
Aprobarea proiectului  “Restaurarea si revitalizarea Bastionului
celarilor din Baia Mare, Maramure ”, care va fi finan at în

cadrul  Mecanismului Financiar SEE
(Spa iul Economic European)

Punctul Na ional de Contact al Mecanismului Financiar SEE a informat
Consiliul Jude ean Maramure , prin Biroul Rela ii Interna ionale c  proiectul
“Restaurarea si revitalizarea Bastionului M celarilor din Baia Mare, Maramure ” a
fost aprobat  în data de 21 aprilie 2009.

Proiectul a fost depus spre finan are  în iunie 2008, în cadrul Mecanismului
Financiar SEE si se încadreaz  în prioritatea Conservarea patrimoniului cultural
european.

Ideea promov rii acestui proiect a ap rut în urma colabor rii în domeniul
tradi iilor i culturii populare dintre jude ul Maramure i jude ul Telemark din
Norvegia  i vizeaz    restaurarea unui monument medieval de o valoare istoric
deosebit i crearea unui spa iu destinat conserv rii patrimoniului cultural
tradi ional, dar si schimburilor culturale europene

Descrierea proiectului.: Proiectul va avea urm toarele activit i principale:
-  Restaurare constructiv  a Bastionului M celarilor care va consta din

lucr ri de restaurare constructiv  a Turnului M celarilor, amenajarea i dotarea
unei s li multimedia la parter i a unui spa iu expozi ional la primul nivel. Se vor
realiza în  curtea exterioar  lucr ri de construc ii a unor spatii cu dubl  func iune:
ateliere demonstrative pentru me te ugari i standuri de vânzare artizanat, precum
i  cl diri cu dubl  func iune: punct de informare /dirijare turistic i respectiv grup

social. În curtea exterioar , se va amenaja un spa iu pentru reprezenta ii artistice.

-  Revitalizarea Bastionul M celarilor va consta din amenajarea spa iilor cu
dubl  func iune: ateliere demonstrative pentru me teri populari i standuri de
expunere vânzare produse tradi ionale. Se vor amenaja  ateliere pentru olari,
fierari, dogari, es turi i cus turi, sculptur  în lemn,  p rii de paie etc.,  cu
sprijinul i consultan a partenerilor norvegieni.

Proiectul se va derula pe o perioad  de 22 luni,  urmând a se finaliza pân  în
aprilie 2011.



Bugetul proiectului : 1.788.028 Euro din care co-finan area Consiliului
Jude ean Maramure  este de 269.904 Euro, reprezentând aproximativ 15% din
valoarea total  a proiectului.

Bastionul M celarilor este monument de secol XV, aflat pe lista obiectivelor
de patrimoniu na ional, categoria A, conform Ordinului MCC nr. 2314/2004 i este
inclus în domeniul public de interes jude ean, fiind dat in administrarea Muzeului
Jude ean de Istorie si Arheologie Baia Mare, institu ie coordonat  de Consiliul
Jude ean Maramure i partener  în acest proiect.
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