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DESPRE NOI

Asociația pentru Educație și Dezvoltare
Urbană (AEDU) este o organizație non-
guvernamentală, non-profit, înființată în mai
2013.

Punctul de plecare al asociației a fost
platforma online de istorie locală
RepublicaPloiesti.net. După 4 ani de activitate,
am decis să facem mai mult pentru comunitățile
urbane, fără a ne limita la un oraș anume.
Astfel, deoarece concretizarea proiectelor noastre
presupunea o formă juridică, a luat ființă
AEDU.

Cu toate că a pornit de la o inițiativă
online, în prezent RepublicaPloiești.net este
doar unul dintre proiectele asociației. De-a
lungul anilor, AEDU a publicat cărți și albume,
a organizat tururi istorice și a dezvoltat proiecte
educaționale.



DESPRE NOI

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.

MISIUNE

Ne dorim ca prin proiectele pe care le desfășurăm să
readucem în prim-plan identitatea comunităților în
care trăim, în care încrederea în celălalt și în
capacitatea de a crea un mediu cât mai bun pentru
generațiile viitoare să fie o constantă.

VALORI



Sâmbătă, 2 februarie, Lucian Vasile a
participat la sesiunea de discuții „Întâlnirile
memoriei” organizată de asociația PunctArt în
cadrul expoziției „Muzeul Memoriei” de la Palatul
Culturii din Ploiești.

Participare la „Întâlnirile 
memoriei”



Turul istoric
Poveștile Bulevardului cu castani

În 2019 am creat cel de-al patrulea traseu al
tururilor istorice ale Ploieștilor.

„Poveștile Bulevardului cu castani” este o
invitație de a descoperi istoriile clădirilor de pe
artera ce leagă Gara de Sud de centru, dar și pe
străzile adiacente, unde amintirea orașului
cosmopolit din perioada interbelică este încă vie.

Printre subiectele abordate sunt bătăile cu
flori de la Bulevard, primele partide de fotbal din
Ploiești, reședințele primarilor și parlamentarilor
locali de altădată, dar și modul în care instaurarea
comunismului a modificat comunitatea
ploieșteană.

De-a lungul anului, au fost organizate șapte
ediții ale turului „Poveștile Bulevardului cu
castani”.



Campania
Ne pasă de Ploiești

AEDU a lansat în 2019 campania „Ne pasă
de Ploiești” prin care aducem în atenția
publicului cazuri în care patrimoniul istoric este
sau poate fi în pericol.

Primul episod al campaniei a vizat fosta
zonă evreiască de pe strada Basarabi și, în special,
clădirea Fundației Maria și Mendel Predingher.

Articolul poate fi citit aici:

SOS Grădinița Predinger (I)

http://republicaploiesti.net/2019/04/sos-gradinita-predinger-i-ne-pasa-de-ploiesti.html


Lansarea cărții
„Din vechiul Ploiești”

În 2019 am lansat volumul „Din vechiul
Ploiești”, primul titlu din „Restitutio”, a doua colecție
de carte publicată de AEDU. Evenimentul a avut loc
sâmbătă, 23 martie, în holul Muzeului Județean de
Artă „Ion Ionescu-Quintus”.

Volumul reunește nouă texte esențiale pentru
cunoașterea și înțelegerea trecutului ploieștean. Orașul
este privit din perspective diverse, căci autorii provin
din medii profesionale diferite, fiind istorici, preoți sau
arhitecți. În paginile sale este publicat, pentru prima
dată în limba română, istoricul comunității germane
din Ploiești.

Cartea poate fi găsită în Prăvălia Republicii,
precum și în librării.

http://magazin.republicaploiesti.net/produs/din-vechiul-ploiesti/


Lansarea cărții
„Din vechiul Ploiești”



Despre vechiul Ploiești
la Time Alert (Ploiesti TV)

Joi, 21 martie 2019, Lucian Vasile a fost
invitatul lui Daniel Costache la Ploiești TV, în cadrul
emisiunii „Time Alert”, unde a disputat despre
volumul „Din vechiul Ploiești” și despre alte proiecte
AEDU.

