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DESPRE NOI

Misiune

Credem că educația este cel mai important motor al dezvoltării unei comunități. Vrem să

contribuim la maturizarea societății urbane, fiind conștienți că aceasta se realizează prin

cunoașterea și reconcilierea cu trecutul său, păstrarea patrimoniului moștenit de la generațiile

anterioare și promovarea valorilor pozitive ale prezentului.

Valori

Valorile care stau la baza activității noastre sunt responsabilitatea, toleranța și seriozitatea. Dorim

ca prin proiectele pe care le desfășurăm să readucem în prim plan identitatea comunităților în care

trăim, bazată pe un caracter meritocratic, în care încrederea în celălalt și în capacitatea de a crea un

mediu cât mai bun pentru generațiile viitoare să fie o constantă.

Obiective

 păstrarea și dezvoltarea patrimoniului urban, prin proiecte care să aducă în prim-planul

locuitorilor importanța moștenirii trecutului și să revalorifice elemente și clădiri cu importanță

arhitecturală și istorică;

 promovarea istoriei urbane, prin publicarea de studii, cărți, albume și broșuri, editarea de

platforme online și dezvoltarea turismului urban;

 organizarea de activități educaționale și culturale în domeniul istoriei, dezvoltării durabile și

protecției drepturilor omului.



TURURI ISTORICE

În 2015 am continuat organizarea

turului istoric „La pas prin

trecutul Ploieștilor”,

introducându-i pe participanți

în atmosfera epocilor trecute

prin povești, informații

istorice, fotografii și diverse

documente reprezentative.



TURURI ȘI GHIDAJE

Am realizat tururi istorice urbane

în Ploiești și București pentru

colaboratorii firmei Timken

România.

Prezentările au fost susținute în

română și engleză,

participanții având diferite

naționalități. Itinerarul

tururilor a cuprins locuri-

cheie din Ploiești și

București, informațiile

istorice și culturale fiind

însoțite de anecdote,

fotografii și documente de

epocă.



TUR DE ISTORIE URBANĂ

Am realizat tururi de istorie și

arhitectură urbană pentru

grupele de cursanți din cadrul

proiectului „Curs Foto

Ploiești”, organizat de

fotograful Sorin Petculescu.



WORKSHOP LA 

„5 ANI DE IDEI URBANE”

În ianuarie, colegul nostru Lucian

Vasile a participat la evenimentul

„5 ani de Idei Urbane”, organizat

de Andrei Popescu și colegii săi de

la platforma Idei Urbane.

Prezentarea noastră a avut ca titlu

„Arhitectură și război la Ploiești:

1939 – 1944”, având la bază cartea

Orașul sacrificat. Al Doilea

Război Mondial la Ploiești,

semnată de Lucian Vasile. Am

discutat despre planurile de

urbanism interbelice, proiectele

edilitare ale vremii, dar și despre

impactul bombardamentelor

asupra spațiului urban ploieștean.



WORKSHOP LA LICEUL 

GERMAN DIN BUCUREȘTI

Pe 17 decembrie, colegul nostru

Lucian Vasile a susținut un

curs despre România în al

Doilea Război Mondial

elevilor de clasa a XIIa de la

secția specială (predare în

limba germană) a Liceului

German din București.

Discuția a avut la bază cartea

„Jurnal din vremuri de

război” scrisă de Corneliu

Coposu.

Evenimentul a fost realizat cu

sprijinul Fundației Hanns

Siedel România.



AEDU LA ZILELE 

BIBLIOTECII JUDEȚENE 

„N. IORGA” DIN PLOIEȘTI

În martie, colegul nostru Lucian Vasile

a participat la Zilele Bibliotecii

Județene „Nicolae Iorga” din

Ploiești. Cu această ocazie, el a

prezentat cartea Orașul sacrificat.

Al Doilea Război Mondial la

Ploiești, primul proiect editorial al

AEDU.



ARTICOLE PE PLATFORMA 

REPUBLICAPLOIESTI.NET

Articolele vizează istoria orașului Ploiești, fiind susținute

de o bibliografie de specialitate și fotografii din

arhiva Asociației sau preluate din variate surse.

Dintre articole:

 Ultimii ani ai străzii Lipscani din Ploiești 

 Hotel Central

 Nicolescu vs. Moldoveanu. O poveste din 1930

 Câte gări au Ploieștii

 La cârciuma lu’ Baciu

Cu articolul „Amintirile lui Mihail Caffé” am inaugurat o

nouă rubrică pe republicaploiesti.net, cuprinzând

fragmente de memorii despre Ploieștiul de altădată.



CONCURS DE MANUSCRISE

Pe 17 noiembrie am lansat un nou

proiect - „Cât de frumos poate fi

un oraș urât”, al cărui rezultat final

va fi volumul „Cât de frumos

poate fi un oraș urât. Povești și

amintiri din Ploiești”.

Prima fază a acestui proiect este

colectarea manuscriselor care să

conțină povești sau amintiri din

Ploieștiul recent sau cel de

altădată. Data limită de primire a

acestora este 22 ianuarie 2016,

urmând apoi selectarea

manuscriselor ce vor fi publicate

în volum. Lansarea cărții este

preconizată în primăvara anului

2016, sub egida AEDU.



Pentru promovarea concursului de manuscrise am folosit diverse mijloace, urmărind să

ajungem la un public cât mai variat ca vârstă, preocupări și profiluri profesionale:

 Comunicate de presă în reviste online și tipărite, atât locale, cât și centrale.

 Intervenții la posturile locale de televiziune și radio: Wyl TV (14 decembrie 2015),

Best FM (14 decembrie 2015).

 Video-interviuri cu personalități sau locuitori ai Ploieștiului, publicate pe pagina de

Facebook AEDU (montajul fiind asigurat de SMA Studio, partener media al

proiectului).

 Concurs cu premii în cărți pe pagina de Facebook AEDU, având ca formă de

participare distribuirea afișului concursului.

 Comunicate pe paginile de Facebook AEDU, Republica Ploiești și pe site-urile

asociației.

CONCURS DE MANUSCRISE

https://youtu.be/XwX-B7ITzEo?t=28m15s


PARTENERIAT CU 

„IUBESC PLOIEȘTII”

AEDU este partener în proiectul

realizat de „Iubesc Ploieștii”:

Calendar 2016 – Ploieștii

anilor '30.

O parte dintre fotografiile ce

compun calendarul aparțin

arhivei AEDU.



O NOUĂ IDENTITATE VIZUALĂ

În 2015, am îmbunătățit lay-out-

urile celor două site-uri ale

Asociației pentru Educație și

Dezvoltare urbană, optând

pentru un vizual mai atractiv

și pentru optimizarea

procesului de navigare.

Ele sunt disponibile la adresele:

• dezvoltareurbana.org – site-

ul principal AEDU

• republicaploiesti.net – site-ul

proiectului online Republica

Ploiești



În 2015, am continuat cercetarea în arhive și a

bibliografiei de specialitate, concentrată

pe istoria orașului Ploiești.

De asemenea, am continuat dezvoltarea

arhivei AEDU, prin achiziționarea de:

 Cărți poștale vechi

 Fotografii

 Documente și obiecte de epocă

 Broșuri și cărți de specialitate

CERCETARE ȘI DOCUMENTARE



În 2015, am realizat o creștere a vizibilității AEDU în social media, obținând, de

asemenea, și o implicare mai mare a audienței, atât în ceea ce privește proiectele

generale AEDU, cât și Republica Ploiești.

AEDU Republica Ploiești

SOCIAL MEDIA
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