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De ce istoria Ploieștilor?

Lucian Vasile

Fondator al platformei 
RepublicaPloiesti.net și al 
Asociației pentru Educație 
și Dezvoltare Urbană 
(AEDU)

Blocuri multe, o imagine 
de „oraș muncitoresc” 
și ici-colo câte o clădire 
veche. La prima vedere, 
Ploieștii par să nu aibă 
prea multe de oferit unui 
pasionat de istorie ori de 
arhitectură.
Și totuși, dacă trecem 
dincolo de aparențe, de 
fațade și de prejudecăți, 
vom descoperi un oraș 
fascinant, cu un trecut tu-
multuos și un patrimoniu 
istoric ce merită (re)desco-
perit.
Acesta este unul din-
tre scopurile expoziției 
„Povești din Ploiești”, 
organizate de AEDU, cu 
sprijinul Muzeului Jude-
țean de Artă Prahova 
„Ion Ionescu-Quintus” și 
al Fundației Comunitare 
Prahova, în cadrul proiec-
tului omonim, finanțat 
prin programul „Fondul 
pentru un viitor mai bun 
în comunități”.

Broșura pe care o aveți 
în față este o completare 
a expoziției vernisate în 
septembrie 2021 pe gar-
dul Muzeului și pe care 
o puteți admira până la
sfârșitul anului. Dacă ați
parcurs expoziția, atunci
în paginile următoare
veți descoperi alte lucruri
mai puțin știute despre
trecutul orașului nostru.
Iar dacă nu ați făcut-o,
atunci sperăm că ceea ce
veți citi vă va stârni curiozi-
tatea de a vizita expoziția.

Trecutul Ploieștilor este 
o înșiruire de istorii inci-
tante, de momente hilare,
de episoade tragice și de
personalități remarcabile.
Pentru noi este cea mai
frumoasă poveste.

Sperăm că de azi încolo va 
fi și pentru voi.
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În vara lui 1939, un fotograf se urca în clopotnița ca-
tedralei Sfântul Ioan și, odată ajuns în balconul aflat 
la o înălțime de aproximativ 50 de metri, își îndrepta 
aparatul spre centrul orașului, își potrivea obiectivul 
și apoi apăsa declanșatorul. Imaginea luată în clipa 
aceea ne dezvăluie un oraș foarte diferit de cel pe care 
îl cunoaștem astăzi.
Existau, într-adevăr, și atunci câteva dintre clădirile-
simbol pe care le putem admira și în prezent: Halele 
Centrale, Palatul Culturii și, dacă ne uităm cu atenție, 
undeva, în depărtare, Palatul Colegiului Național Ion 
Luca Caragiale. 
Însă multe alte clădiri și străzi au dispărut. Fie în urma 
cutremurelor din 1940 și 1977, fie distruse de bombar-
damentele din 1944, fie, în cele mai multe cazuri, de-
molate în perioada comunistă.



