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Introducere 

Atunci când, timp de cinci ani, un grup de oameni scoate câte un volum colectiv pe an (și 

intenționează să nu se oprească aici), fenomenul trebuie explicat. E ceea ce încerc să fac în 

continuare. 

Am optat pentru o publicare electronică, sub formă de pdf, tocmai pentru ca această 

broșură, structurată în trei părți, să fie ușor acccesibilă oricui. O voi difuza prin Facebook, dar 

și prin email (pentru cei care nu cred în Facebook). 

Voi începe cu o istorie a editării celor 5 volume de până acum. Sper să fie interesantă și 

să vă capteze atenția. Sunt multe detalii pe care le fac publice acum pentru prima oară. 

Explic în text de ce. 

Partea a doua a broșurii cuprinde o prezentare a cuprinsului celor 5 volume. Punerea 

laolaltă a acestor informații despre titlurile contribuțiilor de la fiecare volum este, iarăși, o 

premieră! Urmează un tabel sinoptic care permite vizualizarea participării celor 42 de autori 

la cele 5 volume de până acum.  

Ultima parte este, din punctul meu de vedere, foarte importantă! Pentru că pune la 

îndemâna oricui un instrument de lucru, cu ajutorul căruia oricine poate accesa direct nu 

doar titlurile contribuțiilor, ci chiar subiectele tratate. Este un index al numelor proprii care 

apar în cele 5 volume. Cu ajutorul acestui index, oricine poate găsi imediat în ce volum și la 

ce pagină se vorbește despre … aici puteți completa cu: persoane, instituții, străzi din 

Ploiești, ba chiar și din alte părți. Detalii privind modul de utilizare al Indexului de nume sunt 

date la începutul lui. 

Îmi propun ca această broșură să explice apariția celor 5 volume (2017-2021), să permită 

studierea atentă a conținutului lor și, eventual, să atragă noi cititori, ba chiar și noi autori! 

 

Lectură plăcută! 

Marius Bâzu 
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Partea întâi        

Jurnal de editor 

 

Așa a început totul! 
Sâmbătă 28 mai 2016. Întâlnirea după 50 de ani a absolvenților seriei 1966 a liceului 

”I.L.Caragiale” din Ploiești. Am început pregătirile încă din iulie 2015, ajungând după multe discuții la 
programul format din trei părți, care s-a dovedit a fi bine gândit. Mai întâi, ne-am întâlnit cu toții în 
sala de festivități a liceului, la ședința ”oficială”, unde am urmat procedura binecunoscută de la alte 
serii: au cuvântat foști profesori și elevi, dar și actuala direcțiune. Apoi ne-am separat pe clasele ”a XI-
a”, chiar în sălile de clasă din anul școlar 1965-1966, unde s-a citit catalogul și fiecare a spus câte ceva 
despre evoluția proprie de după liceu. În fine, ne-am reunit cu toții (cam 140 de persoane, împreună 
cu soțiile/soții), la restaurantul ”Berbec”.  

A fost o întâlnire reușită mai ales pentru că s-au evitat ieșirile din program în ședința festivă de la 
școală, unde exista riscul unor cuvântări prea lungi, aproape întotdeauna greu de oprit. Cum am 
obținut asta? Simplu! Pe 17 ianuarie 2016, am lansat un blog (Liceul Caragiale din Ploiesti 1966), vezi 
fig. 1, în care toți colegii au fost invitați să-și posteze amintirile, cu posibilitatea unor comentarii 
imediate din partea cititorilor (de regulă, foști colegi). Astfel, energia latentă acumulată în cei 20 de 
ani trecuți de la precedenta întâlnire (cea din 1996) a fost consumată. Iar acest fapt nu a făcut 
sedința festivă de la liceu sau micile reuniuni din sălile de clasă mai puțin emoționante. Chiar deloc! 
Emoția a fost cuvântul de ordine în acea zi! 

 
 

Fig. 1 Lansarea blogului ”Liceul Caragiale din Ploiești 
1966”. 

Fig. 2 Prima chemare pentru autori. 

Pe de altă parte, existența blogului, ne-a incitat la găsirea unei continuări imediate a întâlnirii. 
Simțeam că avem resurse pentru mai mult decât o întâlnire. Ideea unui volum colectiv cu contribuții 
ale colegilor plutea în aer. În plus, cu 2-3 săptămâni înainte de 28 mai, cumpărasem (și citisem cu 
nesaț) volumul realizat de tânărul istoric ploieștean Lucian Vasile (prin intermediul Asociației pentru 
Educație și Dezvoltare Urbană - AEDU, pe care o conduce) cu amintiri ale mai multor ploieșteni și 
având un titlu incitant, ”Cât de frumos poate fi un oraș urât”. M-am gândit imediat să facem și noi 
unul la fel. Este momentul să adaug câteva cuvinte despre inițiativele lui Lucian Vasile. AEDU are 
multe acțiuni pro-Ploiești, între care amintesc aici acele tururi ale orașului (pe diferite subiecte), 
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foarte apreciate de participanți. Apoi, tot el realizează și site-ul Republica Ploiești, unde apar extrem 
de interesante și documentate postări despre istoria orașului nostru natal. Face foarte mult pentru 
ploieșteni și noi îi suntem recunoscători !   

Revin la subiect. Aveam deja în minte ideea unui volum de amintiri, când, cu ocazia reîntâlnirii 
noastre din mai 2016, au spus-o explicit mai mulți, printre alții, îmi amintesc, Coca Dobre, de la a XI-a 
BR, care a pomenit volumul cu amintiri din facultate pe care îl realizaseră absolvenții din seria ei, de 
la Petrol și Gaze. Iar Dan Stănescu a postat pe 31 iulie, pe blogul nostru, un text intitulat ”Cartea care 
nu s-a scris încă”, în care își exprima speranța că va fi ”cineva” care să lege conținutul unei cărți 
despre experiențele noastre școlare. Cum deja aveam în plan așa ceva, am vrut să arăt că eu sunt 
”cineva”, așa că … zarurile au fost aruncate. Chiar a doua zi, pe 1 august, într-un text de răspuns la 
provocarea lui Dan, postat pe blog și intitulat ”Cartea care a început să se scrie” (fig. 2), m-am auto-
uns editor și am lansat realizarea unui volum colectiv, cu termen 1 octombrie. 

Editorul își intră în pâine! 
Cum n-avea rost să repetăm cele scrise deja pe blog, adică să rememorăm exclusiv ce se 

întâmplase în liceu, am propus pentru volum un subiect mai larg, descris chiar de titlu : ”Ploieștiul 
văzut din liceul Caragiale”. Adică orașul nostru natal, văzut de cei care erau elevi în prima jumătate a 
anilor ʹ60. Am conceput o ”chemare” pentru autori (echivalentul acelui ”Call for Papers” de la orice 
conferință științifică serioasă; aveam experiența celei pe care o organizasem la un moment dat, între 
1983 și 1985 în institutul de cercetare la care lucram; conferinţa mai există şi acum...), pe care am 
postat-o pe blog și am trimis-o prin email tuturor colegilor de serie, dar nu numai lor.   

Entuziasmul inițial fusese mare, dar, s-a dovedit că, atunci când trebuie să scrii un text care să 
apară într-o carte, e mult mai greu decât să postezi ceva pe blog! Pe 5 septembrie am trimis un nou 
mesaj, încercând să stimulez trimiterea de contribuții. Până la urmă, am lărgit aria de căutare a 
autorilor, aducând în acest grup, pe lângă 12 colegi din seria 1966, alți 3 colegi, mai mici ca vârstă, 
dar tot absolvenți de „Caragialeˮ (în 1967, 1970 și 1971). A ieșit un volum cu 15 autori și cu o copertă 
de excepție, realizată de colegul Cristian Mihăilescu, tot absolvent 1966, un nume cu greutate în 
grafica românească! Numele tuturor autorilor apar în figurile 3 și 4.  

Aș mai adăuga doar că acest volum era unul fără poze ”pe hârtie”, pentru că, fiindu-ne teamă de 
calitatea printării unor poze vechi, le puseserăm separat, pe blog (adresa era indicată în Cuvântul 
înainte al cărții). S-a dovedit o soluție neinspirată. Au trecut neobservate, din păcate. De ținut minte, 
mi-am zis! 

Editarea efectivă n-a fost ușoară! Sigur, am început prin a stabili niște reguli de editare, care, de 
altfel, s-au dovedit corecte, pentru că n-au fost schimbate la următoarele 4 volume. Pe de altă parte, 
am constatat, aproape cu durere, că unii foști colegi erau fermecători în scris, dar și teribil de 
”originali” în ceea ce privește regulile gramaticale sau ortografice. Alte probleme le ridica chiar 
editarea inițială făcută de autori, de multe ori mai dificil de înlăturat decât dacă nu și-ar fi editat 
deloc textul. Practic au fost contribuții pe care le-am rescris literă cu literă, și nu dintre cele mai 
scurte. O contribuţie (din fericire, nu foarte lungă) chiar am tradus-o din limba engleză. Cum-necum, 
am reușit să fiu gata cu volumul editat pe la începutul lui noiembrie 2016.  

Conținutul volumului 
Primul text se referea la Ploieștiul anilor ʹ50, o perioadă ai căror martori se împuținează pe zi ce 

trece, cu atât mai valoroase fiind cele spuse de autor, Adrian Dăscălescu, acum locuitor al 
îndepărtatului Toronto canadian. Urma un text semnat de Lidia Preda (Soare), care propunea un 
unghi inedit de scrutare a acelor ani, vorbindu-ne despre anotimpurile orașului. Dan Costineanu era 
cel mai tânăr dintre autori (absolvent din 1971 al liceului), așa că amplul lui text lărgea în mod fericit 
perioada acoperită de întregul volum, iar ironia caracteristică a autorului era un adevărat bonus 
pentru cititor. Revenea apoi la pupitru Adrian Dăscălescu, cu o privire cinematografică (încă din titlu) 
asupra Ploieștiului de la începutul anilor ‘60. Se găaseau aici portrete cu adevărat remarcabile ale 
unor personaje reale. 

Urma un text al meu, de fapt, o pledoarie pentru Ploiești, ca centru al universului … meu și al 
celor care gândesc ca mine. O parte însemnată era dedicată școlii, în special profesorilor. Textul lui 
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Marius Șaines era scris de la cea mai mare distanță față de Ploiești, din însorita Californie, unde este 
medic. Cu toate acestea, sufletul autorului se dovedea a fi extrem de aproape, de oraș și de cei care 
au locuit sau locuiesc în el! O contribuție emoționantă era cea a Consuelei Stoicescu (absolventă din 
1970), contribuție pe care o inclusesem în volum lăsând deoparte falsa modestie (veți înțelege la ce 
mă refer când o veți citi!).  

Următoarele șapte contribuții aveau în centrul lor amintiri despre dascălii care ne-au format. 
Lidia Soare Preda făcea mici portrete, adevărate acuarele, ale profesorilor noștri dragi, Constantin 
Ciobanu își propunea să prezinte exclusiv amintiri plăcute despre liceu, în timp ce Liviu Brandabur era 
mult mai tranșant, oferindu-ne o privire mai realistă, dar nu mai puțin emoționantă, asupra acelor 
vremuri. Aurora Rădoiaș Modoran își propunea, cu delicatețe și tact, să prezinte și aspectele mai 
puțin plăcute ale timpului în care urma cursurile de liceu, iar Theodor Oprescu avea o exprimare 
cvasi-cinematografică, punctând câteva secvențe din perioada în care era licean. Stan Petrescu avea 
cuvinte scrise cu sensibilitate, cum se zice, ”cu inima pe masă”, despre profesorul de matematică 
Mircea Negrea. În fine, Constanța Soare Dobre se referea mai întâi la perioada ei școlară din Ploiești, 
cu portrete ale profesorilor noștri, dar apoi și la oraș, cu detalii ce aduceau necesarele pete de 
culoare.  

