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Raport de activitate

Despre AEDU
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 secretele Ploieștilor cu
Bogdan Enache

În februarie, istoricul Lucian Vasile a fost invitatul lui Bogdan Enache în cadrul emisiunii Proces Verbal,
discuția vizând istoria locală și proiectele AEDU.
Înregistrarea este disponibilă mai sus.

Cârciumi, gloanțe și palate.
12 istorii ploieștene
Cârciumi, gloanțe și palate. 12 istorii ploieștene, al doilea
volum al colecției Restitutio, cuprinde panorama Ploieștiului de la
1881, când Țările Române au devenit regat, până la 1958, puțin
după ce România a devenit republică. Aproape un secol de
transformări extraordinare, de războaie și acalmie, de suișuri și
coborâșuri, toate văzute prin ochii celor care-au trăit în oraș sau lau vizitat în vremuri mai vesele sau mai tulburi.
Veți afla care erau îndeletnicirile de bază ale ploieștenilor
sfârșitului de secol XIX, cum arăta orașul pe când număra 134 de
lăutari și 2228 de muncitori, cum erau purtate dramele Marelui
Război, povestite de un ofițer român, un medic militar, de
locotenent-colonelul britanic care a incendiat rafinăriile înaintea
ocupației inamice și de preotul german care a însoțit divizia
bavareză care a ocupat Ploieștiul în 1916. Dar nu lipsesc nici
radiografiile urbanistice din interbelic, când conviețuiau în
armonie palate luxoase și cocioabe, bombonerii fine și simigerii,
care cu fân și motociclete occidentale, intelectuali cu stofă și cheflii
veseli.
Editor: Lucian Vasile
Autori: Sabin Mir Nicoriță, Sterea Costescu, Mihai
Ștefănescu-Galați, John Norton-Griffiths, J. Weis, Karl
Stauss, Alexandru Budescu, A. Kessler, Radu Cosmin, I.A.
Bassarabescu, Florin Petrescu
Volumul este disponibil în Prăvălia Republicii și în librăriile
Cărturești și Humanitas din Ploiești, precum și pe Elefant.ro și în
librăria Eminescu din București.

Despre Ploiești în Lace
Magazine

În 2021, la invitația Loredanei Chelba, am
început colaborarea cu Lace Magazine.
În paginile revistei, am scris despre activitatea
AEDU, dar și despre diferite episoade din istoria
locală, precum ce mâncau ploieștenii în perioada
interbelică sau ce băuturi preferau localnicii în
urmă cu un secol sau mai mult.

AEDU la centenarul
Bibliotecii Județene „Nicolae
Iorga” din Ploiești

În cadrul seriei de evenimente care a
marcat un secol de existență al Bibliotecii
Județene „Nicolae Iorga” din Ploiești,
AEDU a participat duminică, 21 martie
2021, de la ora 11:00, cu o lansare a cărții
„Ploieștiul amintirilor noastre, cel de-al
patrulea titlu al colecției Memento.
La eveniment au participat o parte din
autorii cărții.

Despre vechiul Ploiești cu Zaiafet

În martie, istoricul Lucian Vasile a fost invitatul lui Zaiafet într-o emisiune despre Ploieștiul de altădată,
proiectele AEDU și alte istorii și povești.

Participare la expoziția MNIR
„România în al Doilea Război
Mondial. 1941-1945”

Continuând colaborarea cu Muzeul Național de
Istorie a României, AEDU a participat la expoziția
„România în al Doilea Război Mondial. 1941-1945”
cu o serie de fotografii din colecția asociației.
De asemenea, în cadrul expoziției este expusă și
o carte poștală din colecția AEDU trimisă în ianuarie
1948 de către un ofițer ploieștean aflat în prizonierat la
Oranki.

Tururi istorice ale Ploieștiului

În ciuda dificultăților generate de restricțiile sanitare, în 2021 am continuat să organizăm atât tururi publice
(pe traseul „Cum s-a schimbat centrul Ploieștiului”), cât și tururi private pentru grupuri de turiști români și străini.