Începuturile Ploieștilor sunt învăluite 
în mister. Legenda vorbește despre 
un anume Moș Ploaie care, în urmă cu 
multe secole, s-a decis să se așeze la 
marginea Codrilor Vlăsiei împreună cu 
fiii s ăi ș i a stfel a u l uat n aștere Ploieștii. 
În schimb, arhivele amintesc de o serie 
de căruțași din Ploiești care făceau negoț 
în secolul al XVI-lea în zona Brașovului, 
așadar putem crede că orașul a apărut 
undeva la sfârșitul secolului al XV-lea. 
Totuși, momentul hotărâtor a fost scurta 
domnie a lui Mihai Viteazul. Domni-
torul a făcut târg la Ploiești, ceea ce a 
contribuit semnificativ l a dezvoltarea 
activității economice, și, pentru câteva 
luni, a transformat așezarea în tabără 
militară de unde a plecat ulterior spre 
Transilvania.
Următoarele două secole au fost mar-
cate de dezvoltarea negoțului, orașul 
aflându-se p e r uta c omercială care 
lega Bucureștii de Brașov. Însă liniștea 
ploieștenilor avea să fie t ulburată în 
1774, atunci când domnitorul Ale-
xandru Ipsilanti a decis să dăruiască 
„moșia Ploiești” boierului Ianache Mu-
ruz. Au urmat decenii în care comuni-
tatea ploieșteană s-a luptat cu familia 
Muruzeștilor pentru drepturile sale. În 
cele din urmă, Ploieștii au rămas oraș 
liber, ceea ce a dus la dezvoltarea sa, dar 
și la construirea unei identități locale. 
Modernizarea Ploieștilor a început cu 
adevărat la mijlocul secolului al XIX-lea, 
odată cu crearea statului român și cu 
dezvoltarea economiei. Pe lângă comu-
nitatea evreiască și cea bulgară (care 
avea totuși să se asimileze repede), au 
apărut și grupuri de italieni, polonezi, 
francezi, englezi, olandezi și chiar ameri-
cani. Au fost construite fabrici noi, s-a dat 
în folosință calea ferată dintre București 
și Transilvania și comerțul a cunoscut o 
dezvoltare rapidă.
Însă ceea ce avea să aducă faima și 
bogăția orașului a fost, fără îndoială, in-
dustria de petrol. Primul pas a fost pu-
nerea în funcțiune în 1857 de către frații 
Mehedințeanu a unei instalații de pre-
lucrare a petrolului, care mai apoi avea 
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să fie considerată una dintre primele 
rafinării din lume. Spre sfârșitul secolu-
lui al XIX-lea au fost construite din ce în 
ce mai multe întreprinderi de profil, iar 
în perioada interbelică Ploieștiul era în-
conjurat de „o centură de furnale” de la 
rafinării precum Astra Română, Vega, 
Standard sau Româno-Americană.
Bogăția adusă de petrol a favorizat o 
dezvoltare accelerată a orașului în peri-
oada interbelică. Astfel, au apărut clădiri-
simbol precum Halele Centrale, Palatul 
Justiției (actual al Culturii) sau Palatul 
Administrației Financiare (actual Tribu-
nal), precum și sute de clădiri în stil mo-
dernist sau neoromânesc. Orașul pros-
pera atât din punct de vedere industrial, 
cât și comercial, bazându-se pe un sis-
tem educațional performant, reprezen-
tat de Liceul de băieți Sfinții Petru și Pa-
vel, Liceul de fete Despina Doamna.
Al Doilea Război Mondial avea însă să 
marcheze începutul sfârșitului pentru 
acel oraș pe care îl vedem în fotogra-
fiile de altădată. Cutremurul din noiem-
brie 1940 a zguduit puternic clădirile 
orașului, multe fiind afectate, însă nu 
s-a putut compara cu dezastrul adus
de bombardamentele din 1944, când
una din trei case a fost grav avariată.
Instaurarea comunismului după 1945 a
reprezentat o schimbare radicală: afa-
cerile individuale au fost naționalizate
și sute de ploieșteni au cunoscut repre-
siunea noului regim. Stilul boem de viață
care a caracterizat până atunci comuni-
tatea ploieșteană avea să dispară pen-
tru totdeauna. Însă și mai vizibilă a fost
transformarea urbanistică: zone întregi
(inclusiv centrul istoric) au fost complet
demolate și, în locul vechilor clădiri, au
fost ridicate blocuri.
După 1989, Ploieștiul a trecut printr-o
altă serie de transformări economice și
demografice. În prezent, orașul repre-
zintă unul dintre motoarele industriale
ale României, având o populație de pes-
te 200 000 de locuitori.
Și, poate mai greu de sesizat, are o isto-
rie zbuciumată și fascinantă despre care
se vorbește prea puțin.