Emisiunea poate fi urmărită aici:
https://youtu.be/caqyEDEd4uI

https://youtu.be/caqyEDEd4uI


Școala de vară „Zilele Memoriei”
Ediția I

Asociația pentru Educație și Dezvoltare
Urbană (AEDU), Fundația Konrad Adenauer
(KAS) – Biroul din România și Centrul de Studii
în Istorie Contemporană (CSIC) au organizat la
Brașov, între 4-7 iulie 2019, prima ediție a Zilelor
Memoriei. 14 studenți, masteranzi și doctoranzi
au avut prilejul să audieze prelegeri susținute de
specialiști din domeniul științelor sociale, să
dialogheze cu participanți la greva muncitorilor
brașoveni din 1987 și să participe la workshop-uri
dedicate istoriei comunismului românesc.



Școala de vară „Zilele Memoriei”
Ediția I

Ziua de 5 iulie a fost dedicată societății românești în
perioada comunistă, iar programul a debutat cu
workshopul „Destine în primii ani ai comunismului
românesc” susținut de Lucian Vasile. Tinerii au putut
analiza diferite statistici privind numărul arestărilor
efectuate de Securitate și al deținuților politici aflați în
sistemul carceral, iar apoi au descoperit poveștile unor
persoane încarcerate de regimul comunist, pornind de la
fișele matricole penale ale acestora. A doua prelegere din
program a fost susținută de Theodor Paleologu (foto), care
le-a vorbit studenților despre personalitatea tatălui său și
despre necesitatea memoriei în societatea de astăzi.

După prânz, participanții au vizitat sediul Asociației
„15 noiembrie” și au avut ocazia să dialogheze cu câțiva
dintre cei care au participat la greva muncitorilor brașoveni
din 15 noiembrie 1987 și care, ulterior, au fost arestați,
torturați și deportați. Seara s-a încheiat cu proiecția
documentarului „After the Revolution” realizat de
Laurențiu Calciu. Filmul prezintă evenimentele din
perioada februarie – mai 1990, oferind o imagine sinceră și
clară a modului în care s-au desfășurat primele alegeri
libere după căderea comunismului.



Școala de vară „Zilele Memoriei”
Ediția I

În a doua zi, subiectul prelegerilor a vizat
societatea românească postdecembristă și problemele
sale actuale. Ciprian Ciucu le-a vorbit participanților
despre politica românească din anii 90 și 2000, despre
procesul de europenizare al țării și despre nevoia ca
tinerii să se implice în viața comunității pentru o
schimbare în bine.

A doua prelegere a fost susținută de sociologul
Barbu Mateescu care a discutat despre problemele
demografice ale societății românești și mișcările de
populație în interiorul țării, cât și în afară. Problemele
abordate au suscitat un viu interes din parte
participanților care i-au adresat lectorului numeroase
întrebări.

Programul s-a încheiat cu o analiză a propagandei
în discursul public de astăzi susținută de publicistul
Cristian Tudor Popescu (foto). Acesta a analizat
șabloanele de comunicare folosite în prezent și le-a
explicat tinerilor cum poate fi identificată propaganda,
care sunt efectele acesteia și cum poate fi ea combătută.



Școala de vară „Zilele Memoriei”
Ediția I



În 2019 am continuat să organizăm tururi
istorice pentru grupuri de tineri ploieșteni.

În aprilie, am mers „la pas prin trecutul
Ploieștilor” împreună cu elevii școlii gimnaziale
„Ienăchiță Văcărescu”, coordonați de învățătoarea
Loredana Dinu.