Cei pe care i-am uitat.
Represiunea comunistă la
Ploiești (1948-1964)
„Cei pe care i-am uitat. Represiunea comunistă la Ploiești
(1948-1964)” este un amplu studiu istoric de peste 700 de pagini
dedicat modului în care comunitatea ploieșteană a fost brutal și
amplu afectată de instaurarea regimului comunist. Prima parte
cuprinde unsprezece studii de caz care urmăresc destine individuale
și colective care au cunoscut experiența carcerală sau care au fost
supuse urmăririi de către Securitate. Al doilea capitol este dedicat
locurilor memoriei din oraș, spații istorice care au legătura cu
represiunea desfășurată în primele două decenii postbelice. A treia
parte cuprinde o cercetare a represiunii la nivel local, a modului în
care s-a desfășurat și a efectelor sale, iar ultimul capitol este un
dicționar al foștilor deținuți politici ploieșteni identificați până în
prezent pe baza unor surse documentare certe.
Volumul este disponibil în Prăvălia Republicii și în librăriile
Cărturești și Humanitas din Ploiești, precum și pe Elefant.ro și în
librăria Eminescu din București.

Lansarea volumului
„Cei pe care i-am uitat. Represiunea
comunistă la Ploiești (1948-1964)”

Sâmbătă, 11 septembrie, în Sala Marea Unire din Palatul Culturii din Ploiești a avut loc lansarea cărții „Cei
pe care i-am uitat. Represiunea comunistă la Ploiești (1948-1964)”. Alături de autor s-au aflat Clara Mareș și Alin
Mureșan, istorici în cadrul CSIC, moderator fiind Oana Purice de la BookIndustry.ro.

Lansarea volumului
„Cei pe care i-am uitat. Represiunea
comunistă la Ploiești (1948-1964)”

Un reportaj realizat de Prahova Economică despre volumul „Cei pe care i-am uitat. Represiunea comunistă la
Ploiești (1948-1964)” poate fi urmărit mai sus.

La „Time Alert” despre represiunea
comunistă la Ploiești

Pe 14 septembrie 2021 Lucian Vasile a fost invitatul lui Daniel Costache în emisiunea „Time Alert” de pe
Ploiești TV, în cadrul căreia au discutat despre cartea „Cei pe care i-am uitat. Represiunea comunistă la Ploiești
(1948-1964)”, ultima apariție editorială AEDU.

„Povești din Ploiești” câștigător în
Fondul pentru Ploiești

În 2021, „Povești din Ploiești” a fost unul dintre cele opt proiecte câștigătoare în cadrul Fondului pentru Ploiești, un
demers implementat la nivel local de către Fundația Comunitară Prahova. În cadrul său, au fost organizate prima expoziție
outdoor dedicată istoriei ploieștene, prezentări online și tururi istorice pentru liceeni, a fost editată o broșură care s-a
distribuit în mod gratuit și s-au publicat pe canalul Republica Ploiești o serie de videoclipuri despre istoria locală.
Proiectul „Povești din Ploiești” a fost implementat de Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Urbana, cu
sprijinul Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” și Sorin Petculescu – Fotografie Comercială, fiind
finanţat prin „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități – Ploiești”, un program coordonat la nivel național
de Federaţia Fundaţiile Comunitare din România – FFCR, finanțat de Lidl Romania și implementat la nivel local
de Fundatia Comunitara Prahova.

Expoziția outdoor „Povești din
Ploiești”

Expoziția „Povești din Ploiești” reunește cincisprezece panouri instalate pe gardul dinspre Bulevard al Muzeului, pe care sunt
expuse fotografii și cărți poștale din colecția AEDU, însoțite de scurte texte explicative. Imaginile – unele dintre acestea publicate
pentru prima dată – reconstituie o parte din vechiul Ploiești, aducând în atenția publicului larg clădiri-simbol dispărute precum Liceul
Sfinții Petru și Pavel, Baia Municipală sau vechea Gară de Sud.
Proiectul „Povești din Ploiești” este implementat de Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Urbana, cu sprijinul Muzeului
Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” și Sorin Petculescu – Fotografie Comercială, fiind finanţat prin „Fondul pentru un
viitor mai bun în comunități – Ploiești”, un program coordonat la nivel național de Federaţia Fundaţiile Comunitare din România –
FFCR, finanțat de Lidl Romania și implementat la nivel local de Fundatia Comunitara Prahova.

