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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 istoria Ploieștilor în LACE Magazine

La invitația Loredanei Marin, în 2022 am
continuat colaborarea cu LACE Magazine.

În paginile revistei, am scris despre activitatea
AEDU, dar și despre diferite episoade din
istoria locală, precum istoria casei Radu
Stanian, fotografii ploieșteni de altădată sau
bâlciul din perioada interbelică.



Eveniment dedicat 
foștilor deținuți politici din Ploiești

AEDU, cu sprijinul Parohiei Sfinții
Apostoli (Biserica Domnească) din Ploiești, a
marcat pe 9 martie 2022 „Ziua Națională a
Deținuților Politici Anticomuniști din
perioada 1944-1989”.

Dedicat ploieștenilor care au fost victime
ale represiunii regimului comunist, eveniment
a constat într-o slujbă de pomenire a tuturor
celor care au suferit în centre de anchetă,
închisori și lagăre de muncă. La finalul
serviciului religios, Lucian Vasile a susținut o
scurtă prezentare despre represiunea politică
la Ploiești și despre destinele unor deținuți
politici din comunitatea locală.



Eveniment dedicat 
foștilor deținuți politici din Ploiești



AEDU la sărbătorirea Baroului Prahova
Vineri, 11 martie, AEDU a participat la sărbătorirea a 150 de

activitate a Baroului Prahova. Cu această ocazie, istoricul Lucian
Vasile a evocat o serie de personalități ploieștene care au făcut parte
din corpul avocaților și care, totodată, s-au implicat în viața
comunității. Am amintit de faptul că peste 40% dintre primarii
orașului Ploiești, din vremea lui Cuza și până la instaurarea
comunismului, erau absolvenți de Drept.

Dintre aceștia, Ioan Philliu, decanului Baroului Prahova la
sfârșitul secolului al XIX-lea, C.T. Grigorescu și Radu Stanian au
contribuit semnificativ la modernizarea orașului. Odată cu intrarea
țării în Primul Război Mondial, o bună parte a avocaților ploieșteni
au luat parte la luptele din 1916 și 1917. La Mărășești s-au distins,
printre alții, avocații Nic. Pârvulescu și Gogu Fotescu. Iar în perioada
interbelică, același Nic. Pârvulescu, decan al Baroului Prahova, a
sprijinit consistent biblioteca publică, ajungând ca jumătate din
fondul de carte al instituției să fie donație a sa.

Din păcate, numeroși avocați ploieșteni din perioada
interbelică aveau să cunoască represiunea regimului instaurat după
1945. O treime dintre ploieștenii cu studii superioare care au închiși
pe motive politice erau studenți sau absolvenți de drept, precum
Grigore Ivănceanu ori Nicolae Constantinescu-Bordeni.

Foto: Consiliul Județean Prahova



Luări de poziție pe teme de interes public

Pentru comunitatea ploieșteană, anul 2022 a fost marcat de
două dezbateri legate de patrimoniul istoric și arhitectural local.

În ianuarie au apărut informații despre dorința autorităților de
a demola Blocul 7 Etaje și de a reconfigura zona adiacentă. Cu
această ocazie, AEDU a publicat articolul „Care-i treaba cu blocul 7
Etaje?”, material care a avut un amplu ecou public.

Iar la sfârșitul anului, în noiembrie, în contextul informațiilor
despre posibila vânzare a Casei Radu Stanian, am publicat articolul
„S-a vândut Casa Radu Stanian. Așa, și?”, prin care am încercat să
oferim date istorice clare și să invităm la dezbatere obiectivă asupra
clădirii simbol a orașului.

http://republicaploiesti.net/2022/01/care-i-treaba-cu-blocul-7-etaje.html
http://republicaploiesti.net/2022/11/s-a-vandut-casa-radu-stanian-asa-si.html


Tururile istorice ale Ploieștilor

În cursul anului 2022 am continuat să
organizăm tururi istorice pietonale în Ploiești,
atât publice (pe diferite trasee), cât și private.

Ne-am bucurat să constatăm o creștere a
cererii din partea agențiilor de turism, a
firmelor care doresc să ofere partenerilor o
plimbare printr-un altfel de Ploiești, precum
și a turiștilor din străinătate.

Totodată, am lucrat din plin la
pregătirea unui traseu nou, dar și inedit, pe
care abia așteptăm să-l lansăm în 2023!