La pas prin trecutul Ploieștilor
alături de elevi și de studenți

De asemenea, în noiembrie am descoperit
istoriile ploieștene alături de studenții din primul
an al masteratului „Studii culturale românești în
context european” de la Facultatea de Litere și
Științe a Universității de Petrol și Gaze din
Ploiești



Calendarul de birou 2020
„Ploieștii de altădată”

La fel ca în anii precedenți,
AEDU vă invită să descoperiți orașul
vechi prin calendarul de birou 2020
„Ploieștii de altădată”. În cele 12 file veți
descoperi fotografii unicat, cărți poștale
de epocă – inclusiv una dintre cele mai
vechi ilustrate ploieștene – și reclame
din perioada interbelică.

Designul calendarului este unul
simplu și funcțional, iar formatul este
potrivit oricărui birou sau spațiu
personal.

Calendarul poate fi comandat din
Prăvălia Republicii.

http://bit.ly/CalendarPloiesti2020


Și în 2019, am continuat să
realizăm tururi urbane în diferite
zone ale orașului Ploiești pentru
participanții de la Cursul Foto
organizat de Sorin Petculescu.
Astfel, alături de grupele sale am
explorat zonele istorice ale
localității și am discutat despre
importanța fotografiei urbane ca
document istoric.

Tur urban pentru 
Curs Foto Ploiești



Emisiunea Republica Ploiești

Canalul de Youtube Republica
Ploiești a intrat în al doilea al de
existență, iar în 2019 am publicat
următoarele episoade:
• Istoricul vechiului club Rotary

Ploiești
• Cât de vechi este Ploieștiul | De

cealaltă parte a biroului

https://www.youtube.com/channel/UCx-HWfIofdLi1hGDIW0EWzg
https://www.youtube.com/watch?v=uZHWP57NasI
https://www.youtube.com/watch?v=KGT8ItIiHZ4&t


Articol în volumul 
„Ploieșteni de ieri… și de azi”

Miercuri, 27 noiembrie 2019, la Biblioteca
Județeană Nicolae Iorga a avut loc lansarea volumului
„Ploiești de ieri și de azi” editat de un grup de foști
absolvenți ai Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”
condus de domnul Marius Bâzu.

La acest proiect editorial a participat și AEDU,
prin intermediul lui Lucian Vasile, care a publicat
textului „Omul care a avut curajul să nu cedeze
niciodată”, o biografie a ploieșteanului Victor Clonaru,
veteran de război, prizonier în lagărele sovietice și,
după revenirea în țară, deținut politic.



10 ani de RepublicaPloiesti.net
Platforma online RepublicaPloiesti.net, proiectul care a

stat la baza apariției AEDU, a împlinit zece ani de existență.

În 2019, am publicat următoarele articole:

• Comportamentul ploieștenilor la cinema în anii 50

• Harta orașului Ploiești – 1939

• 74 de ani de la principala manifestație pro-monarhică și
anti-comunistă din Ploiești

• 104 ani de la nașterea lui Nicolae Simache

• Înfiorătoarea crimă de la Ploiești din 1901

• Cine a transformat casa Radu Stanian?

• Top 10 clădiri ploieștene din anii 50

• Cum era văzut Ploieștiul de un ziarist brașovean în 1914

• De ce s-au întâlnit în secret Ion Antonescu și Iuliu Maniu
la Ploiești în 1940

• Ce ar fi trebuit construit în Parcul Mihai Viteazul

http://republicaploiesti.net/2019/11/comportamentul-ploiestenilor-la-cinema-in-anii-50.html
http://republicaploiesti.net/2019/11/harta-orasului-ploiesti-1939.html
http://republicaploiesti.net/2019/11/74-de-ani-la-principala-manifestatie-pro-monarhica-si-anti-comunista-din-ploiesti.html
http://republicaploiesti.net/2019/11/104-de-la-nasterea-lui-nicolae-simache.html
http://republicaploiesti.net/2019/10/infioratoarea-crima-de-la-ploiesti-din-1901.html
http://republicaploiesti.net/2019/08/cine-a-transformat-casa-radu-stanian.html
http://republicaploiesti.net/2019/07/top-10-cladiri-ploiestene-din-anii-50.html
http://republicaploiesti.net/2019/06/cum-era-vazut-ploiestiul-de-un-ziarist-brasovean-in-1914.html
http://republicaploiesti.net/2019/06/ce-au-discutat-ion-antonescu-si-iuliu-maniu-la-ploiesti-in-1940.html
http://republicaploiesti.net/2019/05/casadeculturaastudentilor.html


