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1. Structurile arheologice de pe str. Poştei
Tronsonul cuprins între strada Franceză şi strada Sf. Dumitru
Cercetările arheologice de pe suprafaţa străzii Poştei - cuprinsă între strada
Franceză şi strada Sf. Dumitru- au adus la lumină celelalte structuri ale construcţiei descoperite
cu ocazia cercetărilor de pe strada Franceză (casă 7 1 ). În spaţiul dintre această construcţie şi
zona intersecţiei străzii Poştei cu strada Sf. Dumitru nu au fost descoperite vestigii arheologice
care să ateste vreo activitate constructivă.
La intersecţia dintre strada Franceză şi mai noua stradă a Poştei se găsea
până la mijlocul secolului al XIX-lea o construcţie în formă de „L” situată în faţa bisericii Sf.
Dumitru. Reprezentările din Planul Borroczyn (1847-1852) descriu acest ansamblu ca fiind o
construcţie aparţinând bisericii, unde era probabil găzduit şi turnul - clopotniţă.
Structurile de zidărie 2 descoperite sunt rezultatul a două etape
constructive. Prima fază este reprezentată de un spaţiu dreptunghiular acoperit cu o boltă
longitudinală (pivniţă/faza I) şi fundaţiile unui spaţiu de distribuţie probabil exterior (prispă/faza
I). Bolta cilindrică a pivniţei, cu o deschidere de 6,30 m, se descarcă în zidurile longitudinale
Z37 şi Z40A şi probabil pe cinci 3 arce dublouri amplasate la un interval de 3,20 m. Spaţiul de
distribuţie de la nord lega mai multe încăperi înşiruite şi pivniţa prin intermediul unei scări ale
cărei ziduri de fundaţie şi amprente ale treptelor de lemn au fost descoperite pe latura vestică a
edificiului. Spaţiul de distribuţie este împărţit de zidurile Z38D, Z38E în sectoare
corespunzătoare traveelor pivniţei şi delimitează spaţiul scării (Z38C).
În interiorul acestui perimetru a fost descoperită o amenajare circulară
ulterioară – cuptor sau sobă (?) 4 prevăzută cu o gură de alimentare.
Construcţia împreună cu amenajarea din interiorul ei, au fost părăsite în
urma unei distrugeri puternice, fragmentele de boltă, arce dublouri, ziduri fiind descoperite in
situ, prăbuşite în interiorul acestuia. Reconfigurarea construcţiei s-a făcut prin ridicarea zidului
Z40 care a presupus restrângerea suprafeţei construcţiei, dictată probabil de reglementări
urbanistice.

1 Notaţiile structurilor descoperite în campania de cercetări de pe strada Franceză au fost menţinute.
Structurile descoperite acum au primit indicative alfabetice suplimentare.
2 Zidurile sunt realizate din cărămidă de 23,5x11x3cm legată cu mortar aşezat în straturi groase (3-4cm)
3 dintre acestea au fost descoperite în aria cercetată doar două.
4 Amenajarea (amenajare 3) este realizată din cărămidă (22,5x11-12x3,5-4cm) legată cu pământ.

2. Recomandări privind conservarea şi valorificarea vestigiilor
arheologice descoperite pe str. Poştei (între strada Franceză şi strada Sf. Dumitru)
1. Nici o structură arheologică nu va fi demolată pentru realizarea
infrastructurii din Proiectul de reabilitare a zonei pilot a Centrului istoric.
2. Pavajului străzii Poştei va trebui să fie diferenţiat faţă de cel al străzii
Franceze.
3. Liniile fronturilor străzii Franceze anterioare trasării străzii Poştelor
trebuie valorificate în proiectul de pavare al străzii Franceze şi al străzii Poştei prin: a. marcarea
elementelor de ţesut urban istoric prin tratarea diferenţiată a pavajului; b. amplasarea de
panouri explicative, care să redea în detaliu configuraţia istorică.
4. Amprenta casei 7, împreună cu cele ale altor construcţii care vor fi
descoperite pe traseul străzii Poştei, vor trebui marcate în pavajul străzii.
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