Cea mai amplă contribuție era cea a lui Dan Stănescu, de fapt o selecție (pe care am operat-o cu 
strângere de inimă pentru că am fost nevoit să las deoparte episoade excelent povestite, dar care nu 
aveau o legătură directă cu subiectul nostru) dintr-o adevărată autobiografie. Se găseau aici 
momente emoționante, descrise cu talent, dar și păreri ferme ale autorului, care dădeau nota 
personală a acestui text. 

In final, o contribuție a lui Dan Roman (absolvent din 1967) susținea cu brio afirmația autorului, 
aceea că profesorii noștri erau cei mai buni. Un text emoționant, scris cu tandrețe și recunoștință! 

Cu excepția celor trei la care am precizat mai sus anul absolvirii liceului, toți ceilalți erau 
absolvenți din 1966. 

În căutarea unei edituri 
Cu volumul ”sub braț” (la figurat, evident), am pornit să caut o editură care să-l tipărească. Primul 

gând (exprimat de altfel chiar în chemarea inițială) a fost să colaborăm cu Asociația pentru Educație 
și Dezvoltare Urbană (AEDU), ong-ul lui Lucian Vasile, deci pe cheltuiala lor. L-am contactat, a fost de 
acord în principiu și i-am trimis pdf-ul cu volumul. L-a citit și mi-a spus că îmi recomandă să scot unele 
texte și să le modific pe altele. Sigur, cum el urma să plătească publicarea, era normal. Doar că eu nu 
voiam să modific nimic din volum. Așa că am renunțat, cu mare atenție ca să nu-mi stric relația cu 
Lucian Vasile, care este un om cu totul deosebit. M-a înțeles și nu s-a supărat. De altfel, eu am 
colaborat imediat la noul lui volum de amintiri despre Ploiești, iar el a colaborat ulterior la unul dintre 
volumele noastre!  

Era clar, totul trebuia făcut pe banii noștri. După o amplă cercetare pe Net, au rămas 5 edituri 
posibile, ale căror site-uri le-am analizat cu atenție. Le-am scris și am primit oferte de la trei dintre 
ele. Am ales-o pe cea mai ieftină, care, de altfel, părea și cea mai serioasă și profesionistă, măcar 
după pagina de web: editura Smart Publishing. Le-am trimis un nou mesaj email și am primit imediat 
un răspuns, de fapt o invitație de a le face o vizită. Cu care ocazie am aflat cât de aproape de mine se 
aflau: în sediul fostei APACA, pe bd. Iuliu Maniu, eu locuind pe Bd. Timișoara, cam la 3 stații de RATB 
(ceea ce pentru București înseamnă să fii ”la doi pași”). Mi-au trimis contractul prin email, iar pe 19 
decembrie 2016 m-am dus la editură și l-am semnat. Am discutat cu doamna Delia Petrescu, o 
absolventă de limba română, un pic mai mică decât noi ca vârstă. Foarte amabilă și dispusă să ne 
scoată volumul cât mai repede și în condiții cât mai bune. Iar colaborarea a decurs apoi chiar perfect. 
A durat un pic obținerea de către editură a ISBN-ului, apoi volumele tipărite au fost gata pe 27 
ianuarie 2017.  

Primul volum intră în librării 
Înțelegerea era pentru un tiraj de 150 de volume (ne-am gândit să nu comandăm prea multe și să 

rămânem cu ele). Am mers împreună cu Dan Costineanu (cel mai inimos dintre autori, cu care am 
făcut o echipă excelentă la toate volumele!) și… am lăsat la editură 38 de exemplare, pentru vânzare 
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directă si depozit legal (8 volume). Celelalte 112 le-am luat cu mașina lui Dan, iar el le-a dus la 
Ploiești, acasă la el. În aceeași zi, a trecut pe la librăria ”Cărturești”, de la AFI Ploiești (care se 
întâmplă că este aproape de casa lui; așa după cum editura din București este lângă casa mea…), 
unde a lăsat 50 de exemplare pentru a fi vândute.  

Deci la Dan rămăseseră 62 de exemplare (din 112 scădem 50), pentru: autori (fiecare, câte 3 
exemplare gratuite) și distribuție gratuită pentru diverși (biblioteci, colegiul ”Caragiale” etc.). Și uite 
așa, primul tiraj, de 150 de exemplare, s-a topit rapid, mai ales că cele 50 puse la vânzare au fost 
cumpărate cât ai clipi. Cartea se vindea bine și repede, așa că am mai făcut încă 4 tiraje (primul de 50, 
iar următoarele de câte 100 de exemplare; în total, din 5 tiraje, am scos 500 de exemplare), care au 
mers toate direct la librărie, de fiecare dată plătind noul tiraj pe baza vânzărilor de la precedentul. 
Povestită, pare o procedură deșteaptă, dar nu e chiar așa. Tirajele mici sunt mai scumpe, deci dacă 
ne-am fi gândit de la început să facem un tiraj de 500 de exemplare (cât am avut în total), am fi ieșit 
mult mai ieftin. Dar nu știam piața, așa că riscul ar fi fost prea mare. Așa, publicarea acestui prim 
volum a însemnat și o testare a pieței, valoroasă pentru următoarele volume (ideea continuării 
începea să se contureze).  

  
Fig. 3 Coperțile 1 și 4 ale primului volum. Fig. 4 Afișul lansării primului volum. 

Ca o paranteză, trebuie spus că banii care revin autorilor după vânzarea volumelor sunt puțini de 
tot. Nu intru în alte detalii, dar pot preciza că, la vânzarea prin librărie, din prețul de 21 de lei (stabilit 
de noi, ca să nu fie prea mare pentru un volum de 300 de pagini, format mic), nouă autorilor, ne 
reveneau 7 lei, iar dacă volumul se cumpăra direct de la editură (caz foarte rar!), luam 14,7 lei. Trist, 
dar asta e! Ca urmare, la acest prim volum, am rămas ”pe plus” cu 13 lei. Sigur, că nu se punea 
problema să-i returnăm celor 15 autori, așa că au rămas la fondul comun. 

Lansarea primului volum 
22 martie 2017, librăria ”Cărturești”, de la AFI Ploiești. Ocazie cu care am descoperit un adevărat 

manager de librărie, Andi Enache, un tânăr fermecător, care a fost prezentatorul întregului 
eveniment ținut în holul din fața intrării la librărie. Cum exemplarele puse în vânzare în februarie ”se 
topiseră” văzând cu ochii, am făcut un nou tiraj, apoi încă unul. Lume multă, ploieșteni, dar și din alte 
părți (vărul meu Eugen Frățilă a venit special de la Caransebeș pentru lansare, ceea ce m-a 
impresionat în mod deosebit!). Tot atunci l-am cunoscut pe Bogdan Stoicescu, care a devenit mai 
târziu un membru de bază al echipei noastre de autori. Dintre cei 16 autori (15 autori de texte + 
Cristian Mihăilescu, autorul coperții și al afișului lansării) au fost de față 14. Au lipsit doar doi dintre 
ei, ambii aflați în SUA (Dan Roman, temporar, iar Marius Șaines, permanent), dar, din fericire, a putut 
veni Adi Dăscălescu, din Canada.  

Trebuie să spun că au fost și ”forțe” care s-au opus acestei lansări. În dimineața zilei de 22 martie 
(o miercuri), eu trebuia să vin de la București cu trenul. Ajuns la gară, am constatat cu stupoare că 
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trenurile nu merg, pentru că a apărut ”o grevă spontană” a ceferiștilor. Sigur, până la urmă am ajuns 
la Ploiești cu autobuzul luat de la autogara de lângă Gara de Nord, dar în condiții mult mai neplăcute. 
La fel a fost și la întoarcere … 

Dar să revin la lansare. Cum spuneam, Andi Enache și-a luat în serios rolul de prezentator. Au 
vorbit câțiva dintre autori, dar și profesoara Carmen Băjenaru, pe atunci, director adjunct (între timp, 
chiar director) al Colegiului ”Caragiale”, care adusese și o serie de elevi. Unii dintre ei ne-au 
intervievat pentru ”Curierul liceului”. Presă locală multă, scrisă și audiovizuală. În plus, fiul lui Adi 
Dăscălescu, Răzvan, un profesionst al audiovizualului, a făcut un filmuleț excelent, pus pe You Tube. 
Așa că acoperirea mediatică a fost foarte bună!  

  
Fig. 5 Autorii prezenți la lansare. Fig. 6 Imagine din public. 

Adaug tot aici și un alt eveniment media, petrecut în lunile de după lansare: Claudius Dociu, la 
emisiunea sa TV locală (WYL TV), i-a luat un interviu de oră lui Dan Costineanu, subiectul fiind chiar 
volumul proaspăt apărut.   

Revin la lansarea noastră. Anunțaserăm deja pe email, în 23 februarie, pe toți colegii de serie că 
după lansare intenționăm să mergem la restaurantul hotelului ”Forum”, din spatele AFI și îi 
rugaserăm să ne spună cine vrea să vină acolo, în afara autorilor, evident, ca să facem rezervările. S-
au înscris doar câțiva, iar Dan Costineanu a aranjat cu cei de la restaurant meniul. Ca să avem 
surpriza ca mult mai mulți colegi (care, desigur, nu erau autori) să dorească să vină și ei la restaurant, 
deși nu se anunțaseră în prealabil, ba char să fie supărați că nu au loc. Așa e la noi, ce să-i faci! 

Una peste alta, a fost o manifestare foarte reușită. Și care a dus la vânzarea a încă 2-3 tiraje ale 
cărții.  

Chemarea pentru al doilea volum 
Încă de pe când lucram la primul volum, mai mulți posibili autori au spus că deocamdată nu sunt 

pregătiți, dar vor participa la următorul. Încrederea lor că va fi cel puțin încă un volum ne-a mobilizat 
să începem să-l pregătim încă din primăvara lui 2017. 

În ziua de 2 iunie a avut loc revederea de 51 de ani (după succesul celei precedente, am căzut de 
acord să ne întâlnim anual). Atunci, dar și pe alte căi (discuții directe, Internet), am constatat că 
există deja o masă critică de colegi care doresc sa continuăm acest proiect cu un nou volum. Mă tot 
gândeam în jurul cărui subiect să-l construim. Dacă primul volum fusese concentrat pe orașul Ploiești 
așa cum l-am perceput noi ca elevi ai liceului Caragiale, mi-a venit ideea ca subiectul celui de-al doilea 
să fie ”oamenii”, adică profesorii, colegii, alte persoane din Ploiești pe care le-am cunoscut în 
perioada liceului și după aceea.  