Lansarea cărții
„Cel mai frumos Ploiești”

Cartea „Cel mai frumos Ploiești”, al treilea titlu al colecției 
Memento, a fost lansată sâmbătă, 14 decembrie 2019, la Muzeul 
Județean de Artă „Ion Ionescu-Quintus”. Volumul cuprinde 
unsprezece povești și amintiri personale despre Ploieștiul din epoci 
diferite, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și până aproape de 
cotidian.

Holul muzeului a fost neîncăpător pentru cei veniți să ia parte 
la lansarea noului titlu ale colecției „Memento” publicat de Asociația 
pentru Educație și Dezvoltare Urbană. Alături de Oana Purice, 
coordonatoarea seriei, au fost o parte din autorii cărții: Liliana Ilie, 
Isabella Wild, Doina Ofelia Davidescu, Roxana Creangă, Ivone-
Marlen Scărlătescu, Liviu Osman și Lucian Vasile. Fiecare a vorbit 
despre textele reunite în volumul „Cel mai frumos Ploiești” și despre 
legătura afectivă dintre ei și orașul Ploiești.

Cartea poate fi comandată din Prăvălia Republicii.



Lansarea cărții
„Cel mai frumos Ploiești”



Participanții la lansare au avut
parte și de o surpriză: au primit un
număr de colecție din Gazeta
Ploieștilor, un ziar conceput special
pentru acest eveniment. În cele opt
pagini ale publicației, au descoperit
informații despre cartea „Cel mai
frumos Ploiești” și despre autorii săi,
dar și știri și reclame din presa
ploieșteană a anilor 30.

Lansarea cărții
„Cel mai frumos 
Ploiești”



Joi, 19 decembrie 2019, la
biserica Sfântul Silvestru din
București a avut loc un concert de
colinde tradiționale românești
susținut de grupul psaltic Filomelos
din Onești.

Evenimentul a fost organizat
cu sprijinul AEDU.

Concert de colinde al 
corului Filomelos la 
Biserica Sf. Silvestru 
din București



Conservarea memoriei 
orașului Ploiești

Patrimoniul AEDU s-a mărit în anul 2019,
prin achiziții și donații, cu câteva zeci de cărți
poștale, fotografii și documente ce au ca temă
istoria orașului Ploiești.



Vă mulțumim tuturor că ne-ați fost alături în 2019. 
Am reușit împreună să punem bazele unei comunități care, 
credem noi, poate schimba Ploieștiul în bine, prin educație și 
grijă față de istoria locală.

Suntem recunoscători pentru sprijinul și încrederea pe 
care le-am primit din partea fiecăruia dintre voi.

Vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm alături de 
AEDU și în 2020!

Urmăriți-ne pe:

• Website: www.DezvoltareUrbana.org
• E-mail: http://madmimi.com/signups/128043/join
• Facebook: www.facebook.com/DezvoltareUrbana
• Youtube: https://tinyurl.com/YoutubeRepublica
• Magazin: https://tinyurl.com/PravaliaRepublicii

Ne puteți scrie la contact@dezvoltareurbana.org

http://www.dezvoltareurbana.org/
http://madmimi.com/signups/128043/join
http://www.facebook.com/DezvoltareUrbana
https://tinyurl.com/YoutubeRepublica
https://tinyurl.com/PravaliaRepublicii
mailto:contact@dezvoltareurbana.org
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