
 
 

 

 “Reabilitarea străzilor şi reŃelor din cadrul Zonei Pilot A, a Centrului 
Istoric al Municipiului Bucure şti ”, un proiect important, de anvergură, pentru 
Capitală, a captat atenŃia cetăŃenilor Bucureştiului, încă de la început.   
 
 Pentru acest motiv, toate aspectele proiectului legate de informare şi 
comunicare deŃin un rol important. Compania Sedesa şi Primăria Municipiului 
Bucureşti   au instalat puncte de informare în Zona Pilot A (vezi foto), cu 
scopul de a furniza informaŃii despre derularea proiectului.  
 
 Punctele de informare sunt amplasate în locuri strategice, pe străzile care 
au fost reabilitate, ex: strada Smârdan şi strada Lipscani, şi pe alte străzi unde 
lucrările sunt în desfăşurare.  
 
 Folosind broşuri, newsletters şi pliante, aceste locaŃii oferă informaŃii utile 
rezidenŃilor Centrului Istoric, dar şi celorlalŃi interesaŃi, pe toată durata 
proiectului, despre stadiul lucrărilor, prezintă detalii de natură tehnică şi despre 
descoperirile arheologice ce au fost făcute până în prezent. Scopul acestei 
iniŃiative este să creeze un flux de comunicare pe două căi -  primind sugestii, 
urmărind tendin Ńe şi anticipând orice posibile probleme.  
 
  MulŃumită acestei campanii,  percepŃia publică despre proiect s-a 
îmbunătăŃit, dezvoltând un interes constant privind evoluŃia acestuia, şi, totodată, 
a creat un răspuns pozitiv în randul publicului general.   

    

INFO BOX:  
Informare şi Comunicare în Zona Pilot A, a Centrului Istoric Bucureşti 
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Cercetările arheologice 
de pe suprafaŃa din 
strada Poştei cuprinsă 
între strada Franceză şi 
strada Sfântul Dumitru 
au adus la lumină cele-
lalte structure ale con-
strucŃiei descoperite cu 
ocayia cercetărilor de 
pe strada Franceză. În 
spaŃiul dintre această 
construcŃie şi yona in-
tersecŃiei străzii Poştei 

cu strada Sfântul 
Dumitru nu au fost 
descoperite vestigii ar-
heologice care să ateste 
vreo activitate construc-
tivă.                                             
 La intersecŃia 
dintre strada Franceză 
şi mai noua stradă a 
Poştei se găsea până la 
mijlocul secolului al 
XIX-lea o construcŃie 
în formă de “L” situată 

în faŃa bisericii Sfântul 
Dumitru.  
 
Reprezentări le din 
Planul Borroczyn (1847
-1852) descriu acest 
ansamblu ca fiind o 
construcŃie aparŃinând 
bisericii, unde era 
probabil găzduit şi 
turnul-clopotniŃă. 

terior (prispă-faza 2). În 
spaŃiul acestui pe-
r i m e t r u  a  f o s t 
descoperită o amenajare 
circulară ulterioară- 
cuptor sau sobă prevă-
zută cu o gură de ali-
mentare. ConstrucŃia 
împreună cu amenaja-
rea din interiorul ei, au 
fost părăsite în urma 

 Structurile de 
zidărie descoperite sunt 
rezultatul a două etape 
constructive. Prima 
fază este reprezentată 
de un spaŃiu drep-
tunghiular acoperit cu o 
boltă longitudinală 
(pivniŃă-faza 1) şi fun-
daŃiile unui spaŃiu de 
distribuŃie probabil ex-

unei distrugeri puter-
nice, fragmente de 
boltă, ziduri fiind 
descoperite in situ, 
prăbuşite în interiorul 
acestuia.  

Structurile arheologice de pe Strada Poştei  
(Tronsonul cuprins între strada Franceză şi strada Sfântul Dumitru) 

Structuri de zidărie — Strada Poştei   
(Tronsonul cuprins între strada Franceză şi strada SfântulDumitru) 

Recomandări privind conservarea şi valorificarea vestigiilor 
arheologice descoperite pe strada Poştei 

  
1. Nicio structură arheologică nu va fi demolată pentru realizarea infrastruc-
turii din Proiectul de reabilitare a zonei pilot a Centrului Istoric.  
 
2. Pavajul străzii Poştei va trebui să fie diferenŃiat faŃă de cel al străzii 
Franceze.  
 
3. Liniile fronturilor străzii Franceze anterioare trasării străzii Poştelor tre-
buie valorificate în proiectul de pavare al străzii Franceze şi al străzii Poştei. 
 
4. Amprentele construcŃiilor care vor fi descoperite pe traseul străzii Poştei 
vor trebui marcate în pavajul străzii. 
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Strada Smârdan  

Săpături arheologice 

“Nicio structură 
arheologică nu va fi 

demolată pentru 
realizarea 

infrastructurii din 
Proiectul de 

reabilitare a zonei 
pilot a Centrului 

Istoric.” 



 Încrederea sa fermă în calitate şi o experienŃă de peste 60 de 
ani în sector au permis ca Sedesa să se situeze între companiile lideri 
din domeniul ConstrucŃiilor, satisfăcând cerinŃele clienŃilor în ceea 
ce priveşte crearea de proiecte din avangarda tehnologiei, a 
ingineriei şi a logisticii. Compania operează în toate segmentele de 
activitate: construcŃii civile, edificări industriale şi rezidenŃiale, 
executarea de zone comerciale, parcuri tematice şi de recreere, ur-
banizarea de sectoare şi mari parcuri industriale şi întreŃinerea dru-
murilor.  
  
 PrezenŃa sa solidă la nivel naŃional i-a permis să se consol-
ideze între principalele companii din sector în Spania şi să se diver-
sifice la nivel interneŃional, unde dispune de prezenŃă stabilă în pieŃe 
noi, cum ar fi Estul Europei şi Nordul Africii.  
  
 România, Ungaria sau Maroc sunt doar unele dintre Ńările 
care văd cum se înalŃă noi poiecte executate de către Divizia de Con-
strucŃii a Sedesa. Sedesa, prin Divizia sa de ConstrucŃii, are capaci-
tatea de a executa orice tip de construcŃii.  

 

  

  
 În speranța unei  cât mai bune colaborări,  vă invităm să ne 

vizitați la biroul de Relațțțții cu Publicul , Organizarea de Şantier, 
strada Şepcari (în spatele Hanului Manuc) pentru informații şi 
sugestii legate de etapele proiectul, din Zona Pilot A.  
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Biroul Relatii cu Publicul  
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Centrul Istoric Bucuresti 
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