Titlul ales a fost ”Oameni din Ploiești”, ca o referire (plină de respect, desigur!) la o culegere de 
povestiri ale lui James Joyce, apărută în 1914 și intitulată ”Oameni din Dublin”. Vorba lui nenea Iancu: 
dacă ei au faliții lor, de ce să nu îi avem și noi pe ai noștri! Se înțelege că acest subiect era mult mai 
larg decât primul, nemaifiind strict legat de un singur liceu, adică se presupunea că vor trimite 
contribuții și cei care au fost elevi ai altor licee din Ploiești. Veneam astfel în întâmpinarea unor 
dorințe exprimate de ploieșteni care nu învățaseră la ”Caragiale”, cititori ai primului volum. În plus, 
credeam că, procedând în acest fel, vom reuși să realizăm un volum mai bun decât precedentul și 
care, în orice caz, să suscite interesul unui public ploieștean mult mai numeros.  
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Pe 15 iunie 2017 am lansat chemarea, în care autorii erau rugați să se concentreze pe mici 
portrete ale unor persoane din Ploiești pe care le-au cunoscut. Mă așteptam să existe desigur 
contribuții referitoare la profesorii noștri, dar și la colegi, părinți, sau alte persoane (sportivi, 
muzicieni, actori etc.) care ne-au marcat perioada ploieșteană a vieții noastre. În fine, dacă tot vor fi 
evocați oameni, am considerat că introducerea imaginilor e aproape obligatorie. Dar autorii erau 
rugați să trimită poze din arhiva personală, evitând imagini luate de pe Internet, care ar putea să aibă 
drepturi de autor. Termenul pentru trimitere era fixat la 1 octombrie. 

Având în vedere experiența realizării primului volum, care nu fusese deloc una facilă, am pregătit 
un set de recomandări pentru viitorii autori, astfel încât contribuțiile primite să aibă deja o primă 
redactare cât mai îngrijită (cu diacritice, asta era prima condiție, bineînțeles, nerespectată chiar de 
toți!).  

Pe 6 august, într-un mesaj trimis colegilor de serie din Ploiești îi anunțam că avem promisiuni de 
trimitere de la 12 autori (4 dintre ei își trimiseseră deja textele), unul dintre ei fiind Basarab 
Nicolescu, membru de onoare al Academiei Române, un binecunoscut elev premiant al perioadei 
noastre de liceu, absolvent în 1960. Aici trebuie să deschid o paranteză. Chiar de la apariția primului 
volum, am sperat că celebrul nostru coleg va deveni unul dintre autorii viitorului volum. Așa că m-am 
grăbit să-i trimit cartea prin poștă încă din 2 februarie, la Paris, acolo unde locuiește. A primit-o și mi-
a trimis un mesaj email foarte măgulitor despre ea. I-am răspuns invitându-l să participe la următorul 
volum, ceea ce a acceptat imediat.  

Între timp, am aflat de la colegul Dan Stănescu (un fermecător povestitor, după cum toți am 
constatat la apariția primului volum) că este văr primar cu Valeriu Râpeanu, celebrul critic și istoric 
literar, elev al liceului ”Caragiale”, promoția 1950, care a citit primul volum și este gata să trimită și 
Domnia sa o contribuție pentru al doliea. 

Noul nostru volum începea să se contureze!  

Un intermezzo: lansarea unui volum AEDU 
Cum am mai spus, am contribuit și eu cu un text la al doilea volum al AEDU, intitulat ”Case, străzi 

și oameni din Ploieștiul de altădată”, care a fost realizat spre sfârșitul anului 2017 (fig. 7). Relatez aici 
episodul pentru că are legătură directă cu editarea volumelor noastre. În primul rând, cum am spus, 
Lucian Vasile a fost inspiratorul seriei noastre de volume, așa că m-am simțit cumva obligat să fac un 
gest de reverență prin participarea la volumul lor (mai ales că fusese cât pe-aci să-l publicăm la ei). 
Apoi, textul pe care l-am trimis (”Strada Praga din Ploiești”) a avut un ecou deosebit, devenind 
punctul de plecare pentru un dialog pe care l-am avut cu Valeriu Negulescu și care ocupă jumătate 
din al patrulea volum din seria noastră, cel din 2020 (urmat de un dialog în trei, despre străzile 
Gheorghe Barițiu și Ramurei, în care ni s-a alăturat Dan Costineanu). 

De fapt, atunci când am aflat titlul volumului pe care AEDU îl pregătea, mi-a venit instantaneu în 
minte strada Praga și … textul s-a scris de la sine. Voi reveni la acel text, așa că nu insist prea mult 
acum. Contribuția la volum mi-a fost acceptată (după ce editoarea Oana Purice, soția lui Lucian 
Vasile, mi-a propus niște mici modificări, benefice pentur text, pe care, desigur, le-am acceptat) și, pe 
15 decembrie 2017, eram printre cei prezenți la lansarea volumului, care a avut loc la București, în 
spațiul cultural denumit Omega House. Au vorbit editorii și cei trei autori prezenți. Cu acea ocazie m-
am regăsit după (mulți) ani de zile cu Virgil Daschievici, absolvent de ”Caragiale” în 1963, la care voi 
reveni imediat. 
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Fig. 7 Coperta volumului scos de AEDU. Fig. 8 La lansarea volumului AEDU, din 15 decembrie 2017. 

Facem prozeliți! 
În finalul Cuvântului înainte de la primul volum scrisesem așa ”Cel mai frumos efect ar fi ca 

parcurgerea acestui volum să determine apariția altor asemenea volume de amintiri, despre Ploiești, 
poate și despre alte licee ale orașului nostru drag!” S-a întâmplat mai repede decât aș fi crezut. Dl. 
Daschevici, despre care abia am vorbit, a venit la lansarea din București a cărții AEDU, ocazie cu care, 
vorbind cu mine și cu colegul Cristian Mihăilescu (prezent și el la acea lansare, v. fig. 8) a aflat de 
volumul nostru.  

Urmarea a fost rapidă. Pe 9 ianuarie 2018, dl. Daschievici m-a invitat la micuța cafenea de la 
Librăria ”Cărturești-Verona”, din București (de notat, s-a întâmpat să fie tot ”Cărturești”, ca și librăria 
noastră de la Ploiești), unde am avut o plăcută discuție în care mi-a cerut ajutorul. Era organizatorul 
principal al reuniunii lor de 55 de ani (programată pe 20 septembrie 2018), ocazie cu care voia să 
distribuie participanților un volum de genul celui realizat de noi. Sigur că i-am dat tot concursul 
posibil.  

Ne-am mai întâlnit de câteva ori în același loc, eu i-am oferite toate detaliile privind organizarea 
întâlnirii noastre din 2016 și l-am recomandat cu căldură doamnei Delia Petrescu de la Smart 
Publishing. Volumul lor, editat chiar de el, a ieșit la timp, este foarte reușit și se numește "Din 
Bastilia, cu dragoste", făcând trimitere la denumirea neoficială, din anii 50-60, a liceului "Caragiale". 
Mai mult, în Cuvântul înainte al volumului, domnul Virgil Daschievici a recunoscut că noi i-am dat 
ideea, ceea ce chiar că e ceva foarte rar, mai ales prin părțile noastre! Drept care am marcat și eu, în 
Cuvântul înainte al celui de-al treilea volum din seria noastră (cel scos în 2019), apariția acestui volum 
și cele spuse de dl. Daschievici. Desigur, cu felicitările de rigoare! 

Al doilea volum: ”Oameni din Ploiești” 
Să revenim acum la editarea celui de-al doilea volum. Cum am spus deja, ținta textelor a fost 

ușor deplasată, Ploieștiul făcând loc ploieștenilor. De notat că, fără să fi urmărit asta, noul volum, 
"Oameni din Ploiești", avea tot 15 autori ca și primul. Aceștia erau 8 dintre cei vechi, cărora li se 
adăugaseră alții noi (numele tuturor autorilor apar în fig. 10). În a doua categorie intrau două nume 
de ploieșteni celebri, acad. Basarab Nicolescu și prof. Valeriu Râpeanu, ambii, absolvenți de 
"Caragiale", dar și doi absolvenți ai liceului "Mihai Viteazul" (fost, pe vremea noastră, "A. Toma"), 
Mihai Beffa și Dragoș Trestioreanu. Coperta şi prezentarea grafică i-au aparţinut tot a lui Cristian 
Mihăilescu, devenit în acest volum și autor. Încă un amănunt interesant: un "caragialist" absolvent în 
1966, pe numele lui Doru Bădulescu, a sprijinit, material și cu documente, apariția în acest volum a 
unui amplu text despre tatăl lui, aviator-erou în cel de-al doilea război mondial. 

În mod evident, am lucrat tot cu Smart Publishing. Nu intru în detalii de editare, dar trebuie să 
precizez că totul a devenit mult mai complicat prin apariția pozelor! Pe care am avut ambiția să le 
introduc în text acolo unde se vorbea despre ele, nu să le trântesc pe toate la sfârșitul fiecărui text, 
cum opinau unii. Volumul a ieșit bine editat. Dar trebuie să recunosc că am făcut o mică eroare de 
apreciere. În loc să aleg tot hârtia pe care realizaseră primul volum, am ales una mult mai ușoară 
(ceea ce era pozitiv), dar și un pic mai întunecată. Ceea ce nu a fost bine pentru poze (desi toate 
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fuseseră aduse, cu mari eforturi ale mele, la calitatea cerută de editură). Mă rog, învățătură de minte 
pentru viitor. Pe de altă parte, ca să nu mai repetăm greşeala de la volumul precedent, am comandat 
de la început 350 de exemplare și am pus un preț de vânzare de 30 de lei (mai mare decât 
precedentul, am justificat, pentru că aveam și poze).   

Și dacă vorbim de preț, trebuie să amintesc că, la propunerea lui Mihai Beffa, am oferit autorilor 
posibilitatea de a comanda de la început mai multe exemplare decât cele 3 gratuite, pe care să le 
plătească la prețul de tipografie, nu la cel de librărie! O chestie deșteaptă, care a făcut ca autorilor să 
le revină în total 95 de exemplare, în loc de 45.   

Pe 15 februarie, am mers la editură și am preluat volumele. Au venit Dan Costineanu (cu mașina) 
și Dan Stănescu (ca să-și ia mai repede cele 3 exemplare ale lui și cele 3 pentru dl. Valeriu Râpeanu). 
Spre ușurarea mea (care aveam emoții privind calitatea pozelor), volumul arăta bine! Ar fi fost și mai 
bine pe hârtie albă, dar … asta e! 

Conținutul volumului 
Un text emoționant al lui Basarab Nicolescu despre părintele Galeriu, pe care autorul îl consideră 

”un sfânt al zilelor noastre”, deschidea volumul! Nu mai e nimic de adăugat! Iar criticul și istoricul 
literar Valeriu Râpeanu era prezent în volum cu un text în care își manifesta recunoștința pentru 
dascălii săi. Aveam deja două puncte de atracție puternice!  

Pe de altă parte, cum am mai spus, doi absolvenți de la ”Mihai Viteazul” deveneau colaboratori ai 
noului volum, care astfel spărgea bariera unei ”cărți de liceu”, devenind ”o carte de oraș”! Unul 
dintre ei, Mihai Beffa, este semi-californian (adică trăiește în California, dar petrece multe luni pe an 
în Ploiești) și scria despre un profesor legendar al liceului ”Mihai Viteazul”, Ioan Spiridon. Celălalt, 
Dragoș Trestioreanu, este un reputat cronicar sportiv ploieștean (petrolist, desigur!), probabil cel mai 
citit din oraș (în ambele sensuri ale lui ”citit”) și scria despre un și mai mare petrolist (dacă este 
posibil!), tatăl lui. 

În fine, îl convingeam să devină autor și pe Cristian Mihăilescu, cel care realizase unanim lăudata 
ținută grafică a precedentului volum. Și bine făcusem, veți vedea citind textul lui! 