Solicitări publice

În mai 2022, pe fondul discuțiilor cu
privire la posibilitatea ca Primăria Urlați să
decidă demolarea sediului său istoric, AEDU
a luat poziție și a transmis municipalității o
adresă prin care solicita reconsiderarea
deciziei.

Construcția respectivă fusese ridicată în
1929, după planurile arhitectului ploieștean
Toma T. Socolescu.

Sursă foto: Prahova Economică



Despre Ploiești la „Întâlniri de conștiință”
Sâmbătă, 11 iunie 2022, Lucian Vasile a fost invitatul părintelui Claudiu Băzăvan în cadrul emisiunii

„Întâlniri de conștiință” de la DADA TV.
Înregistrarea video poate fi urmărită pe Youtube:

https://youtu.be/GaiOxELubvk


Ambasador al proiectului
„Ploiești – Capitala tineretului din România 2024”

În septembrie 2022, Lucian Vasile a
primit invitația de a fi ambasador al
candidaturii orașului Ploiești la titlul de
Capitală a Tineretului din România în
anul 2024.



Viața la Ploiești. Din vremea fanarioților 
până în perioada interbelică

Al treilea titlu al colecției Restitutio ilustrează aproape o sută de ani de viață la
Ploiești: de prin secolul al XIX-lea, când I.L. Caragiale sărbătorea cu cântece patriotice
pe străzile orașului și se pricopsea c-o vizită la închisoare, până spre finalul perioadei
interbelice, când sunt puse în discuție primele noțiuni de urbanism modern, care îmbină
perspectiva utilitară cu cea estetică, dar și cu preocuparea pentru sănătatea publică.

Istoria comunității ploieștene se suprapune aici peste istoria națională; mai întâi
aflăm cum învățau copiii să scrie cu două secole în urmă, cum se făceau nunțile și cum se
întocmeau foile de zestre, cum călătoreau ploieștenii și cum se distrau ei, pe acorduri
lăutărești sau în ritmuri de jazz și pocnete de sticle de șampanie.

Iar apoi descoperim cum s-a transformat orașul în timpul instalării marelui
cartier rusesc pentru pregătirea războiului din 1877, când țarul Alexandru al II-lea și
suita sa au locuit pentru câteva săptămâni în cele mai frumoase case din Ploiești. Nici 50
de ani mai târziu, alți musafiri pun stăpânire pe localitate, de data asta trupele germane,
despre care povestește un soldat de origine italiană. Nu puteau lipsi nici marile iluzii și
micile dezamăgiri. Sau invers. Cine știe? Căci Duiliu Zamfirescu nu face economie la
ironii când compară, fără să găsească deosebiri, supa și vinul din „patria libertății”.

Pentru că toate, și bucurii, și tristeți, și supă, și vin, și capete încoronate, și
mojici, fac parte din viață. Și nu-s mereu așa de diferite.

Volumul este disponibil în librăriile Cărturești și Humanitas din Ploiești, precum
și pe Elefant.ro și Prăvălia Republicii.

https://www.elefant.ro/viata-la-ploiesti-din-vremea-fanariotilor-pana-in-perioada-interbelica_61371ec6-f0ae-4315-9e6a-000e8dc73f2b
http://magazin.republicaploiesti.net/produs/viata-la-ploiesti-din-vremea-fanariotilor-pana-in-perioada-interbelica/


Lansarea volumului „Viața la Ploiești”

Sâmbătă, 26 noiembrie 2022, a avut loc
lansarea volumului „Viața la Ploiești. Din
vremea fanarioților până în perioada
interbelică”.

La evenimentul organizat la Muzeul
Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-
Quintus” din Ploiești au participat Lucian
Vasile (editorul volumului), Florin Sicoie
(directorul muzeului) și Isabela Alexe
(director executiv al Fundației Comunitare
Prahova).

Foto: Sorin Petculescu



Despre istorie și Ploiești la „Alternativ”
În decembrie 2022, Lucian Vasile a fost invitatul lui Daniel Costache la prima ediție a emisiunii „Alternativ” de la Antena 3

Ploiești. Discuția a vizat volumul „Războiul spionilor: acțiunile secrete ale exilului românesc la începutul comunismului”, dar și cel mai
recent titlu din colecția Restitutio, „Viața la Ploiești. Din vremea fanarioților până în perioada interbelică”.

