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1. Nici o structură arheologică nu va fi demolată pentru realizarea infrastructurii. 

2. Traseul zidului de incintă trebuie subliniat în cadrul intervenţiei de reabilitare a 

spaţiului public al Centrului istoric prin: a) tratarea diferenţiată a pavajului şi b) amplasarea de 

panouri explicative care să redea în detaliu configuraţia istorică.  

 Din păcate, până în prezent această recomandare făcută pentru toate străzile cercetate 

nu a fost integrată în proiectul de reconfigurare a pavajului străzilor. În aceeaşi tendinţă de 

ignorare a contextului istoric încadrăm şi acţiunea de marcare la sol a traseelor zidurilor 

Hanului Greci, realizată într-o manieră care compromite informaţiile istorice în loc să le 

expliciteze.1 Pe strada Gabroveni, recomandarea de a prelua traseele istorice în desenul 

pavajului nou, alături de prezentarea într-o criptă arheologică a urmelor semnificative ale unui 

tronson din vechiul pod de lemn, a fost de asemenea ignorată. Prin urmare sperăm ca 

recomandarea de subliniere a laturii vestice a incintei să nu devină redundantă printr-o asociere 

nepotrivită cu acţiunile defectuoase de tratare a contextului istoric realizate până în prezent. 

3. Liniile structurale ale ţesutului istoric trebuie subliniate în suprafaţa nivelului de călcare al 

străzii actuale. Aceste operaţiuni de valorificare a nivelului istoric sunt cu atât mai necesare cu cât 

prezintă un moment definitoriu al istoriei Curţii Vechi – transformarea ei într-o zonă comercială şi 

rezidenţială. Prin valorificarea informaţiilor istorice descrise de ruinele hanului Hanului Verde şi 

ale Hanului Roşu, împreună cu ruinele incintei Curţii Vechi, poate fi conturată o prezenţă 

consistentă a devenirii istorice a Centrului istoric, o veritabilă „poartă de intrare” în zona 

ansamblului muzeal Curtea Veche. 

                                            
1 Reproducem aici recomandările noastre privitoare la modul în care trebuie abordată o astfel de acţiune, recomandări făcute în 
urma cercetărilor desfăşurate pe suprafaţa Pieţei Universităţii: „Trebuie menţionat că recomandarea ca traseele de ziduri să fie 
exprimate în noua amenajare nu se referă la simpla marcare în pavaj a conturului unor ziduri, ci trebuie să reprezinte rezultatul 
unei concepţii de proiectare. Lipsa unei astfel de abordări, de altfel normale, este evidentă, de exemplu, în cazul soluţiei utilizate 
pe strada Lipscani, la Hanul Greci, pentru „integrarea şi valorificarea straturilor istorice”. Aici, proiectantul a preferat să se 
limiteze la a reproduce nediferenţiat, fără nici un efort de asimilare a informaţiilor istorice arhitectural-urbanistice, conturul 
zidurilor, fie că proveneau din faze de edificare diferite, fie că aparţineau unor entităţi construite diferite. Finisajul folosit, pe 
lângă totala sa neadecvare (placaj din gresie ceramică) este prin „stereotomia” folosită indiferent, străin şi disonant faţă de 
caracterul structurii istorice pe care pretinde că o sugerează.” (Cf. V. Apostol, Şt. Bâlici, C. Apostol, Structurile arheologice 
descoperite pe suprafaţa Pieţei Universităţii, http://www.simpara.ro/Structuri-arheologice-din-Centrul-istoric-al-Bucurestilor-
172.htm, p. 10, nota 33.) 