Dar partea interesantă abia începea. Câteva contribuții erau scrise de copii despre părinții lor. Ce 
poate fi mai emoționant! Așa au procedat Adrian și Mircea Dăscălescu, Marius și Adina Șaines, 
Consuela Stoicescu, Cristian Mihăilescu, Gabriela Petrescu, Dragoș Trestioreanu, parțial și Marius 
Bâzu. Tot aici trebuie să numim și textul despre aviatorul erou Mircea Bădulescu, care, deși e 
redactat de Marius Bâzu, avea drept autor moral  pe Doru Bădulescu, fiul celui despre care este 
vorba.   

Aș zice că în aceeași zonă trebuie menționat și Theodor Oprescu, care scria despre maestrul său 
de scrimă, Ilie Tudor, cel care i-a fost aproape ca un părinte! 

Dan Stănescu, a cărui contribuție plină de culoare din primul volum fusese larg apreciată, 
schimba complet registrul și avea două texte aproape științifice despre familia Bogza, respectiv 
despre Valeriu Râpeanu. Și astfel, domnul Râpeanu se afla în interesanta postură de a fi nu doar 
autor, ci și personaj principal în același volum!  

În fine, ”last, but not least”, Dan Costineanu revenea cu același farmec personal și umor 
ploieștean de bună calitate, cu un text care este atât de pasionant, încât nimeni nu a observat că era 
singurul fără poze.   
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Fig. 9 Coperta volumului. Fig. 10 Afișul lansării din 21 februarie 2021. 

Lansarea volumului "Oameni din Ploiești"  
Miercuri 21 februarie 2018, a avut loc lansarea volumului, în sala bibliotecii de la Palatul Culturii, 

în organizarea prietenului Bogdan Stoicescu (care lucrează chiar acolo), alăturat cu această ocazie 
grupului nostru, după ce participase ca spectator și la prima lansare. Acum, Bogdan a fost eminentul 
prezentator al manifestării, iar Andi Enache, managerul de la librăria ”Cărturești”, a aranjat un stand 
de vânzare a volumelor, chiar la intrarea în sală. M-am bucurat că dl. Enache nu a fost deloc supărat 
pentru că am mutat lansarea la Palatul Culturii. 

Dar ”forțele oculte” care, se pare, se opun acestor lansări de volume au lovit din nou, și tot pe 
calea ferată. De dimineața, am aflat de la radio că a căzut o pasarelă la Gara de Vest din Ploiești și nu 
merge niciun tren. Al nostru mergea în Vest, în Sud nu era niciunul convenabil. Noroc cu Cristian 
Mihăilescu care venea cu mașina și ne-a luat de la Piața Presei. Am ajuns la timp ca să putem aranja 
ultimele detalii. 

Au vorbit câțiva dintre autori, iar în final iubita noastră profesoară Olga Petrescu și profesoara 
Carmen Băjenaru, directoarea colegiului. Totul a fost filmat cu mai multe camere, inclusiv de Răzvan 
Dăscălescu (trimis de tatăl lui, care n-a putut veni, dar și-a trimis soția și fiul). De fapt, dintre cei 15 
autori au fost prezenți doar 6 (alți 7 erau în străinătate). Condițiile pentru cei prezenți au fost mult 
mai bune decât la lansarea din 2017: eram tot înconjurați de cărți, dar se stătea jos. E drept, a fost 
multă lume, așa că unii au stat în picioare, dar erau cei veniți un pic mai târziu. Cine a venit la timp a 
găsit loc. 



13 

 

  
Fig. 11 Deschiderea lansării de la 21 februarie 2018. Fig. 12 Imagine din sală. 

Ne tot gândiserăm cum să rezolvăm problema micii reuniuni a autorilor de după lansare. Eram 
pățiți cu se întâmplase la AFI și nu voiam să se repete. Așa că am rezervat o masa de 15 persoane, 
strict pentru autori, la restaurantul ”Mon Jardin”, de pe Bulevard. Nici foarte aproape de Palatul 
Culturii, nici prea departe. Ei bine, a ieșit cam ca la AFI. Cum-necum, unii spectatori au aflat că există 
ceva rezervat și unde anume, așa că au ajuns acolo înaintea noastră, a autorilor și s-au instalat fără 
nicio jenă. Când am ajuns noi, sala respectivă era deja ocupată. Noroc că restaurantul mai avea o sală 
și am compus o altă masă acolo. Culmea e că cei care veniseră neinvitați au văzut mișcarea noastră și 
s-au simțit lezați (oare de ce?), așa că au plecat, pur și simplu. S-au dus vizavi, la ”Prestij” (după 
părerea mea, de nefrecventat din cauza numelui: o transcriere fonetică a franțuzescului ”Prestige”). 
Masa noastră a fost plăcută, mai ales că afară începuse să ningă (eram, totuși, în februarie), 

Cum mulți autori nu putuseră veni la lansare fiind în străinătate, cărțile cuvenite lor (câte 3 ”de 
căciulă”) am fost nevoit sa le trimit prin poștă. Cum știm, în România nimic nu e simplu, iar Poșta 
Română înseamnă cozi, nervi și funcționari aroganți. Am trecut prin toate astea și le-am trimis. 
Culmea e că au și ajuns: în Franța, SUA, Italia, Canada etc.  

Chemarea pentru al treilea volum: ”Ploieșteni de ieri și de azi” 
Imediat după 21 februarie 2018, am încercat să mă lămuresc dacă are sens să scoatem un al 

treilea volum. Unii autori erau de părere că nu, alții erau pozitivi față de idee. Am încercat să atrag 
noi autori, fără să dau un termen și un titlu, doar trimițându-le cuprinsul primelor două volume. Am 
trimis multe astfel de mesaje unor ploieșteni cunoscuți. Din păcate, cei mai mulți n-au răspuns, iar 
alții m-au refuzat pur și simplu (dar măcar au răspuns). De exemplu, acad. Ioan Tomescu mi-a trimis 
un mesaj în care se scuza că nu poate trimite o contribuție, ceea ce a fost un eșec neplăcut. Aș fi fost 
încântat să apară în volumul nostru. Totuși, au fost și dintre cei care au promis să contribuie la carte. 

Pe la sfârșitul lui 2018 a devenit clar că merită să încercăm. Mi-am dat seama că e important să 
avem un titlul percutant, care să te facă să scrii pentru el. Mi-a ieșit cel de mai sus, ”Ploieșteni de ieri 
și de azi”, care, se pare, a fost bine apreciat. Mai ales că deschidea niște căi: se putea scrie despre cei 
care nu mai sunt, dar și despre ploieșteni în viață, inclusiv autobiografii. Așa a și fost.    

Pe 15 februarie 2019 am lansat o nouă chemare, cu termen 15 aprilie și am insistat să obțin 
contribuții atât de la foștii autori, cât și de la unii noi (dintre cei testați în prealabil, dar poate și alții). 
Din fericire, a venit alături de noi prof. Virgil Petrescu, ministru al Educației Naționale între 1996 și 
2000. Și am avut surpriza unui colaborator foarte serios, care a respectat termenele și a trimis un text 
excelent din toate punctele de vedere! Nu degeaba fusese Domnia sa premiant, atât în școală, cât și 
în facultate. 

Pe 15 aprilie s-a dovedit că mulți dintre autori doreau o prelungire a termenului, așa că am 
stabilit că noul termen este 30 iunie, ca să acopere toate solicitările de prelungire. Și a fost bine, 
pentru că am reușit să avem un volum echilibrat, cu 12 autori (lista lor este dată în fig. 14), dintre 
care 6 erau dintre cei care mai publicaseră cel puțin într-unul dintre cele două volume anterioare, iar 
6 erau autori noi. Culmea e că, deși erau mai puțini autori, numărul de pagini era mai mare … 
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Câteva cuvinte despre contabilitatea noului volum. Voi începe prin a spune că volumul 
precedent, ”Oameni din Ploiești” se vânduse foarte bine și, cum măriserăm prețul (la 30 de lei) și 
comandaserăm de la început tirajul de 350 de exemplare, am avut plăcerea să avem la sfârșit un 
beneficiu care ar fi permis returnarea către autori a circa jumătate din suma avansată de fiecare 
dintre ei. Dar cum nu era o sumă importantă, iar unii dintre ei urmau să fie și autori ai noului volum, 
le-am propus celorlalți, cei cărora ar fi trebuit să le returnez banii, să îi doneze pentru tipărirea noului 
volum, iar numele lor să fie menționate în Cuvântul înainte ca generoși donatori. Spre cinstea lor, 
absolut toți cei în cauză au fost de acord, așa că ei apar ca donatori pentru al treilea volum. Ei sunt: 
Adrian Dăscălescu, Doru Bădulescu, Mihai Beffa, Theodor Oprescu, Gabriela Petrescu, Valeriu 
Râpeanu, Adina Șaines Angel, Marius Șaines și Consuela Stoicescu, cărora le-am mulțumit în mod 
deosebit!  

Pe 4 octombrie, trimiteam tuturor autorilor un mesaj în care îi anunțam că volumul a intrat în 
tipografie, cu un tiraj de 250 de exemplare. Au fost gata pe 14 noiembrie și ieșise chiar foarte bine! 

  
Fig. 13 Coperta volumului. Fig. 14 Afișul lansării din 27 noiembrie 2019. 

  

Conținutul celui de-al treilea volum, ”Ploieșteni de ieri și de azi” 
Volumul începea cu ... începutul. Un text cu parfum de epocă, semnat de Bogdan Stoicescu, picta 

cu farmec și culoare locală istoria mahalalelor ploieștene. Urmau două texte, unul aparținând lui 
Lucian Vasile (care a avut gentilețea să participe la proiect, deși este el însuși autorul unei serii 
asemănătoare de volume), celălalt lui Marius Bâzu, care descriau viețile a doi ploieșteni cu destine 
asemănătoare, care și-au jertfit tinerețile în închisorile comuniste, ajungând, ambii, după decembrie 
1989, la vârsta senectuții, membri ai Senatului României. Ei erau Victor Clonaru și Ticu Dumitrescu, 
iar viețile lor, cu adevărat extraordinare pentru noi, cei de azi, meritau cu prisosință să fie cunoscute.  

Următoarea secțiune a volumului cuprindea mai multe texte în care fii sau fiice descriu viețile 
părinților lor. Doina Popescu, medic ploieștean, scria despre medicii ploieșteni pe care i-a cunoscut, 
începând cu tatăl și fratele ei. Apoi, Mihaela Ilieș ne prezenta viața mamei ei, Ana Predescu, 
profesoară de latină și a tatălui ei, legendarul profesor de educație fizică Constantin Predescu, 
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supranumit Fiște, cel care în 1936, la Berlin, a fost membru al echipei naționale de handbal în 11 a 
României. Ca un complement necesar, acest text era urmat de un altul, savuros, ca orice text al lui 
Stan Petrescu, în care marele Fiște era văzut de un fost elev al său, alături de un alt profesor de 
excepție, Robert Kovacs, un om de mare curaj. Citiți și veți înțelege.  

Urma un text aparţinând lui Dan Vasilescu, care făcea trecerea între această secţiune şi 
următoarea. Pentru că vorbea, documentat şi plin de farmec, despre familia Vasilescu din Ploieşti, 
ploieşteni din tată-n fiu, dar având un capitol substanţial despre autorul textului, ajuns din Ploieşti în 
îndepărtatul continent american (de nord), de unde ne trimisese acest text.    