Vernisajul expoziției „Povești din
Ploiești”

La 30 septembrie 2021, în fața Muzeului Județean de Artă „Ion Ionescu-Quintus” a avut loc vernisajul
expoziției outdoor „Povești din Ploiești”, eveniment la care au participat câteva zeci de persoane.
În cadrul vernisajului au vorbit Lucian Vasile (Asociația pentru Educație și Dezvoltare Urbană), Florin Sicoie
(directorul Muzeului Județean de Artă „Ion Ionescu-Quintus”) și Cristina Petre (Inspectoratul Județean Prahova).
Expoziția rămâne deschisă până în 2022. Mai sus puteți urmări un reportaj realizat de Prahova Economică.

Broșura „Povești din Ploiești”

În cadrul proiectului „Povești din Ploiești”, AEDU a editat o broșură omonimă de 16 pagini, care a fost distribuită
gratuit participanților la vernisaj, tinerilor care au participat la un tur istoric și oricărui vizitator care a solicitat-o de la
Muzeul Județean de Artă „Ion Ionescu-Quintus” din Ploiești. Ulterior, broșura a fost disponibilă pentru descărcare gratuită
de pe site-ul AEDU.
În cele 16 pagini puteți citi despre clădirile dispărute ale orașului, despre ploieșteni pe cât de remarcabili, pe atât de
puțin cunoscuți, despre expresii ploieștene și multe altele. Unele imagini și informații sunt publicate pentru prima dată, fiind
rezultatul cercetărilor noastre în arhive.

Emisiunea Republica Ploiești

În cadrul proiectului „Povești din Ploiești”, AEDU a publicat o serie
de videoclipuri despre istoria Ploieștilor. O parte pot fi vizualizate mai sus.

Interviu PressOne:
Ploiești și proiectele AEDU
În octombrie, Lucian Vasile a povestit într-un
interviu realizat de jurnalista Bianca Felseghi de la
PressOne despre proiectele AEDU și despre pasiunea
pentru istoria orașului.

Printre blocuri, o comoară. Cât de frumos
poate fi un oraș urât?
„Când l-am cunoscut pe Lucian Vasile, tocmai
trecusem de filtrul de control de la închisoarea Jilava
și fumam într-un colț de curte. Mi-amintesc că eram
într-un fel de transă, pe când pășeam către Fortul
13, ca și când toate mărturiile pe care le citisem
vreodată despre acea închisoare de tranzit, prin care
au trecut mai toți deținuții politici din România
comunistă, ar fi prins viață și s-ar fi mișcat în jurul
meu.
Lucian era un tip cu ochelari și cu părul lung, un
rockeraș, după toate probabilitățile, și…” (restul
articolului)

Conferința online „Ce înseamnă să fii
istoric în zilele noastre?”

Pe 8 noiembrie 2021, Lucian Vasile a participat la conferința online „Ce înseamnă să fii istoric în zilele
noastre?”, organizată de Departamentul de Filologie al Facultății de Științe și Litere din cadrul Universității Petrol și
Gaze din Ploiești, în parteneriat cu Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești, moderatorul evenimentului
fiind conf. univ. dr. Serenela Ghițeanu.
Timp de o oră și jumătate, am discutat despre provocările profesiei de istoric, despre pasiunea pentru studiul
trecutului și modul în care poveștile de altădată pot suscita interesul celor astăzi.

Premiul „Alexandru Piru” al MNLR

În cadrul unui eveniment organizat pe 22 noiembrie 2021, Oana Purice a primit premiul
„Alexandru Piru” al Muzeului Literaturii Române pentru volumul „Jurnale și memorii în
România comunistă”, publicat de AEDU în 2020.

