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„Consolidare, restaurare si conservare Observator 

Astronomic « Vasile Urseanu »” 

 

Primăria Municipiului Bucureşti 

 

 

7 decembrie 2011 



 

 

Primăria Municiului Bucureşti a semnat în luna 

octombrie 2011 un contract de finanţare pentru 

consolidarea, restaurare si conservare, 

Observatorului Astronomic « Vasile Urseanu »” 

 

 

Proiectul este finanţat prin Regio-Programul 

Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 

„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, 

Domeniul Major de Intervenţie 5.1 „Restaurarea şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum 

şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”. 

  



 

Obiectivul general al proiectului 

 

Valorificarea potenţialului turistic şi cultural al acestui 

obiectiv de patrimoniu cultural, contribuind astfel la 

dezvoltarea municipiului Bucureşti şi implicit a regiunii 

Bucureşti-Ilfov. 

 



Importanţa obiectivului    

 

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” este 

singurul observator astronomic din capitală deschis 

publicului.  

Îşi datorează existența în primul rând amiralului Vasile 

Urseanu dar și popularizatorului de astronomie și știință 

Victor Anestin. 

A fost înfiinţat în anul 1910 şi a devenit imediat un 

simbol al pasionaţilor de astronomie. 



Necesitatea implementării proiectului 

 

 accesul cetăţenilor şi turiştilor la vizitarea 

obiectivelor de patrimoniu  

 protejarea identităţii culturale a Bucureştiului, a 

regiunii Bucureşti-Ilfov şi a României,  

 educarea tinerilor în spiritul dezvoltării bagajului 

lor cultural şi ocrotirii patrimoniului naţional;  

 dezvoltarea economică durabilă a regiunii 

Bucureşti-Ilfov;  

 asigurarea unui ambient adecvat organizării de 

manifestări culturale, evenimente naţionale, 

internaţionale etc. 



Durata de implementare 43 luni 

 

Valoare totală proiect : 11.105.896,48 lei, din care: 

Valoare neeligibila a proiectului: 1.443.380,14 lei 

Valoare eligibila a proiectului: 7.525.896,24 lei 

T.V.A. : 2.136.620,10 lei 

  

Asistenţă financiară nerambursabilă: 7.375.378,32 lei 

 

   



Activităţile proiectului 

 

Lucrările vor fi executate pe principiul intervenţiei 

minimale, astfel încât aspectul monumentului să fie cât 

mai apropiat de cel original, cu menţinerea caracterului, 

configuraţiei, caracteristicilor şi detaliilor specifice 

acestuia: 
 

repararea şi refacerea structurii de rezistenţă acolo unde 

este necesar si refacerea instalaţiilor aferente;  

realizarea unor lucrări de refuncţionalizare care să 

permită accesul persoanelor cu dizabilităţi în imobil; 

asigurarea unui iluminat exterior decorativ/arhitectural; 

realizarea unei amenajări peisagistice  



Rezultate aşteptate 

 

 

Proiectul pentru care se solicită finanţare este o 

componentă a preocupărilor Municipiului Bucureşti, 

reprezentat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

pentru salvarea de la ruină, consolidarea, restaurarea şi 

valorificarea patrimoniului cultural al Bucureştiului cu 

efecte pozitive asupra creşterii turismului şi economiei în 

regiune.  
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