Secțiunea care urma cuprindea ploieșteni de dată recentă. Începeam cu câteva autobiografii 
(prima fusese, de fapt, cea din a doua parte a textului lui Dan Vasilescu). În primul rând, cea a lui 
Virgil Petrescu, despre a cărui participare la volum am vorbit deja. Apoi, se destăinuia Gheorghe (Joe) 
Neguț, un ploieștean devenit piteștean, ba chiar Fiu al Argeșului și Muscelului. Cristian Mihăilescu se 
prezenta pe sine, într-un text emoționant, care descria schimbarea radicală a unei profesiuni la 
jumătatea vieții sau cum ajungi, totuși, să-ți urmezi visul, chiar dacă ai pornit-o inițial în direcția 
opusă. Urma Bogdan Stoicescu, revenit cu o spumoasă evocare a modului în care a fost format de 
profesorul său de educație fizică, Nae Danieleanu, una dintre figurile remarcabile ale Ploieștiului.  

În continuare, Dan Stănescu, cu verva lui deja cunoscută din precedentele volume, ne oferea 
patru portrete ale unor colegi, de școală sau de profesie. Mai întâi, pe soții Vișoianu, Ortansa și 
Mihai1, ploieșteni deveniți profesioniști respectați în Turnu Severin, apoi pe Marian Constantinescu, 
inginer electrotehnist reputat, cu o carieră internațională de excepție, care continuă și astăzi, la peste 
70 de ani, în Emiratele Arabe. În fine, Dan Stănescu aducea un pios omagiu unui coleg energetician, 
Nicolae Viorel Mărculescu, fost director al Centralei Nucleare de la Cernavodă, recent decedat. 

Secțiunea finală a volumului cuprindea trei texte. Mai întâi, Dan Costineanu, cu o relatare plină 
de umor, în care jongla între puritatea elevului care scrie în jurnal şi omniscienţa adultului de azi. 
Apoi, o amplă analiză a lui Marius Bâzu se referea la viața unui elev ploieștean din vremea lui Dej. 
Desigur, accentele politice nu lipseau. În fine, în încheierea volumului, Dan Stănescu își prezenta 
originala teorie meteorologică, pe care a formulat-o acum mulți ani, văzându-și-o confirmată în 
ultima vreme. Chiar dacă ieșea un pic din subiectul volumului, am introdus-o pentru că, după spusele 
autorului, era o contribuție a unui ploieștean la dezvoltarea cunoașterii. În plus, erau prezentate 
informații consistente despre viața profesională a autorului. 

Lansarea volumului ”Ploieșteni de ieri și de azi” 
27 noiembrie 2019. Ca și în anul precedent, lansarea volumului a avut loc în sala Bibliotecii 

Județene ”Nicolae Iorga”, de la Palatul Culturii din Ploiești. Ca să nu se dezimintă tradiția, și de data 
asta au fost probleme cu ajungerea pe calea ferată de la București la Ploiești. Trenul cu care voiam să 
mergem (și cu care mai fuseserăm de încă 3 ori până la Ploiești chiar în luna noiembrie) avea 70 de 
minute întârziere! Incredibil! Al treilea an la rând când se întâmplă asta: mai întâi în martie 2017, 
apoi în februarie 2018 și acum în noiembrie 2019! Nu-i nimic, ne-am descurcat. Am prins în ultimul 
moment (noroc în ghinion, parcă așa se zice!) un alt tren, care mergea în Ploiești Sud, cu care am 
ajuns chiar mai devreme decât plănuiam. Una peste alta, a fost foarte bine! 

Din cei 12 autori, au fost prezenți 10. Cei doi care au lipsit sunt domiciliați în SUA, respectiv în 
Franța. A venit lume multă. Andi Enache, prietenul nostru manager la ”Cărturești” a venit cu un stand 
pentru vânzarea volumelor. Tot Bogdan Stoicescu a fost organizatorul evenimentului (el fiind și autor, 
de data asta). Din păcate, eu am făcut eroarea de a accepta ca înaintea lansării noastre să fie 
prezentat un filmuleț de 15 minute despre localul liceului ”Caragiale”, care nu a reușit să capteze 
atenția auditoriului. Lumea nu venise pentru așa ceva. Iarăși, învățătură de minte pentru viitor. 
Pozitiv a fost faptul că ministrul Virgil Petrescu a venit (sigur că l-am invitat în prezidiu, vezi fig. 15) și 
a vorbit, chiar foarte bine. 

Fac o paranteză și remarc faptul că în prezidiu mai era și un alt autor cu numele Petrescu, anume 
Stan Petrescu, general în retragere și, mai nou, realizator TV, cei doi nefiind rude. Culmea, tot între 

 
1 Dumnezeu să-l odihnească pe Mihai Vișoianu, care ne-a părăsit în 2020! 
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autorii volumelor noastre se numără și Gabriela Petrescu. Nici ea nu e rudă cu ceilalți doi Petrescu. 
Nu e singurul astfel de caz între autorii noștri: nici Consuela Stoicescu și Bogdan Stoicescu nu sunt 
rude. Nici Dora Roman și Dan Roman. E ciudat că la un număr relativ mic de autori la cele 5 volume 
(42) avem 3 Petrescu, 2 Stoicescu și 2 Roman, fără a fi rude între ei. Sigur mai avem și 2 Dăscălescu, 
respectiv 2 Șaines, ei fiind perechi de frați. Închid paranteza și revin la subiect. 

  
Fig. 15 Imagine din prezidiul adunării. Fig. 16 Imagine din sală. 

De data asta, lansarea nu s-a mai terminat cu o masă la restaurant. Mai ales că, după cum am 
spus deja, la cele două lansări precedente avuseserăm invitați (mai bine zis, neinvitați) supărați. La 
sugestia lui Bogdan, gazda noastră, am mers, doar autorii și cele două profesoare invitate de noi 
special (prof. Olga Petrescu și prof. Aurelia Solomon), într-o sală alăturată, unde organizaserăm un 
mic ”protocol” (cuvânt intrat deja în limbajul curent; pe vremuri se numea ”tratație”). Am putut 
discuta în liniște și a fost foarte plăcut! Nici nu bănuiam că atunci avusesem ocazia de a o asculta 
pentru ultima oară pe iubita noastră profesoară Olga Petrescu, recitând din versurile proprii! Din 
păcate, ne-a părăsit în primăvara lui 2021. Dumnezeu s-o odihnească în pace! 

Aici, înainte de a vorbi de noul volum, trebuie să amintesc un episod petrecut imediat după 
lansarea din 27 noiembrie și care pe mine m-a costat destul de mult. Unul dintre autorii prinmelor 
trei volume ale noastre (nu spun cine, evident) mi-a trimis un mesaj cam veninos, cu multe întrebări 
pe care și le pusese. De fapt, toate se refereau la problema banilor. Avea impresia că autorii sunt 
exploatați prin faptul că li se cere o contribuție pentru publicarea volumelor, când de fapt n-ar fi 
nevoie de așa ceva. Răspunsul meu a fost direct, cu toate detaliile financiare posibile, dar și pe un ton 
sarcastic, pe care nu mi l-am putut reprima. Nu știu dacă l-am convins, dar după un timp mi-a trimis 
un mesaj împăciuitor, pe care l-am primit pozitiv, închizând incidentul.  

Mie, însă, mi-a rămas un gust amar. Cu toate astea, am încercat, cum fac de fiecare dată, să mă 
pun în pielea lui și m-am gândit că probabil a avut niște informații incorecte, de la cine știe cine, care 
l-au condus la ipoteze și mai greșite. De aceea, m-am gândit că explicarea cât mai amănunțită a 
tuturor detaliilor publicării celor 5 volume ar ajuta și pe alți autori, care, poate, au avut gânduri 
asemănătoare, fără însă să meargă atât de departe și să trimită mesaje către mine. Este ceea ce fac 
prin textul de față!   

Chemarea pentru noul volum 
La puțin timp după lansarea volumului al treilea, am pornit realizarea celui de-al patrulea. Pe 8 

decembrie 2019, trimiteam foștilor autori și altor colegi și prieteni din Ploiești un mesaj prin care îi 
invitam să trimită texte pentru noul volum, cu titlul de lucru ”Oameni și străzi din Ploiești”. Termenul 
final propus era 15 februarie, dar îi rugam pe potențialii autori să trimită un mesaj scurt în care să-și 
anunțe disponibilitatea de a participa la acest proiect. Parcă știam că trebuie să ne grăbim.  

Am primit 12 mesaje despre intenții de trimitere și un mesaj de la prietenul Lucian Vasile care, 
extrem de civilizat și ponderat, îmi atrăgea atenția că titlul propus este destul de asemănător cu unul 
deja folosit de ei la un volum precedent. Am recunoscut imediat eroarea și, în mesajul trimis pe 13 
ianuarie celor 12 care promiseseră că vor trimite texte, propuneam un alt titlu, anume ”Noi, 
ploieștenii și orașul nostru”.  
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În fine, în al treilea mesaj, trimis pe 28 ianuarie, îi anunțam că a apărut un al treilea titlu de lucru 
pentru viitorul volum, ”Nostalgii ploieștene”, propus de colegul și prietenul Ștefan Dima. Și mai 
spuneam că eu, deși le propusesem pe primele două, înclinam spre cel propus de Ștefan. Care a și 
rămas titlul volumului, după votul autorilor! 

Până la urmă volumul a avut doar 8 autori. Ceilalți au promis contribuții la următorul volum. Iată, 
în fig. 17, numele și pozele celor 8 autori.   

Conținutul volumului ”Nostalgii ploieștene” 
În cursul anului 2019, pe când mă străduiam să pun laolaltă contribuțiile pentru volumul 

precedent, ”Ploieșteni de ieri și de azi”, am început să lucrez cu Valeriu Negulescu la niște dialoguri 
despre strada Praga. Până la urmă, textul respectiv, cel mai amplu, a ocupat mai mult de jumătate 
din volum, pentru că informațiile pe care Valeriu le strânsese (de-a lungul timpului sau chiar pe 
parcursul derulării dialogurilor noastre) erau cu adevărat de mare valoare, meritând cu prisosință să 
fie făcute cunoscute tuturor. Au ieșit la iveală multe povești, care de care mai interesante, aproape 
despre fiecare casă de pe strada Praga.  

Mai mult, după ce am redactat acest text, am descoperit noi informații despre evenimente vechi, 
astfel încât a devenit necesar un dialog în trei (Dan Costineanu, Valeriu Negulescu și Marius Bâzu) 
despre zona străzilor Gheorghe Barițiu și Ramurei, continuări ale străzii Praga, de fapt.  

În fine, ca să-l conving pe Ștefan Dima să vină alături de nucleul de autori, i-am propus ca 
amintirile lui ploieștene să se deruleze sub forma unui dialog al lui cu mine. Din fericire, a fost de 
acord. Mă bucur mult de tot că am reușit să-l facă să devină autor al volumului. Cine s-ar fi gândit că 
aceasta urma să fie ultima interacțiune cu el! Ștefan a murit în toamna lui 2020! Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!  

Revenind la conținutul volumului, putem spune că el era pus sub semnul dialogului! Celelalte 
texte au venit (cu o excepție) de la autori care mai semnaseră și în volumele de până acum.  

Consuela Stoicescu, în ton cu titlul volumului, păstra nota nostalgică a contribuțiilor sale 
precedente, cu excepția ultimei părți a textului său, de o ironie mușcătoare la adresa ”omului de la 
ghișeu”. Dar până acolo, realiza cu mijloace bine stăpânite două tablouri emoționante ale unor 
ploieșteni pe care i-a cunoscut bine: profesorul de matematică Nicu Văcaru și medicul stomatolog 
Toma Stoicescu. 

