
 Compania Sedesa şi Primăria Municipiului 

Bucureşti vă pun la dispoziție buletinul informativ despre 

stadiul desfăşurării lucrărilor proiectului  de “Reabilitare al 

străzilor şi rețelor din cadrul Zonei Pilot A, a Centrului 

Istoric al Municipiului Bucureşti”. 

 

 În Lista Monumentelor Istorice, publicată în anul 

2004, este listat situl arheologic complex, de importanță 

națională și universală, grupă valorică A, protejat de legislație în vigoare, cunos-

cut deja în urma cercetărilor și observațiilor anterioare. Prin urmare, succesiunea 

cronologică a etapelor de locuire umană descoperite nu reprezintă o contribuție 

nouă, adusă de cercetările actuale.  

 

  
             

   Ruinele  Hanului Zlatari 

Strasa Lipscani 

 Cercetare arheologică - Strada Franceză 

Culturile Ciurel și Dridu descoperite pe Strada Franceză 

 Cel mai înalt nivel, pus în evidență în această etapă de investigare, a fost 

reprezentat de o locuință cu un cuptor cu o calotă de lut, aparținând Culturii 

Ciurel, datat aproximativ, pe baza ceramicii descoperite în interiorul complexului, 

în secolele VI-VII; fiind practicat în pământul steril (loess prăfos) fiind ‚tăiat’ de 

intervențiile medieval târzii și de epocă contemporană. 

 

 Al doilea nivel de locuire umană este reprezentat de urmele unei posibile 

locuințe, din care se va păstra doar o grindă de lemn incendiată, asociată cu frag-

mente ceramice specific Culturii Dridu, aparținând unor borcane lucrate la roată 

din pastă grosieră, arse oxidant și decorate cu benzi de linii orizontale și vălurite. 

Același tip de ceramică a mai descoperită și într-un strat de pământ brun, aruncat 

cu ocazia săpării fundației unei clădiri de epocă medievală. 
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Strada Franceză 

Reabilitarea străzilor și rețelelor din cadrul Zonei Pilot A 

a Centrului Istoric  al Municipiului  București  



 O contribuție 

i m p o r t a n t ă  a 

cercetărilor din această 

campanie a fost recu-

perarea parțială a 

t r a s e u l u i  ‘ U l i ț e i 

Ișlicanilor’, devenită în 

secolul al XIX-lea 

‘Strada Franțuzească’.  

 Configurația ei 

a fost stabilită pe teren 

din fragmentele de po-

d i n ă  d e  l e m n 

descoperite în aproape 

toate secțiunile și 

casetele arheologice 

e f e c t u a t e  î n t r e 

intersecția cu strada N. 

Tonitza și cea cu Șelari. 

Această podină era con-

struită dintr-o rețea de 

grinzi de stejar cioplite, 

racordate la teren printr

-un sistem de pari bătuți 

verticali în pământ și 

îmbinați la capetele su-

perioare cu aceste 

grinzi, în sistemul cepi-

lor. Pentru amenajarea 

terenului pe care a fost 

realizată podina, a fost 

folosit un strat suport 

de pămînt argilos, astfel 

că apa a stagnat sub 

podină, imprimând un 

miros și aspect specific 

de teren mlăștinos.  

Deși nu au fost 

descoperite materiale 

arheologice care să de-

termine o datare rela-

tivă sau strictă a acestei 

amenajări edilitare, sin-

gurul reper cronologic 

este oferit de către 

hărțile de epocă (Ernst-

Purcel), în care este 

reprezentată expresiv, 

începând din anul 1789. 

 Faptul ca ur-

mele marelui incendiu 

de la 1847 se situează 

direct pe acest nivel de 

amenajare a uliței, de-

monstrează că în acel 

an încă mai funcționa. 

lea, prin interiorul fostei pivnițe a 

fost executat un zid lat de 0,70 m, din 

cărămizi nefolosite  care a făcut legă-

tura dinspre colțul sud-estic al 

Palatului Poștelor și zidul de 

împreșmuire al bisericii Sf. Dumitru.  

 

 Casa apare pentru prima dată 

pe planul Purcel (din 1789), deci era 

deja în funcțiune în ultimul sfert  al 

secolului al VIII-lea, apoi pentru ul-

tima dată reprezentată pe un plan din 

anul 1847. În 1852, pe planul Borroc-

zyn ea nu mai există, fiind înlocuită 

cu un dreptunghi nehașurat (legendă 

pentru o curte); care de fapt a și por-

nit din această casă. 

 Din tiparele secolului al XIX

-lea ieșea doar o singură clădire, cu 

siguranță mult mai veche și păstrată 

până la șfârșitul secolului respectiv: 

aceasta este Casa Drugănescu, am 

plasamentul acesteia fiind la 

intersecția dintre Strada Franceză și 

Strada Poștei.  

 

 Din această clădire a putut fi 

investigată doar o parte din pivnița 

de mari dimensiuni, construită într-o 

manieră îngrijită, din cărămizi de 

epocă legate cu un mortar de foarte 

bună calitate.  

 

 Dimensiunile generoase ale 

pivniței (având probabil 8 m lățime 

și peste 15 m lungime), denotă că 

această clădire era reprezentativă 

pentru zonă; ea a fost grav afectată 

de marele incendiu din 1847, iar în 

a doua jumatate a secolului al XIX-

‘Ulița Ișlicanilor’ 
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Strada Sf. Dumitru 

Strada Franceză 

“O contribuție 

importantă a fost 

recuperarea parțială a 

traseului ‘Uliței 

Ișlicanilor’, devenită 

în secolul al XIX-lea 
‘Strada Frantuzească’.  



 Încrederea sa fermă în calitate şi o experienţă de peste 60 de 

ani în sector au permis ca Sedesa să se situeze între companiile lideri 

din domeniul Construcţiilor, satisfăcând cerinţele clienţilor în ceea 

ce priveşte crearea de proiecte din avangarda tehnologiei, a 

ingineriei şi a logisticii. Compania operează în toate segmentele de 

activitate: construcţii civile, edificări industriale şi rezidenţiale, 

executarea de zone comerciale, parcuri tematice şi de recreere, ur-

banizarea de sectoare şi mari parcuri industriale şi întreţinerea dru-

murilor.  

  

 Prezenţa sa solidă la nivel naţional i-a permis să se consol-

ideze între principalele companii din sector în Spania şi să se diver-

sifice la nivel interneţional, unde dispune de prezenţă stabilă în pieţe 

noi, cum ar fi Estul Europei şi Nordul Africii.  

  

 România, Ungaria sau Maroc sunt doar unele dintre ţările 

care văd cum se înalţă noi poiecte executate de către Divizia de Con-

strucţii a Sedesa. Sedesa, prin Divizia sa de Construcţii, are capaci-

tatea de a executa orice tip de construcţii.  

 

  

  

 Vă invităm să ne vizitați la biroul de Relații cu Publicul (strada 

Şepcari, în spatele Hanului Manuc) pentru informații, sugestii legate 

de etapele și desfășurarea proiectul. 
 

 

Biroul de Relatii cu Publicul  

Biroul Relații cu Publicul  

Organizarea de șantier  

Centrul Istoric București 

SEDESA CONSTRUCTIONS AND SERVICES ROM S.R.L 
             București, Sector 1 

         Matei Milo nr.9, Et. 1 

      Tel.  +(40) 372 178 211 

      Fax: +(40) 372 178 210 

    e-mail : office@sedesa.ro  