Interviu despre turismul în Ploiești

În noiembrie 2021, Lucian Vasile a acordat un interviul cercetătorului Eugen Glăvan, din cadrul Institutului
de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, despre turismul în Ploiești, cultură și identitate locală. Datele
vor fi utilizate în dezvoltarea unei strategii în domeniului turismului regional.

Despre istoria locală la Școala
Gimnazială „Profesor Nicolae Simache”

Pe 18 noiembrie 2021, Lucian Vasile a discutat cu elevii de la Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache”
Ploiesti despre istoricul care dă numele instituției, despre Ploiești, despre trecutul comunității și despre multe altele.
La finalul întâlnirii, elevii au primit broșura „Povești din Ploiești”, editată de AEDU.

Automobile, dulcețuri și alte
povestiri despre Ploiești
O nuntă. Mai multe plecări. Din țară, spre țară. Din viață. Și
mai multe regăsiri. Al cincilea volum al colecției Memento cuprinde
optsprezece texte despre viața Ploieștiului de la finalul secolului al XIXlea până înspre zilele noastre. Veți face cunoștință cu familii care au
mișcat rotițele comerțului sau ale industriei orașului, cu oameni care
și-au găsit un rost și-au luminat generații, cu cei care au îndurat
nedreptățile altora sau pe ale istoriei venite peste ei. Căci așa se întâmplă
când te cheamă Cosmin, dar trebuie să-ți găsești un alt nume pentru c-ai
ajuns prea târziu la strigarea catalogului; când ți-ai dedicat viața meseriei
și Uzinei, ignorându-ți, de multe ori, familia, copiii, ca să ajungi, la final,
„un trădător”; când te numești Letzler Penchaș, iar povara originii
și-a crezului te face „trădător” până și-n ochii alor tăi, pe care ai vrut doar
să-i ajuți; când salbele de aur și argint pe care le porți în coșul în care ești
găsită nu pot să cumpere nici bucuria de a-ți cunoaște mama și-a purta
un nume, nici fericirea căsniciei care ți-a fost impusă. Dar vă veți descreți
frunțile citind despre copilărie, despre anii de liceu și de facultate, despre
automobile și mai ales despre dulcețuri.
Coordonator: Oana Purice
Autori: Liviu Osman, Ivone-Marlen Scărlătescu, Roxana
Creangă, Liliana Ilie, Doina Ofelia Davidescu, Gottfried Wild, Isabella
Wild, Cosmin Gandore, Marius Bâzu, Mihaela Rusu, Roxana Căruceriu,
Livia Dimulescu, Emilio Cives, Ciprian Apetrei, Lucian Vasile
Volumul este disponibil în Prăvălia Republicii și în librăriile
Cărturești și Humanitas din Ploiești.

12 ani de RepublicaPloiesti.net

Platforma online RepublicaPloiesti.net,
proiectul care a stat la baza apariției AEDU, a
împlinit doisprezece ani de existență.
În 2021, am publicat următoarele articole:
•

Cum arăta centrul Ploieștiului în 1950

•

Patru chipuri de eroi ploieșteni

•

De ce trebuia să dispară în 1936 Grădina
Publică?

•

Ploieșteni în închisorile comuniste

Conservarea memoriei orașului
Ploiești

Patrimoniul AEDU s-a mărit în anul 2021,
prin achiziții și donații, cu peste 190 de cărți
poștale, fotografii și documente ce au ca temă istoria
orașului Ploiești.
Dacă aveți fotografii, documente sau orice alte
obiecte ce au legătură cu trecutul ploieștean, ne
puteți scrie oricând la
lucianflorin.vasile@gmail.com

Vă mulțumim tuturor că ne-ați fost alături în
2021, un an foarte complicat pentru fiecare dintre noi.
În ciuda dificultăților întâmpinate, am reușit să ne
continuăm activitatea, să ducem la bun sfârșit o serie de
proiecte și să inițiem altele care vor fi finalizate în anii
următori.
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 2022!
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 lucianflorin.vasile@gmail.com