Bogdan Stoicescu revenea cu aceeași pană măiastră, pe care și-a exersat-o intens în revenirea 
presei ploieștene de după 1990, după cum ne povestește. În pus, trebuie remarcate cele două 
miniaturi superbe, despre Regele Mihai văzut de bunicul monarhist al autorului, dar și despre o 
florăreasă cum alta n-a fost. Cum s-ar zice, de la vlădică, până la opincă! 

Cristian Mihăilescu era din nou (ca în toate volumele de până acum) ”artistul” care creează acele 
coperți excelente și atât de personale ce oferă un plus cărților noastre față de altele. Mai mult, 
începând cu volumul precedent și continuând cu acesta, Cristi își mărturisea în scris, cu talent și har, 
nostalgiile legate de orașul natal. 

Dan Costineanu are meritul de a fi adus un autor nou la acest volum (excepția despre care 
vorbeam mai sus). Ioan Lupuțiu este un ploieștean prin adopție, cu realizări meritorii în liceu, care 
este un martor atent al bombardării Ploieștiului în ultimul război, dar și al perioadei care a urmat, 
marcată de abdicarea Regelui Mihai, forțată de comuniști. Un povestitor de excepție!  

În fine, în textul pe care îl semnam, încercam să identific rădăcinile ploieștene ale pasiunii mele 
pentru muzica bună, de orice fel ar fi ea. Sper să fi reușit. 

Câteva cuvinte despre titlul volumului. Nu era vorba DELOC despre o nostalgie după regimul 
comunist, în care am supraviețuit zeci de ani! Dimpotrivă! Toate cele pe care le privim cu nostalgie au 
apărut în ciuda opresiunii oficiale, pe care încercam cu toții să o ocolim cum puteam mai bine. 
Uneori, reușeam! Alteori, oamenii se dovedeau a fi ”supt vremi” (vorba cronicarului Miron Costin)!   

Finalul volumului conținea o surpriză pentru cititori: un index de nume proprii apărute în toate 
aceste patru volume care au fost publicate anual între 2017 și 2020. Am considerat că, dacă tot e 
vorba de o serie de volume, e bine să punem la dispoziția cititorului un instrument de lucru care să 
permită identificare rapidă a volumului (din cele patru) și a paginii la care se află informațiile dorite 
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despre un anumit subiect: un om, o stradă, o instituție etc. Nu a fost deloc ușor, munca la acest index 
a durat mult, dar acum el există și poate fi consultat.  

Din păcate, deocamdată nu am avut reacții (nici pozitive, nici negative) despre acest index. Cum 
eu îl consider un important instrument de lucru, insist și îl reiau în această broșură, refăcut pentru 
cele 5 volume realizate până în prezent.  

Schimbăm modalitatea de publicare a volumului! 
Volumul a fost gata de tipar exact la începutul pandemiei, la mijlocul lui martie 2020. Nici vorbă 

să-l putem publica pe hârtie sau lansa public. Să fie tot ”forțele oculte” care se opun lansărilor 
volumelor noastre? Glumesc, desigur! Și atunci am fost nevoiți să căutăm alte modalități de 
publicare. 

Pe 22 martie 2020, le trimiteam celor 8 autori un mesaj în care le propuneam o procedură nouă 
de publicare și distribuție pentru volumul nostru colectiv: să renunțăm la varianta tipărită și să 
difuzăm gratis pdf-ul volumului tuturor celor interesati. Altfel, spuneam eu atunci, în condițiile 
actuale, probabil că ar trebui să așteptăm până la toamnă ca să putem tipări și distribui cartea. Dar 
chiar și atunci, am opinat că există pericolul unui al doilea val etc. Și aveam mare dreptate, din 
păcate! Așa a fost! 

Argumentul suprem pentru distribuirea online a fost că toata lumea era acasă și stătea mult în 
fața calculatorului. Adica un text de citit le-ar pica excelent! Putea fi al nostru, ceea ce ne-ar fi 
asigurat o distribuție instantanee a cărții! De fapt, asta ne doream! În plus, îl ofeream gratuit, ca un 
gest de solidaritate pe timp de pandemie.  

 

 
Fig. 17 Autorii volumului ”Nostalgii ploieștene”. Fig. 18 Graficul vizualizărilor blogului (luna aprilie 2020 e 

marcată cu roșu). 

Dar cum să-l distribuim în așa fel încât să putem controla numărul de cititori? Dacă trimitem pdf-
ul cu volumul atașat la un mesaj email, nimeni nu garantează că el va fi descărcat de destinatar. Am 
găsit repede soluția: să folosim același blog care ne ajutase inițial să lansăm volumul. Cel intitulat 
”Liceul Caragiale Ploiesti 1966”. De acolo volumul putea fi descărcat de doritori (iar blogul întregistra 
fiecare descărcare), adică ei își manifestau interesul pentru text. Și apoi, de ce să-l descarce dacă nu 
pentru a-l citi. Deci, controlând numărul de descărcări, puteam cunoaște zilnic numărul de cititori. Ba 
chiar și țara din care ei accesaseră blogul!  

Ne-am dat totuși seama că, întrucât procedeul lansării online nu e deocamdată foarte utilizat la 
noi, este necesară o pregătire medatică. Și am apelat la pagina de Facebook, creată, din fericire, de 
Dan Costineanu, membru al nucleului de autori (participant la toate cele 5 volume), cu numele 
”Liceul ”Ion Luca Caragiale” Ploiesti Alumni”, care avea deja un număr apreciabil de urmăritori, 
marea majoritate fiind foști elevi ai liceului/colegiului. Acolo am publicat zilnic, în cele 8 zile dinaintea 
lansării online, anunțată pentru 2 aprilie 2019, câte un extras din volum, ca să trezim curiozitatea 
potențialilor cititori. Iar pe 2 aprilie am avut cu adevărat un eveniment, pentru că în acea zi blogul a 
înregistrat un număr de exact 100 de descărcări ale volumului nostru! Un succes de netăgăduit! În 
aprilie 2020 au fost 1215 vizualizări ale blogului (v. fig. 18). Apoi, după 5 luni (la 2 septembrie 2020) 
aveam deja 892 descărcări! Un ”tiraj” neatins de niciunul dintre volumele anterioare. Se pare că 
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socoteala cu lansarea unei cărți online pe timp de pandemie fusese excelentă! Ca să numai lungesc 
vorba, situația pentru această carte la 7 iunie 2021 era: 1403 descărcări în total! Iar descărcările s-au 
făcut de pe întreg globul: Europa (Franța, Italia, Germania, Regatul Unit etc.), America (SUA, Canada), 
Asia (Israel), Australia. Fără comentarii! E drept, cum 367 descărcări sunt din 2021, probabil că a 
contribuit la acest adevărat boom și apariția, în primăvara lui 2021, a altui volum online, pus pe 
același blog (probabil, mulți dintre cei care l-au descărcat pe cel din 2021 l-au descărcat și pe cel din 
2020). Dar să nu anticipăm.  

Pandemia nu se lasă; nici noi! 
Marele succes al volumului lansat online în aprilie 2020 a lărgit aria potențialilor autori și ne-a 

împins practic spre realizarea unui nou volum în 2021. 
Simțeam că proiectul are nevoie de un suflu nou. Trebuia să schimbăm un pic, ca să nu avem, ca 

la volumul precedent, doar 8 autori (sau poate chiar mai puțini). Și atunci mi-a venit idea să nu ne 
referim doar la călătoriile în timp (rememorări ale Ploieștiului știut de noi din copilărie și tinerețe), ci 
să solicităm texte despre viața în țări străine a unor ploieșteni stabiliți peste hotare sau chiar despre 
excursii oriunde în lume ale unor ploieșteni. Condiția era ca în text să existe o legătură cu Ploieștiul. 
Am găsit și un titlu foarte potrivit: ”Ploieșteni călători în timp și spațiu”.     

Mesajul de lansare a chemării pentru noul volum l-am trimis pe 28 ianuarie 2021. Precizam că  
”nu știm deocamdată dacă volumul va fi pe hârtie sau tot electronic, precum cel din 2020”. Precizam 
și ce tipuri de contribuții așteptam: 

- Călătorii în timp la Ploiești – precum amintirile ce au făcut substanța precedentelor 4 volume; 
- Călătorii în spațiu ale unor ploieșteni stabiliți în alte țări (între timp, unii s-au întors la Ploiești, 

din câte știu); 

- Călătorii mai scurte în spațiu (dar și în timp, pentru că sunt relatări ale unor deplasări trecute)  
în alte țări, cu scop turistic sau nu.  

La ultimele două tipuri de contribuții ar fi bine (dar nu obligatoriu) să faceți si comparații cu viața 
din Ploiești (evident, din perioada în care trăiați acolo). 

Iar în final adăugam: ”Sper ca aceasta nouă perspectivă să-i determine să revină cu noi povestiri 
pe unii dintre cei care au colaborat la volumele precedente si considerau că nu mai au ceva de 
adăugat”. Trimitere direct la unul dintre autori, care nu mai participase la al treilea și al patrulea 
volum. Și care, într-adevăr, au revenit la acesta, al cincilea. 

Termenul până la care așteptam contribuțiile fusese fixat la 15 martie. Până la urmă, ca 
întotdeauna, l-am prelungit cu o lună (la cererea a 2-3 autori). În același timp, i-am rugat pe autori să-
și spună părerea privind modalitatea de publicare: tot electronic, precum volumul din 2020 sau ”pe 
hârtie”? Răspunsurile au fost, aproape unanime, pentru varianta electronică. Pandemia era încă 
puternică (deși cu o ușoară tendință de scădere, datorită începerii vaccinării în masă). 

Conținutul volumului 
Cum titlul era ”Ploieșteni călători în timp și spațiu”, în mod logic, coperta (fig. 19) îi prezenta chiar 

pe cei 16 autori (nu, nu era o întâlnire pe ZOOM, cum ar putea să apară la prima vedere!). 
Începeam cu Adrian Dăscălescu (revenit între autori), care aborda dintr-o perspectivă mai puțin 

întâlnită câteva probleme ecologice americane, cu argumente serioase în ceea ce susținea, 
îndepărtându-se binișor (și bine făcuse!) de calea deja bătătorită a ecologismului militant. Nu 
părăseam continentul american, pentru că Monica Dobre, aflată de zeci de ani la Chicago, ne spunea 
ce înseamnă să fii, astăzi, profesor de liceu în SUA, prin comparație cu liceul ploieștean la care a 
învățat. 

După ce rememora copilăria lui ploieșteană, Ion Lăzăroiu ne descria popasurile mai lungi sau mai 
scurte pe care le-a făcut în lumea largă (dar în special în cele două Americi), din poziția unui specialist 
în comerțul exterior și în diplomație, în perioada de dinainte de 1989. Dar continuase și după aceea, 
ca prosper om de afaceri. 

Jean Wolff se alătura în forță grupului de autori cu un text emoționant despre viața lui, care 
începea cu copilăria ploieșteană, dar se referea pe larg și la cei 13 ani trăiți în Israel, perioadă după 
care se întorsese în Ploieștiul natal. Magdalena Konate ne descria o experiență greu de egalat: 45 de 



20 

 

ani petrecuți în Africa de Vest, în Mali, ea fiind astăzi, din nou, ploieșteancă. În fine, închideam prima 
parte a volumului cu relatarea lui Gheorghe Neguț despre o excursie (de ”turism științific”, se spune 
acum) pe care a făcut-o în 2003 în mai multe țări europene.  