SCURT ISTORIC AL PLOIEȘTILOR
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Orașul nostru a suferit din plin greutățile istoriei. În secolul trecut, Ploieștiul 
a fost ocupat în Primul Război Mondial, bombardat în cel de-al Doilea 

Război, zguduit din temelii de două cutremure majore și supus unei ample 
sistematizări în perioada comunistă. Toate acestea au dus la dispariția unor 
clădiri remarcabile din patrimoniul istoric. Iar cele mai dureroase pierderi 

sunt, în opinia noastră, următoarele:

1. Școala primară evreiască de băieți
Luca Moise

Ridicată în 1876 din donația filantropu-
lui evreu Luca Moise, clădirea se afla pe 
strada Basarabi, lângă actuala sinagogă 
(care pe atunci era una dintre cele cinci 
lăcașuri de cult mozaice din localitate).
Pentru trei sferturi de veac, școala a fost 
un reper al comunității evreiești locale, 
mai ales că, în 1929, în spatele său a fost 
ridicată și o grădiniță, tot ca urmare a 
unei donații a lui Mendel Predinger.
Clădirea avea o arhitectură clasicizantă 

de inspirație franceză, dispunând de săli 
mari de clasă, dar și de o bibliotecă cu 
câteva sute de volume.
Imobilul a fost grav avariat în 1940, așa 
cum se vede și în fotografie, și a dispărut 
după câțiva ani, rămânând o vreme 
teren viran. Ulterior, spațiul respectiv a 
devenit curtea grădiniței.
O traiectorie similară a avut și comuni-
tatea evreiască din Ploiești: de la peste 
3000 de membri în perioada interbelică, 
astăzi mai cuprinde numai câteva zeci de 
persoane.

TOP 5 CLĂDIRI PLOIEȘTENE 
DISPĂRUTE



2. Banca Centrală din Ploiești

Cunoscut drept „Micul Luvru” datorită 
stilului arhitectural, palatul a fost cons-
truit între 1889 și 1898 de către negus-
torul și politicianul Ghiță Ionescu, după 
planurile arhitectului Leonida Negrescu. 
Clădirea se afla în capătul dinspre Piața 
Unirii al străzii Lipscani, dominând cen-
trul orașului.
Imobilul a fost cumpărat ulterior de 
bancherul evreu Max Schapira, care a 
redecorat interiorul, adaptându-l pen-
tru utilizarea ca sediu al Băncii Centrale 
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din Ploiești. În perioada interbelică, locul 
băncii a fost luat de diferite magazine.
Trecut cu bine peste cutremurul din 
1940 și bombardamentele din 1943-
1944, imobilul a fost utilizat în primii ani 
ai comunismului ca tribună politică, de 
la balconul de la primul etaj ținându-se 
discursurile publice.
Mai apoi, clădirea a devenit alimentara 
Mercur, fiind unul dintre cele mai bine 
aprovizionate magazine.
Afectat de cutremurul din 1977, palatul 
a fost demolat în cadrul sistematizării 
orașului.



Deasupra intrării se afla cupola princi-
pală, sub care se găsea un orologiu, iar 
înspre stradă avea o cupolă secundară. 
În cealaltă parte, imobilul se termina cu 
un calcan, în vederea extinderii ulteri-
oare, ceea ce nu s-a mai întâmplat, deoa-
rece la sfârșitul perioadei interbelice, pe 
acel loc, s-a ridicat un bloc modernist.
Palatul a fost afectat de cutremurul din 
1940 și de bombardamentele din 1944, 
iar după război a funcționat ca Sfat    
Popular.
A fost demolat în 1977, în cadrul proiec-
tului de sistematizare a orașului. 

3. Palatul Primăriei Noi

Chiar dacă astăzi este cunoscută drept 
„Primăria Veche”, contemporanii nu-
meau palatul din Piața Unirii „Primăria 
Nouă”, pentru a o deosebi de vechea 
construcție ridicată în 1868 pe locul ac-
tualului Hotel Prahova și demolată în 
1940.
Primăria din centrul orașului a fost 
inaugurată în 1896, fiind o  construcție 
masivă, în stil eclectic francez, edificată 
după planurile arhitectului german Ru-
dolf Lieber.
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clădirii, local căutat de elita ploieșteană, 
dar și de personalități precum Iuliu Ma-
niu sau George Enescu.
Clădirea a fost grav afectată de bom-
bardamentele din 1944, prăbușindu-se 
parțial. După război, ruinele au fost de-
molate complet, iar spațiul a rămas vi-
ran. În geografia actuală a orașului, s-ar 
fi aflat pe strada Unirii, în spatele Palatu-
lui Administrativ.
Singurul element care a supraviețuit 
este restaurantul Berbec, ce a funcționat 
ulterior la parterul Hotelului Central.

