceasta formula, am decis sa
incheiem acest capitol. Vom organiza un mare simpozion la finalul acestui an, cu invitati si din alte
orase, pentru a discuta experienta capatata aici si pentru a vedea cum putem continua si in alte locuri.

 R.: Totusi, ati demarat un proiect asemanator si la Timisoara?
 S.M.: Primarii vin sa vada si ei ce a fost facut in Sibiu. Avem un proiect asemanator in Timisoara si
suntem interesati, caci am fost solicitati in mai multe orase sa ne deschidem birouri. Acum, Romania a
intrat in UE, iar GTZ nu are noi fonduri sa continue sau sa inceapa ceva nou, dar apreciem acest interes in
"modelul Sibiu".

 R.: Fundatia va lua in considerare si Orasul de Jos?
 S.M.: Aceasta este chiar prioritatea acum. Dupa ce au fost indeplinite atat de multe lucruri in centrul
istoric, vedem ca sunt lacune in dezvoltare in Orasul de Jos si acest lucru trebuie controlat si ghidat inspre
o sanatoasa reabilitare.

 R.: Aveti un calcul in ceea ce priveste sumele necesare reabilitarii Orasului de jos?
 S.M.: in sectorul privat este vorba de sume imense. Se poate lua drept comparatie reabilitarea centrului
istoric, unde infrastructura a fost reabilitata. in ceea ce priveste casele private, insa, acolo abia daca au
fost facuti primii pasi in ceea ce priveste consolidarea. Prin urmare, nici nu are rost sa calculam de cati
bani este nevoie pentru ca, oricum, in urmatorii ani nu o sa fie indeajuns.

 R.: La cate monumente istorice reabilitate si-a adus sprijinul GTZ?
 S.M.: in total au fost 85 de cladiri din centrul istoric la care ne-am adus sprijinul pentru reabilitare,
inclusiv facilitarea unor finantari de la Banca Germana pentru Reconstructie. Sumele implicate depasesc
2,5 milioane de euro, dar nu toti banii s-au dus catre cladiri aflate in proprietate privata, ci si catre spatii
publice, cum ar fi reabilitarea si noul design al Pietei Huet.

 R.: Credeti ca sibienii care locuiesc in monumente istorice realizeaza importanta unor reabilitari corecte?
 S.M.: Cel putin nu fac mai mult rau ca acum opt ani. Tot trebuie sa mai invete despre cum sa intretina
corect o casa istorica, despre cum sa efectueze lucrarile si de ce e important. Am discutat si cu primarul
ca aceasta munca va trebui continuata. Este un proces care nu poate fi restrans intr-o campanie chiar si de
cativa ani. Iar aici isi va intra in rol Fundatia pentru reabilitare.
 Noul sediu, lucrare dificila

 R.: Aveti o cladire favorita in ceea ce priveste reabilitarile?
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 S.M.: Una in care tocmai acum lucram. Totul este cu atat mai dificil cu cat sunt foarte multi proprietari.
Şi este cladirea in care Fundatia se va muta in sase saptamani - Huet nr. 3. Un nivel a fost reabilitat, iar
Fundatia se va muta acolo de pe Avram Iancu. Este cladirea de deasupra Butoiului de aur. Toata casa este
un haos, dar, cel putin lucrurile continua.

Cuvinte cheie: gtz in sibiu  gtz  fundatii pentru reabilitare la sibiu  centrul istoric al sibiului  orasul de jos
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/gtz+in+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/gtz
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fundatii+pentru+reabilitare+la+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/centrul+istoric+al+sibiului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/orasul+de+jos