Reveneam în România, la călătoriile în timp, cu un portret al unui petrolist ploieștean, Dan Costa-
Foru, făcut chiar de fiul lui, Dinu Costa-Foru. Erau amănunte extrem de interesante despre o familie 
care a dat României mari personalități tehnice, culturale și politice. Eu personal m-am bucurat mult 
că am reușit să-l conving pe dl. Costa-Foru să devin autor al acestui volum. Explic pe scurt de ce. În 
precedentul volum, ”Nostalgii ploieștene”, în dialogul meu în trei cu Valeriu Negulescu și Dan 
Costineanu, am vorbit la un moment dat de familia Costa-Foru, făcând, din păcate, unele erori, din 
necunoașterea datelor corecte. Dl. Costa-Foru m-a contactat și, extrem de delicat, mi-a sugerat ce 
anume trebuia corectat (fără să pretindă deloc așa ceva). Prezența Domniei sale în acest volum a fost 
o reparație pentru erorile din precedentul, pe care le-am și reunoscut deschis într-o nota finală la 
textul dlui Costa-Foru.  

 

 

Fig. 19 Coperta volumului electronic apărut în 2021. Fig. 20 Blogul ”Cărțile Ploieștiului” al lui Robert Codescu. 

Urma un text absolut captivant, cel al lui Mihail Bogdan Dabija, care e un povestitor remarcabil! 
Aflam (sau sau ne reaminteam) detalii emoționante despre viața din Ploieștiul anilor ʹ50: amintiri din 
școală (autorul a absolvit în 1959 liceul ”I. L. Caragiale”), dar și din ”viața de după școală”, obiceiurile 
de Crăciun, ”cinemaurile” vremii și stadionul, ca loc de întâlnire al multor ploieșteni. 

Magdalena Fărcășanu a fost, după cum se auto-caracterizează, o elevă cuminte. Amintirile ei 
despre Ploieștiul copilăriei aveau un parfum aparte și ne aduceau aproape atmosfera mahalalei Sf. 
Vasile, cu reușite pete de culoare. Textul meu (Marius Bâzu) evoca amintiri din Ploieștiul anilor ʹ60, 
care mi-au modelat personalitatea, astfel încât am trecut prin mai multe opțiuni politice, oarecum în 
conformitate cu un celebru citat din I. L. Caragiale. Dora Roman își amintea tot de Ploieștiul anilor 
ʹ60, dar mergea și mai departe, rememorând cu nostalgie călătoriile ei europene (ceea ce o apropia 
de prima parte a prezentului volum).  

Bogdan Stoicescu urma, cu un text pur și simplu fermecător, scris de un adevărat profesionist al 
scrisului, despre o vacanță la mare de la începutul anilor ʹ70, continuând pe nesimțite (de fapt, prin 
intermediul postului Radio Vacanța) cu o analiză a muzicilor preferate de tineretul de atunci, 
împletită cu considerații despre … nămol.  

Robert Codescu se referea exclusiv la orașul Ploiești, pe care, se vede limpede, îl iubește mult. 
Începea descriind câteva întreprinderi ploieștene (Întreprinderea de Transport, Uzina ”1 Mai”), așa 
cum erau ele în anii ʹ70, vorbind apoi despre ”ploieștenii complexați” și despre o bătaie ”ca la Muzeul 
Ceasului”, încheind cu un vot personal privind cel mai frumos Ploiești. Anca Maria Cunningham, 
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americancă de mulți ani, dar tot ploieșteancă în suflet (după cum mărturisea), își amintea de cozile 
anilor ʹ80, care se formau la aproape orice produse alimentare, cozi descrise ”din interior”, ca să zic 
așa, ea fiind participantă frecventă la aceste exerciții de umilire zilnică.  

Urma un ”integralist”, adică un autor care a fost prezent în toate volumele noastre, Cristian 
Mihăilescu, cel care ne încânta în acest volum cu o serie dintre cele mai bune caricaturi ale lui. Cum s-
ar zice, cu ”armele” pe care le mânuiește ca nimeni altul! Încheiam cu un alt ”integralist”, Dan 
Costineanu. El ne vorbea, cu același stil spumos pe care îl știu bine cititorii precedentelor volume, 
despre experiența lui canadiană. La începutul volumului, am văzut perspectiva lui Adrian Dăscălescu 
despre Canada. Aceeași țară, două abordări, ambele cu trimiteri ecologice! Cu atât mai interesant! 

Ar mai fi de spus câte ceva despre autori. Dintre cei 16, doar 6 erau dintre cei care mai 
publicaseră în volumele noastre (Adrian Dăscălescu, Marius Bâzu, Dan Costineanu, Bogdan Stoicescu, 
Gheorghe Neguț și Cristian Mihăilescu), iar nu mai puțin de 10 erau autori noi, atrași și de schimbarea 
de direcție în ceea ce privește subiectele (Bogdan Dabija, Jean Wolff, Magdalena Konate, Minodora 
Roman, Magdalena Fărcășanu, Monica Dobre, Anca Cunningham, Ion Lăzăroiu, Dinu Costa-Foru și 
Robert Codescu). Dintre aceștia, aș remarca prezența lui Robert Codescu, cel mai tânăr dintre autori, 
care este și cel care a creat un excepțional blog, intitulat ”Cărțile Ploieștiului” (fig. 20), în care toate 
volumele noastre precedente erau deja prezente.    

Lansarea electronică din 25 aprilie 2021 
Pentru pregătirea publicării am folosit întreaga experiență de la precedentul volum, la care s-a 

adăugat accesul la mai multe pagini de Facebook. Pe 14 aprilie, trimiteam către cei 15 autori (eu 
eram al șaisprezecelea) un mesaj în care îi anunțam care urma să fie procedura de publicare: 

a) Volumul (cu 16 autori) va fi realizat sub forma unui pdf, care arată EXACT ca ceea ce ar fi 
primit tipografia dacă volumul ar fi fost realizat ”pe hârtie”. Acest pdf poate fi, eventual, 
printat și legat ca o carte. 

b) Începând de mâine, 15 aprilie, voi posta zilnic pe Facebook (pe paginile legate de Ploiești la 
care am acces, adică: Liceul ”Ion Luca Caragiale” Ploiești Alumni, Societatea Culturala ATOM 
Ploiești, Ploiestii.ro, 100% ploiestean) câte un scurt fragment din volum, pentru a-i incita pe 
potențialii cititori să aștepte cu nerăbdare publicarea efectivă, care va fi pe 25 aprilie. Dacă 
aveți acces la alte pagini de Facebook ploieștene, sunteți invitați să distribuiți și acolo aceste 
postări zilnice. 

c) Pe 24 aprilie, fiecare autor va primi pdf-ul cu volumul integral. 
d) Pe 25 aprilie, pdf-ul cu volumul va fi pus pe blogul ”Liceul Caragiale din Ploiesti 1966”. Linkul 

la pdf va fi postat pe paginile de Facebook despre care am vorbit la punctul a), cu precizarea 
că volumul poate fi descărcat GRATUIT. Orice descărcare a volumului de pe blog este 
contorizată, astfel încât vom putea ști în timp real câți cititori avem (sigur, considerând că 
cine descarcă volumul îl și citește; altfel de ce l-ar descărca?). Vă voi ține la curent cu aceste 
cifre. 

e) De asemenea, tot pe 25 aprilie, linkul la postarea de pe blog cu volumul va fi transmis prin 
email la cât mai mulți dintre cei care n-au acces la Facebook.  

f) Începând din 25 aprilie, sunteți invitați să distribuiți și voi, autorii, linkul la postarea cu 
volumul de pe blog prin email, pe Facebook sau prin orice alte mijloace.   

Exact așa a fost! Fragmentele din cele 16 texte au avut mare succes, comentariile find, în general, 
favorabile. Oricum, publicarea electronică din 25 aprilie era așteptată cu mare nerăbdare.  

Pe 25 aprilie pdf-ul cu volumul a fost pus pe blog, iar un mesaj de prezentare a fost trimis postat 
pe paginile de Facebook deja știute, dar și trimis prin email absolvenților de ”Caragiale” care nu sunt 
pe Facebook. În plus, cartea a fost pusă și pe blogul prietenului Robert Codescu („Cărţile 
Ploieştiului”), care este deja un blog cu mare răsunet între cititorii ploieșteni!  

De notat că volumul acesta, al cincilea, e cel mai voluminos din cele scoase până acum: are 418 
pagini și conține 79 de poze sau desene.  

După primele 24 de ore, aveam 223 descărcări pe blogul ”Liceul Caragiale Ploiești 1966”, la care 
se adăugau alte 48 descărcări pe blogul ”Cărțile Ploieștiului”, deci în total 271 descărcări. După prima 
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saptămână, totalul crescuse la 503 descărcări (349 + 154). Deci volumul poate fi considerat unul de 
succes!  

Ne facem reclamă! 
Volumul a fost văzut de multă lume pe Facebook, între care și de o persoană pe care nu o 

cunoșteam decât din scris: Edi Tecșan, care se ocupa de site-ul umoristico-sportiv ”SPORTescu”, la 
care trimisesem și eu acum 2-3 ani câteva articole, publicate imediat. Erau niște satire la adresa 
fotbalului românesc, care au fost bine primite. Oricum, dl. Tecșan m-a ținut minte și acum, văzând 
noul volum apărut (suntem prieteni pe Facebook), m-a invitat să scriu un articol despre proiectul 
nostru pentru un nou site pe care l-a creat, intitulat Zi.Romania.ro. Acolo se publică știri pozitive 
despre România, ca o replică la presa infectă care se hrănește doar din scandaluri și nefericiri! I-am 
trimis rapid un scurt text și niște poze, iar dl. Tecșan a fost atât de amabil încât a editat el singur 
textul, chiar foarte bine! După 5 volume editate, am avut și eu plăcerea să fiu editat de altcineva! 
Articolul a ieșit bine (https://www.ziromania.ro/model-pastrare-memorie-oras-natal-ploiesti/). 
Începutul lui apare în fig. 21. 

 

 

Fig. 21 Începutul articolului de pe ZiRomania.ro. Fig. 22 Coperta I și coperta IV. 

Din păcate, din cauza vitezei de apariție a articolului, am uitat să pomenesc în el de alte inițiative 
ploieștene în același domeniu, cel mai grav fiind că nu am scris nimic despre seria începută de Lucian 
Vasile. Mai târziu, i-am cerut scuze într-un mesaj email, pe care a avut amabilitatea să-l primească cu 
eleganță! Cumva, prezentul text este scris și pentru a recunoaște mai limpede că proiectul lui l-a 
inspirat pe al nostru. 

Trebuie să adaug că am avut rapid și o primă cronică a volumului. E drept, una pro domo, pentru 
că aparține unuia dintre autori, Gheorghe (Joe) Neguț, dar totuși o cronică, apărută pe blogul lui Joe: 
https://negutjoe.blogspot.com/2021/04/ploiesteni-calatori-in-timp-si-spatiu.html.     

Tipărirea volumului 
Și totuși, istoria celui de-al cincilea volum nu se termină aici. După lansarea volumului electronic, 

trei dintre autori au propus, independent unul de altul, să realizăm și o variantă ”pe hârtie” a 
volumului. Unul dintre ei, Ion Lăzăroiu, a promis că se ocupă chiar el de tot, inclusiv prin avansarea 
banilor către tipografie. Probabil că cei trei au făcut asta fiind încurajați de reducerea constantă și 
importantă a pandemiei. Eu am obiectat că difuzarea electronică deja făcută va micșora drastic 
numărul posibililor cumpărători, astfel încât vom rămâne cu cărțile nevândute. Am ajuns în fine cu 

https://www.ziromania.ro/model-pastrare-memorie-oras-natal-ploiesti/
https://negutjoe.blogspot.com/2021/04/ploiesteni-calatori-in-timp-si-spatiu.html
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toții la soluția unui tiraj minuscul, exclusiv pentru autori. Fiecare dintre cei 16 a fost întrebat câte 
volume ar dori (doi dintre noi nu au dorit niciunul!) și a ieșit un mic tiraj, pe care Nelu Lăzăroiu l-a 
comandat la o tipografie din Buzău, unde el își tipărise anterior o carte. 