Înregistrarea video poate fi urmărită pe Youtube:

https://youtu.be/HG0DLCSeNUw


„Automobile, dulcețuri și alte povestiri despre 
Ploiești” la UPG

În data de 13 decembrie 2022, la biblioteca Universității de
Petrol și Gaze din Ploiești a fost organizat un eveniment
dedicat ultimului volum din colecția Memento –
„Automobile, dulcețuri și alte povestiri despre Ploiești”.

La întâlnirea cu studenții și masteranzii UPG au participat
câțiva dintre autorii volumului: Liliana Ilie, Livia
Dimulescu, Doina Ofelia Davidescu, Lucian Vasile și, prin
zoom, Ciprian Apetrei.

Evenimentul a fost organizat de conf. univ. dr. Diana
Rînciog și conf. univ. dr. Cristina Gafu.



Lansarea cărții „Războiul spionilor: acțiunile secrete 
ale exilului românesc la începutul comunismului”

Sâmbătă, 17 decembrie 2022, la librăria
Cărturești din AFI Ploiești, a avut loc lansarea
cărții „Războiul spionilor: acțiunile secrete ale
exilului românesc la începutul comunismului”.

După o introducere a lui Andi Enache,
gazda evenimentului, istoricul Lucian Vasile a
făcut o prezentare a cărții și a unora dintre
biografiile cuprinse în volum.

Ultima parte a întâlnirii a fost dedicată
volumului „Viața la Ploiești. Din vremea
fanarioților până în perioada interbelică”, cel mai
recent titlu AEDU din colecția Restitutio.

Foto: Sorin Petculescu



Lansarea cărții „Războiul spionilor: acțiunile secrete 
ale exilului românesc la începutul comunismului”



Consultanță istorică

La fel ca în ceilalți ani, ne-am străduit să oferim consultanță
istorică tuturor celor care ne-au cerut ajutor, fie că a fost
vorba de studenți/masteranzi, de persoane care doreau să
afle mai multe despre casa în care au locuiesc sau în care
locuiesc sau alți oameni care pur și simplu voiau să obțină
informații despre diferite teme de istorie locală.

Consultanța a fost oferită în mod gratuit și în limita
disponibilității.



Cercetări de arhivă

Pentru AEDU, anul 2022 a reprezentat o dezvoltare
consistentă a direcției de cercetare. Sute de dosare și de
publicații de epocă, din diferite fonduri ale arhivelor publice și
private, au fost studiate, copiate digital și inventariate în arhiva
electronică a AEDU.

Datele descoperite urmează să fie folosite în viitoarele
proiecte educaționale și editoriale.

Numai la acest moment avem în lucru cinci proiecte
editoriale diferite.

Foto: detaliu al unui monument public pierdut al
Ploieștilor



13 ani de RepublicaPloiesti.net

Platforma online RepublicaPloiesti.net, cel mai longeviv proiect,
dar și cel care a stat la baza AEDU a împlinit 13 ani de
existență.

În 2022, am publicat următoarele articole:

• Care-i treaba cu blocul „7 etaje”?

• Povestea din spatele albumului găsit la Arhivele Naționale

• Elita politică ploieșteană la Vălenii de Munte (1928)

• De ce s-ar fi demolat oricum în jurul Halelor Centrale

• S-a vândut Casa Radu Stanian! Așa, și?

http://republicaploiesti.net/2022/01/care-i-treaba-cu-blocul-7-etaje.html
http://republicaploiesti.net/2022/03/poveste-copii-nevoiasi-gara-de-sud-ploiesti.html
http://republicaploiesti.net/2022/01/elita-politica-ploiesteana-la-valenii-de-munte-1928.html
http://republicaploiesti.net/2022/06/de-ce-s-ar-fi-demolat-oricum-in-jurul-halelor-centrale.html
http://republicaploiesti.net/2022/11/s-a-vandut-casa-radu-stanian-asa-si.html


Conservarea memoriei orașului Ploiești

Patrimoniul AEDU s-a mărit în anul
2022, prin achiziții și donații, cu peste 145 de
cărți poștale, fotografii și documente ce au ca
temă istoria orașului Ploiești.

Le suntem deosebit de recunoscători
tuturor celor care au ales să-și doneze
fotografii, documente și alte obiecte din
colecția de familie pentru arhiva AEDU.

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 2022, un an în care 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 2023!
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

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