4. Hotelul Europa

Prima clădire a hotelului a fost construită 
la începutul domniei lui Carol I de către 
frații Radovici (mari comercianți și 
personalități politice), după planurile 
arhitectului Nicolae Gh. Socol(escu. 
După 1911, imobilul trece printr-o trans-
formare radicală, sub atenta coordo-
nare a arhitectului Toma T. Socolescu 
devenind unul dintre cele mai căutate 
hoteluri din oraș.
Faima sa a fost amplificată d e restau-
rantul Berbec, care funcționa la parterul 
10  
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5. Vila Max Schapira

Aflată la primul rond al Bulevardului 
(cunoscut ca „la Statuie”), clădirea a fost 
ridicată înainte de Primul Război Mon-
dial de către un anume italian Umberti.
Ulterior, a fost achiziționată de către ne-
gustorul și filantropul evreu Max Scha-
pira. Cum familia Schapira era apropiată 
de George Enescu, muzicianul obișnuia 
să treacă pragul casei de fiecare dată 
când avea concert la Ploiești.
După moartea lui Max Schapira, urmașii 
săi au vândut casa Societății Creditul 

Minier, care a transformat-o în sediul 
administrativ al rafinăriei.
În timpul bombardamentelor din 1944, 
imobilul a fost lovit în plin, fiind complet 
distrus. Tot cu acea ocazie, Monumentul 
Vânătorilor, aflat în mijlocul rondului, a 
fost foarte grav avariat.
În primii ani ai comunismului, pe locul 
vilei a fost ridicată o altă construcție.
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TOP 5 

PLOIEȘTENI (NE)CUNOSCUȚI

1. C.T. Grigorescu

Rămas în amintirea contemporanilor drept „cel mai vrednic 
primar pe care l-au avut Ploieștii”, C.T. Grigorescu s-a născut 
în 1824 în orașul de care avea să-și lege viața. Absolvent de 
Drept, a fost președintele tribunalului local, părăsind însă 
magistratura pentru a se dedica vieții politice. A luat parte 
la Revoluția de la 1848, a fost membru în divanul Ad-Hoc de 
la 1857 și a votat, ca reprezentant al ploieștenilor, alegerea 
lui A.I. Cuza ca domn al principatelor unite. În august 1870, 
a fost unul dintre cei care au creat Republica de la Ploiești. 
A fost pentru aproape nouă ani primar al orașului, fiind 
creatorul Bulevardului Independenței și al Statuii Libertății.
Și-a dedicat comunității nu doar viața, ci și averea, murind 
sărac în ianuarie 1903.

Dacă mergem pe Bulevard, spre Gara de Sud, vom întâlni bustul lui Radu Sta-
nian. Toată lumea știe câte ceva despre el: că a fost primar, că a fost un petrecăreț 
fără pereche sau că a locuit în ceea ce cunoaștem drept  „fosta casă a căsătoriilor”. 
Este primul dintr-o serie de personalități care definesc istoria ploieșteană, căci, 
alături de el, pot fi incluși și Toma T. Socolescu, Nichita Stănescu, Toma Caragiu și 
atâția alții. Dar sunt și alți ploieșteni care, prin activitatea sau prin destinul lor, ar 
merita atenția noastră. Iar acesta este topul nostru:

2. Nicolae Zissi Șmina

Discret în memorialistică și arhive, dar cu o contribuție 
uriașă la arhitectura ploieșteană, Nicolae Zissi Șmina s-a 
născut la 7 octombrie 1887 în orașul Bitolia, din actuala 
Republică Macedonia de Nord. Ca mulți alți tineri aromâni, 
a decis să urmeze studiile în România, stabilindu-se, în cele 
din urmă, la Ploiești.
Și-a început studiile la Academia de Arhitectură încă di-
nainte de Primul Război Mondial, fiind remarcat în 1910 
de către decanul Ermil Pangratti. Totuși, Șmina a obținut 
diploma de arhitect abia în 1925, iar șapte mai târziu a fost 
cooptat ca membru în Corpul Arhitecților Români. 
De numele său se leagă refacerea casei Radu Stanian, la 
comanda noului proprietar, Nicolae Constantinescu-Bor-
deni. N. Z. Șmina a consolidat, extins și redecorat clădirea 
în stil neoromânesc.
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5. Victor Clonaru

