
  
 

 

 

 

 Compania Sedesa şi Primăria Municipiului 
Bucureşti  vă pun la dispoziție informații  despre stadiul 
desfăşurării lucrărilor, acest newsletter cuprinzând noutăŃi 
inedite despre istoria Bucureştiului.  
  
 Recentele săpături arheologice desfăşurate de-a lungul 
faŃadei dinspre strada Lipscani a Băncii NaŃionale au dat la 
iveală o parte din preŃioasele ruine medievale ale 
Bucureştilor, pivni Ńele admirabil zidite ale fostul han 
domnesc Şerban Vodă.  Construit în cea mai bună tradiŃie medievală a 
veacurilor XVII-XVIII, pe care o vedem încă în ctitoriile ecleziale ce au 
supravieŃuit demolărilor, hanul Şerban Vodă ne oferă prin ruinele sale un 
exemplu de zidărie legată cu mortar de var, cu o foarte îngrijită succesiune a 
asizelor, cu o excepŃională calitate a materialelor, menŃinută încă în ciuda 
condiŃiilor vitrege de supravieŃuire.  
  
 O descoperire neaşteptată, extrem de rară în felul ei pentru 
Bucureştiul medieval şi pentru arta Evului Mediu românesc în general, a 
adăugat descoperirii ruinelor un detaliu de mare preŃ: două picturi murale 
zugrăvite prin evlavia unui neştiut ctitor pe pereŃii pivni Ńelor domneşti.  

 
Ruine medievale în Zona Pilot A 

 
Hanul Şerban Vodă 

          
 Hanul Şerban Vodă a fost  
construit de domnitorul Şerban Can-
tacuzino între anii 1683 şi 1685. În 
momentul întocmirii de către maiorul 
Borroczyn a planului Bucureştilor, era 
încă una dintre cele mai mari clădiri ale 
epocii.  
 Afectat grav la cutremurul din 
1802, hanul va fi refăcut şi scapă de in-                            
                                                  

                                                      
cendiu din 1847 datorită intervenŃiei 
pompierilor. 
  
 La 1853 funcŃiona aici firma 
lui George Assan şi Ioan Martinovici 
“Crucea de aur”, cei care pun bazele 
primei mori cu abur. Hanul va fi de-
molat în 1883, pe locul său începând 
construcŃia Palatului Băncii NaŃionale.  
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Ruinele Hanului  
Şerban Vodă 

Reabilitarea străzilor şi reŃelelor din cadrul Zonei Pilot A 
a Centrului Istoric al Municipiului  Bucure şti  



 În campanile 
din 2007 şi 2008, 
cercetările arheologice 
de pe strada Lipscani, 
din dreptul Băncii 
NaŃionale, au dezvelit 
r u i n e l e  h a n u lu i 
Şerban Vodă, peste 
drum de hanul Greci. 
Mai precis a fost 
identificată şi se află în 
curs de cercetare latura 
de sud a acestui 
i m p o r t a n t  h a n 
bucureştean. Pe latura 

dinspre strada Lipscani, 
aflată între actual stradă 
Eugen Carada şi strada 
Smârdan, au fost 
identificate fundaŃii de 
la 11 camere, 7 pivniŃe 
precum şi intrarea în 
subsolurile hanului. 
Pe latura de sud a 
hanu lu i  au  fos t 
surprinse 6 pivniŃe, care 
aparŃin fazei iniŃiale de 
construcŃie.  
 Cea de-a şaptea 
p i vn i Ń ă  ce rce ta tă 

aparŃine unei faze 
ulterioare. Pe latura 
dinspre strada Lipscani 
a fost surprinsă şi 
intrarea în pivniŃele 
hanului. Cu o lăŃime de 
2,50 m şi o lungime de 
3,00 m, intrarea are 
păstrate treptele 
realizate din cărămidă 
legată cu mortar. 
 

Cercetările arheologice de pe strada Lipscani  
    

Icoane zugrăvite în frescă  

  
 Este vorba, la o prima investigaŃie de o icoană a Adormirii Maicii 
Domnului şi de o reprezentare, într-o a doua icoană, a unui Sfânt ierarh, 
probabil Sf. Nicolae.  
 
 Zugrăvite în frescă, cele două icoane sunt o mărturie a prelungirii 
meştejugului picturii murale şi în alte spaŃii decât cele bisericeşti, oferindu-ne 
noi repere în reconstituirea decoraŃiei murale medievale din perioada de la 
cumpăna veacurilor XVII-XVII.  
 
 Icoana Adormirii Maicii Domnului este un grăitor exemplu al 
virtuozit ăŃii zugravilor Evului Mediu târziu şi mai cu seamă din 
perioadele cantacuzină şi brancovenească care utilizau tehnica rezistentă şi 
extrem de compatibilă cu zidul frescei pentru realizarea unor reprezentări ce 
rivalizau prin fineŃea detaliului cu icoana de lemn. În acest caz, caracterul 
preŃios al icoanei este sporit de cadrul ornamental cu motive vegetale şi o 
elegantă bagheta în stuc.  

 În aceeaşi măsură, deşi de dimensiuni mai monumentale, 
reprezentarea Sf. Ierarh, probabil Sfântul Nicolae, după fragmentele de 
înscripŃie ce pot fi deocamdată descifrate, aparŃine aceleiaşi transpuneri în 
frescă a unei reprezentări caracteristice icoanelor pe lemn.  

 Cele două icoane din frescă au suferit consecinŃele condiŃiilor de 
conservare generate de distrugerea ansamblului arhitectural, de contactul 
îndelungat cu molozul ce a acoperit ruinele în veacul al XIX-lea, de condiŃiile 
favorabile atacului biologic. Page 2 
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Strada Lipscani 

Latura străzii Lipscani  

unde a fost surprins  

Hanul Şerban Vodă 

“Este vorba, la o 
prima investigaŃie de 
o icoană a Adormirii 
Maicii Domnului şi de 
o reprezentare, într-o 
a doua icoană, a unui 
Sfânt ierarh, probabil 

Sf. Nicolae.” 



 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 conso- 
lideze 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.  

 

  

  
 Ne face plăcere să luați legătura cu noi, şi vă invităm să ne 
vizitați la biroul de RelaŃii cu Publicul (strada Şepcari, în spatele Ha-
nului Manuc) pentru informații şi sugestii legate de etapele proiectului. 
 
 

Biroul de Relaţii cu Publicul  

Biroul RelaŃii cu Publicul  

Organizarea de Şantier  

Centrul Istoric Bucureşti 

SEDESA CONSTRUCTIONS AND SERVICES ROM S.R.L 
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