
Amintiri din Sibiu
Odata cu implementarea administratiei habsburgice, aceasta va perfectiona intreaga infrastructura a
provinciei. Generalii armatei imperiale din Transilvania, contele Steinville si contele Virmond se vor
implica in organizarea sistemului postal din Transilvania, implicit din zona Sibiului. Una dintre masuri a
fost reabilitarea drumului antic roman ce trecea pe la Turnu Rosu, „via Carolina ". in 1745, se va inaugura
linia postala Viena – Timisoara – Sibiu, in aceasta perioada existand deja in Sibiu un oficiu postal care-si
desfasura activitatea in centrul orasului, in cladirea ce gazduia sediul Universitatii Sasesti, Casa Hecht.
Anuarul lui Martin Hochmeister, recent republicat, reda toate traseele postalioanelor ce plecau din Sibiu
spre Budapesta sau Viena sau Cluj sau Oradea si Bistrita.

 in 1 februarie 1874, se va inaugura Oficiul Postal din Sibiu, care-si va deschide sediul de abia in 1
octombrie 1904. Cladirea a fost ridicata pe doua parcele medievale, la intersectia strazilor Postei si
Mitropoliei, fiind considerata o cladire de factura istoricista.

 Cladirea este construita in forma de L, fiind formata dintr-un subsol, parter si un etaj. Soclul este unul cu
ferestre la demisol, parterul fiind inalt. Fatada prezinta doua frontoane, acestea articuland in doua aripi
fatada. Cele doua frontoane au acoperisul in doua ape. Celalalte doua organizeaza accesul pietonal in
cladire. Acestea sunt surmontate de o platforma de scara formata din mai multe trepte. Parterul este
delimitat de un brau orizontal de etaj. Decorul neogotic este realizat dintr-un basorelief in registrul
superior si de o decoratie tip masca la nivel inferior. Deasupra este aplicat un ceas solar. Cele doua
frontoane sunt flancate de doua elemente de decoratie neogotica sustinute de console. Acoperisul este in
doua ape cu lucarne dreptunghiulare. La fronton acoperisul este in patru ape.Razvan Pop, istoric
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