S-a născut la 5 aprilie 1914 într-o familie de muncitori din
Vălenii de Munte. Copilăria și adolescența le-a petrecut
la Ploiești, unde a urmat școala primară și Liceul de
băieți Sfinții Petru și Pavel. Ulterior, a absolvit Facultatea
de Drept din capitală și a profesat pentru câțiva ani ca
avocat în Baroul Ilfov. Mobilizat ca ofițer, a fost trimis
pe front în 1941, luând parte la bătălia de la Stalingrad,
unde a fost capturat la 26 ianuarie 1943.
Ca prizonier de război, a trecut prin Gulagul sovietic,
fiind închis inclusiv la Monastârka și Oranki, unde s-a re-
marcat ca unul dintre liderii ofițerilor români. Repatriat
în 1950, a fost încarcerat de autoritățile comuniste de la
București până în 1954 și, din nou, între 1957 și 1964.
După eliberare, a lucrat în Ploiești și București, iar în
perioada 1999-2000 a fost senator PNȚCD.

3. Eduard Popp

Cine are fotografii de familie din Ploieștiul interbelic 
trebuie să știe că, foarte probabil, o parte dintre ele sunt 
realizate în faimosul atelier condus de Eduard Popp, cel 
mai apreciat fotograf local.
Eduard Popp s-a născut în 1890, într-o familie relativ 
numeroasă, care a cunoscut greutățile începutului de 
secol XX (Jean Popp, fratele său mai mic, murind pe front 
în 1917). În ciuda dificultăților financiare, Eduard Popp a 
ales să fie fotograf, o meserie relativ nouă și incitantă. A-
telierul său s-a aflat pe strada Mihail Kogălniceanu, pe lo-
cul unde astăzi este parcarea Hotelului Prahova, iar prin 
fața aparatului său au trecut zeci de mii de ploieșteni.
Activitatea i-a fost curmată brusc de moartea neașteptată 
în ianuarie 1943, la numai 53 de ani.

4. Ștefan Moțoiu

S-a născut la 11 decembrie 1891 în familia marelui
comerciant de origine brașoveană Dimitrie Moțoiu.
Tatăl său avea unul dintre cele mai căutate magazine
de fierărie de pe strada Lipscani, așa că tânărul Ștefan
Moțoiu s-a pregătit pentru a duce mai departe afacerea.
A absolvit Academia Comercială din București, comple-
tându-și studiile la Berlin.
În perioada interbelică, Ștefan Moțoiu a fost foarte activ
în viața ploieșteană, fiind nu doar un faimos negustor,
ci și deputat de Prahova, filantrop, membru Rotary și
primar la Ploieștilor în 1931-1932. După 1947, magazi-
nul a fost naționalizat, iar Ștefan Moțoiu a fost arestat în
1952 și trimis la Canalul Dunăre - Marea Neagră pentru
doi ani. Ulterior, s-a stabilit la București, unde a murit
în 1978.
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Gara de Sud - portal spre alte lumi

Primul local al Gării de Sud din Ploiești a 
fost construit între 1870 și 1872, odată 
cu edificarea liniei de cale ferată dintre 
București și Brașov. Clădirea era relativ 
modestă, însă a fost martora unor eveni-
mente istorice deosebite, așa cum a fost 
sosirea familiei imperiale ruse în primăvara 
lui 1877.
Cum traficul de călători și de marfă a 
crescut rapid, a devenit evident faptul că 
imobilul era prea mic și era nevoie de un 
nou local. Clădirea emblematică a Gării de 
Sud (din poza de mai jos) a fost edificată la 
sfârșitul secolului al XIX-lea, în stil eclectic 
francez.
Și această construcție a fost gazda unor 
oaspeți de seamă, de la Regele Carol I și 
împăratul austro-ungar Franz Joseph la 

