
Proiectul “Consolidare, restaurare si conservare  

Observator Astronomic VASILE URSEANU” 

 
Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,  

Axa prioritara 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 
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Buget: 
 

•Valoarea totală a proiectului:  

•11.105.896,48 lei  

•Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR  

•(85%): 

6.397.011,80 lei 

•Valoarea finanţării nerambursabile  

din bugetul naţional (13%): 978.366,52 lei 

•Co-finanţarea Beneficiarului (PMB) (2%):  

•150.517,92 lei. 
 
Scop:  
 

•Asigurarea sustenabilitatii si durabilitatii rezultatelor proiectului printr-o serie de masuri 
incluse intr-un plan de marketing care sa permita atragerea unui numar de turisti ce poate 
determina un impact asupra dezvoltarii la nivel de regiune Bucuresti-Ilfov. 
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 Necesitatea restaurarii Observatorului Astronomic VASILE 
URSEANU se explica prin contribuţia majoră pe care o vor avea rezultatele 
implementării proiectului:  

 

• accesul cetatenilor si turistilor la vizitarea obiectivelor de patrimoniu si la 

acest element reprezentativ al culturii romanesti,  

• protejarea identitatii culturale a Bucurestiului, a regiunii Bucuresti-Ilfov si a 

Romaniei,  

• educarea tinerilor in spiritul dezvoltarii bagajului lor cultural si ocrotirii 

patrimoniului national,  

• dezvoltarea economica durabila a regiunii Bucuresti-Ilfov,  

• asigurarea unui ambient adecvat organizarii de manifestari culturale, 

evenimente nationale, internationale etc.  
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OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt: 

– Consolidarea, restaurarea, protecţia şi conservarea imobilului Observatorul Astronomic - Vasile 

Urseanu, monument degradat si afectat cu trecerea timpului 

– Introducerea clădirii în circuitul public şi turistic  

– Realizarea amenajării peisagistice a împrejmuirilor acestuia (grădina) 

– Atingerea unui număr de 8.500 de turişti/vizitatori în primul an după introducerea în circuitul 

turistic a Observatorului Astronomic - Vasile Urseanu, consolidat, restaurat, cu amenajare 

peisagistică realizata (de la aproximativ 7.800 de turişti/vizitatori în anul 2009), precum şi 

amenajare a zonei de protecţie realizată (prin restaurarea împrejmuirii obiectivului)  

– Sporirea numărului de turişti cu aproximativ 6% în primii 5 ani după introducerea în circuitul 

public turistic 

– Extinderea sezonului turistic actual (trim. III, lunile iulie, august, septembrie) pentru obiectiv cu 

încă un trimestru 

– Crearea a 5 locuri de muncă permanente (femei şi bărbaţi – muzeografi, supraveghetori, personal 

de întreţinere si curăţenie, etc.), în cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti 

– Menţinerea a 20 locuri de muncă pe durata implementării proiectului, din care 15 locuri de 

muncă temporare (constructori, majoritatea bărbaţi) 

–  Asigurarea mijloacelor corespunzătoare pentru informarea şi promovarea obiectivului prin 

construirea unui punct de informare turistică, a utilităţilor anexe si dotări specifice: parcaj, 

reclame, indicatoare 

– Garantarea si modernizarea utilităţilor aferente obiectivului turistic de patrimoniu ce asigura 

condiţiile de siguranţă la incendiu, antiefractie, climatizare 

– Asigurarea unui climat corespunzător spaţiului interior atât pentru vizitatori, cât şi în vederea 

protecţiei obiectivelor de patrimoniu prin dotarea cu utilaje şi echipamente specifice.  
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Rezultate aşteptate: 
 

• Observatorul Astronomic - Vasile Urseanu, monument istoric si obiectiv de 

patrimoniu cultural local, complet restaurat,  

• Observatorul Astronomic - Vasile Urseanu reintegrat in circuitul public si 

turistic urban, national si international, 

• Rezultate ale lucrarilor de restaurare sustenabile si durabile, fiind model de 

bune practici pentru restaurarea, reabilitarea si conservarea obiectivelor 

culturale, ce poate fi utilizat pentru toate obiectivele din patrimoniul national 

care necesita astfel de interventii, 

• Identitatea Observatorului Astronomic - Vasile Urseanu, in contextul istoric, 

cultural si arhitectonic din Bucuresti, reafirmata prin transformarea 

Observatorului Astronomic - Vasile Urseanu intr-un obiectiv reprezentativ de 

atractie culturala, istorica si turistica, cu rol major in promovarea arhitecturii 

de la sfarsitul secolului XIX, 

• O suprafata consolidata de 4584,46 mp, 
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Primăria Municipiului Bucureşti  

(PMB) 
 

Splaiul Independenţei  nr. 291-293, Sector 6, Bucureşti 

telefon: 021.305.55.00 

fax: 021.312.00.30 

www.pmb.ro 

 

 
Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 

http://www.pmb.ro/