deputați, senatori și președinți ai Consi-
liului de Miniștri.
Restaurantul gării a fost condus, pentru 
mulți ani, de către criticul Constantin Do-
brogeanu-Gherea, mâncărurile servite ri-
valizând cu cele de la localurile de lux din 
București sau Sinaia. 
În perioada interbelică, a existat un proiect 
conform căruia ar fi trebuit realizat un 
tunel care să treacă pe sub gară, unind 
astfel Bulevardul Independenței de drumul 
național către București, însă evenimentele 
istorice au împiedicat materializarea sa.
Palatul Gării de Sud a fost complet distrus 
de bombardamentele din 1944, fiind lovit 
în plin în mai multe raiduri aeriene.
Gara a fost reconstruită în 1957-1960 în-  
tr-un stil diferit de cel original, însă adaptat 
noilor realități politice, căpătând aspectul 
de astăzi.
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EXPRESII PLOIEȘTENE

„A o întoarce ca la Ploiești”

Expresia se leagă de apariția liniei de cale ferată București-Brașov și, în spe-
cial, de oprirea pe care trenul o făcea în Gara de Sud din Ploiești, inaugurată 
în 1872. În apropierea orașului, linia de cale ferată vira la dreapta și, după 
câteva sute de metri, trenurile opreau în gara ploieșteană. 
Pentru a continua drumul spre Brașov, locomotiva trecea în capătul celălalt 
al garniturii, iar trenul pornea pe același drum pe care venise. Abia după 
alte câteva sute de metri, locomotiva vira dreapta și mergea din nou către 
Transilvania, timp suficient însă ca pasagerii să aibă senzația că, de fapt, se 
întorc la București. 
Acest traseu în formă de Y a fost utilizat până în perioada interbelică, atunci 
când a fost dată în folosință Gara de Vest, iar trenurile care legau capitala 
de Brașov nu mai erau nevoite să facă devierea care a dat naștere acestei 
faimoase replici.

Orașul lui „ce bei?”

Se spune că în urmă cu mai bine de un secol, când doi ploieșteni se întâlneau 
pe stradă, primele cuvinte erau „ce bei?” și abia după ce stabileau unde și ce 
vor bea se salutau. 
Astfel, printre localnici a apărut ideea că Ploieștii sunt orașul lui „ce bei?”. Iar 
povestea nu este deloc departe de adevăr. 
Înaintea Primului Război Mondial, pretutindeni întâlneai câte-o cârciumă sau 
o bodegă cu o curte largă, unde seara cânta taraful sau măcar un lăutar și
puteai mânca niște mici ori patricieni proaspeți și bea un pahar de vin dul-
ceag, pelin ușor amar sau, mai rar, o bere numai bună.
Fie că vorbim de Grădina Grivița sau La Paradis, de berăria lui Edi Obreno-
vici, ori de birturile Dă-ne Doamne sau La chinul bețivilor, acolo aveau loc
petrecerile, adunările populare, meetingurile politice sau, pur și simplu, sim-
plele întâlniri ale localnicilor.
Iar în centrul orașului bodegile și restaurantele se găseau la orice colț de
stradă, așa că ploieșteanul de altădată se putea plânge de orice, numai că
n-are unde să bea nu.

Orașul „aurului negru”

Vastele resurse de petrol din Valea Prahovei și zona Moreni au dus la apariția 
rafinăriilor la Ploiești. Datorită acestei industrii, viața orașului se schimbă 
radical: vin oameni din toată lumea, se acumulează averi uriașe și se ridică 
clădiri noi și moderne.
În perioada interbelică, unul din trei muncitori ploieșteni lucra într-o rafinărie 
(fără să-i punem la socoteală pe cei care lucrau în domenii adiacente), iar 
viața de zi cu zi se ghida după sunetul de sirenă care anunța schimbul turelor.
Însă dincolo de acestea, orașul începe să fie asociat și cu mirosul de petrol, 
care încă de la începutul secolului al XX-lea devine ceva obișnuit în mahalale. 
Era atât de pregnant, încât un ghid turistic din 1963 descrie sosirea la Ploiești 
cu replica „miroase a gaz - vine Ploieștii!”.
Petrolul - denumit și aurul negru - avea să se confunde cu viața industrială a 
orașului, fiind sursa prosperității, dar și cea a distrugerii aduse de cele două 
războaie mondiale.
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