Problemele nu s-au oprit aici, desigur, a fost necesară o repaginare, întrucât volumul tipărit are 
niște pagini special la început etc. De asemenea, coperta de la volumul electronic nu corespundea 
cerințelor tipăririi, așa că, după o serie de încercări, am ajuns la coperta din fig. 22, realizată de mine, 
cu mijloace proprii (mă refer la obiectele din poză, menite să sugerez călătoriile în timp și spațiu).  

În fine, volumul tipărit a fost gata pe 12 iunie și distribuit autorilor, într-o parcare de lângă Hale, 
datorită eforturilor aceluiași Nelu Lăzăroiu.   

 
Continuare… 
Nu, nu putem vorbi de o încheiere, așa că ultimul capitol nu e de concluzii. Cum avem mulți 

posibili autori care au promis noi texte, intenționăm să publicăm și un al șaselea volum, în 2022. 
Va fi, aproape sigur, un volum construit în aceleași coordonate cu cel mai recent, cel din 2021. 

Rămânem doar să-i stabilim titlul. Avem deja chiar câteva texte deja trimise... 
Povestea continuă!   
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Partea a doua 

 
Cuprinsul celor 5 volume 

 
 

”PLOIEȘTIUL VĂZUT DIN LICEUL CARAGIALE” 
 

Cuvânt înainte                        5 
Adrian Dăscălescu – Ploieștiul anilor 50                    9 
Lidia Soare Preda – Anotimpurile orașului                 14 
Dan Costineanu -  Ploieștiul ”meu”                   20 
Adrian Dăscălescu – Filmele lui Fellini               45 
Doina Vasilescu Popescu -  Vecinii mei               50 
Marius Bâzu – Ploiești, centrul universului                   55 
Marius Șaines – Scurte istorii din Ploiești             108 
Consuela Stoicescu – Sora lui Marius         113 
Lidia Soare Preda – Profesorii noștri         119 
Constantin Ciobanu – Viața frumoasă din liceu        124 
Liviu Brandabur – Cu drag, în amintirea profesorilor mei       127 
Aurora Rădoiaș Modoran – Despre Ploiești și anii de liceu        134 
Theodor Oprescu – Amintiri din liceu         142 
Constanța Soare Dobre – Mă mândresc…           149 
Stan Petrescu - Onor dirigintelui meu         182 
Dan Stănescu – Ploieștiul și liceul „Caragialeˮ           196 
Dan Roman – Cu recunoștință, despre profesorii noștri        272 
Despre autori            279 
 

 
 
”OAMENI DIN PLOIEȘTI”  
 
Cuvânt înainte                  5 
Basarab Nicolescu - Un sfânt al zilelor noastre: Părintele Galeriu (1918-2003)           9 
Dan Stănescu - Valeriu Râpeanu             18 
Mircea și Adrian Dăscălescu - Profesor Hristache Dăscălescu (1908-1985)        29 
Mihai Beffa - Profesor Ioan Spiridon            48 
Marius Bâzu - Aristocrați ai Ploieștiului            64 
Dan Stănescu - Familia Bogza              91 
Cristian Mihăilescu - Adio, Ploiești, dar rămân cu tine      108 
Valeriu Râpeanu - Dascălii mei         135 
Marius și Adina Șaines - Doctor Mișu Șaines       154 
Consuela Stoicescu - De la fereastra mea        164 
Theodor Oprescu - Maestrul meu, Ilie Tudor       174 
Dan Costineanu - Ploieșteni de veac trecut        182 
Gabriela Petrescu - Mama mea, doamna profesoară Olga Petrescu    220 
Dragoș Trestioreanu - Povestea unui ploieștean ….       229 
Marius Bâzu, Dan Costineanu - Eroul aviator Mircea Bădulescu     235 
Despre autori           262 
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”PLOIEȘTENI DE IERI ȘI DE AZI” 
 
Cuvânt înainte                           5 
Bogdan Stoicescu – Mahalagii au fost, mahalagii sunt încă…               11 
Lucian Vasile – Omul care a avut curajul să nu cedeze niciodată             23 
Marius Bâzu – Un simbol al luptei anticomuniste                                       48 
Doina Popescu – Medici ploieșteni                       60 
Mihaela Ilies – Fugit irreparabile tempus…                 79 
Stan Petrescu – Un diptic cu poante. Doi dascăli minunați               88 
Dan Vasilescu – Familia Vasilescu, din Ploiești          100 
Virgil Petrescu – Pot fi socotit ”nașul” școlii mele?          149 
Gheorghe Neguț – Amintiri ploieștene, și nu numai          173 
Cristian Mihăilescu – Bălării și microbi           195 
Bogdan Stoicescu – Tribul amazoanelor           216 
Dan Stănescu – Ploieșteni de azi            223 
Dan Costineanu – O excursie în Austria, cu şcoala....          245 
Marius Bâzu – Un elev ploieștean, în vremea lui Dej          264 
Dan Stănescu – O teorie meteorologică originală          287 
Despre autori              296 

 

”NOSTALGII PLOIEȘTENE” 
 
Cuvânt înainte                        5 
Valeriu Negulescu, Dan Costineanu și Marius Bâzu – Dialoguri amicale            8 
Consuela Stoicescu – Sentimental Junk         153         
Ștefan Dima și Marius Bâzu – Amintiri în dialog        174 
Cristian Mihăilescu – Curtea          183 
Bogdan Stoicescu – Amintiri clasate         200 
Ion Lupuțiu – Primii ani de viață, războiul, viața în refugiu, la țară, școala  215 
Marius Bâzu – Muzicile Ploieștiului meu        237 
Despre autori           293 
Index de nume proprii          299 

 

”PLOIEȘTENI CĂLĂTORI ÎN TIMP ȘI SPAȚIU” 

Cuvânt înainte                    5 
Adrian Dăscălescu – Călătorind prin lume cu gândirea formată la Ploiești         9     
Monica Dobre – Amintirile unei ploieștence … americane           24 
Jean Wolff – Realități din viață              38 
Magdalena Konate – Am trăit 45 de ani în Africa de Vest           78 
Ion Lăzăroiu – Un ploieștean călător prin lumea largă         111 
Gheorghe Neguț – Primăvara europeană a unui fost ploieștean     154 
Dinu Costa-Foru – Un inginer petrolist ploieștean – Dan Costa-Foru   174 
Mihail Bogdan Dabija – Călătorie în timp, în Ploieștiul anilor ʹ50   182 
Magdalena Fărcășanu – Amintirile unei eleve cuminți         243 
Marius Bâzu – Cum am devenit conservator în Ploieștiul anilor ʹ60      260 
Dora Roman – Ce-i determinant în viață: Locurile sau Oamenii?      287 
Bogdan Stoicescu – Vise și amintiri de pe litoralul românesc       296 
Robert Codescu – Ploiești, nimic altceva         347 
Anca Maria Cunningham – Pâinea noastră cea de toate zilele       365 
Cristian Mihăilescu – Ridendo castigat mores          375 
Dan Costineanu – Are You Experienced?         382 
Despre autori            409 
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Partea a treia  

 
Autorii celor 5 volume 

 
În tabelul de mai jos, sunt cuprinși, în ordine alfabetică, toți cei 42 de autori ai celor 5 volume 

apărute până în prezent 
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Partea a patra 

Index de nume proprii  

Acest index cuprinde numele proprii (persoane, instituții, organizații etc.) care apar în cele 5 
volume despre Ploiești apărute anual între 2017 și 2021. În fiecare caz, se menționează codul 
volumului (prezentat mai jos) și pagina la care apare respectivul nume propriu. Codurile volumelor 
sunt:  

• PVLC – ”Ploieștiul văzut din liceul Caragiale” (2017), 

• OP – ”Oameni din Ploiești” (2018),  

• PIA - Ploieșteni de ieri și de azi” (2019),   

• NP - ”Nostalgii ploieștene” (2020) și  

• PCTS – ”Ploieșteni călători în timp și spațiu” (2021). 
Acolo unde sunt informații mai detaliate despre un nume propriu (cineva sau ceva), paginile 

respective sunt subliniate. De exemplu: ”Constantinescu, Marian - PIA 231-237”. Paginile semnate de 
un autor sunt marcate cu bold (ca și numele autorului, de altfel). Numele este urmat de indicația 
autor (scris cu bold). De exemplu: Beffa, Mihai, autor – OP 48-63. 

Indexul este un important instrument de studiu. Sigur că cei care intră pe acest index vor căuta 
mai întâi să afle dacă și unde se vorbește despre ei înșiși, apoi despre prieteni, cunoscuți, profesori 
din liceu etc. Dar apoi, este posibil să caute personalități ploieștene despre care doar au auzit. Dacă, 
de exemplu, cineva vrea să afle dacă și unde anume se vorbește despre profesorul Nicolae Simache, 
găsește imediat volumele și paginile (fiind subliniate paginile la care sunt date mai multe detalii).  

Lectură plăcută!  
Orice reacție / propunere de îmbunătățire a acestui Index este de mare ajutor! 

 
Abbot, Mike, profesor la Universitatea din Delft (Olanda) 
– PIA 162 
Abramovici, sifonar – NP 183 
Adalgiza, nepoata florăresei Parascheva – NP 206-207 
Adamo, cântăreț și compozitor francez – NP 250 
Adevărul, ziar – PIA 210 
Administrația financiară din Ploiești – NP 167-171 
Agrosem – NP 64 
Aisner, Sergiu – OP 160 
Alboteanu, Radu – PVLC 239 
Albulescu, familie – NP 132 
Aldea, Dan Andrei, chitarist și solist vocal – NP 268 
Aldea, Maria Manuela – PVLC 184 
Alexandrescu (Sache), profesor de istorie – PCTS 26   
Alexandru, Mariana (Pușa) – NP 76 
Alianța Civică – PIA 56-57 
Alianța Național Creștin-Democrată (ANCD) – PIA 54 
Altiparmac, Măndica – OP 32 
Ambasada României din Columbia – PCTS 124 
Ambasada României din Costa Rica – PCTS 126-127 
Ambasada României din Ecuador – PCTS 134-135 
Ambasada României din Uruguay – PCTS 134-139 
Amsterdam, oraș din Olanda – PCTS 157-158 
Anastasescu, medic chirurg – NP 134 
Anca, familie – PIA 180 
Andersen, Hans Christian, scriitor danez de cărți pentru 
copii – NP 219 
Andreescu, Aurelian (”Ale”), cântăreț de muzică ușoară – 
PVLC 262, NP 262 

PCTS 44 
Andrei, Constantin (Costel) – PVLC 64, 90, NP 77, 138  
Andreiovici, profesoară de limba română – PIA 258 
Androne, Ștefan (Peco), directorul unei tipografii 
ploieștene – NP 212 
Andronescu, Dan – PVLC 78, NP 284 
Andronescu, Gabriel (Doru) – PVLC 78, PIA 124, NP 284 
Andronic, Octavian (Ando) – PIA 199 
Angelescu, Ionuț, medic pediatru – PIA 70 
Angelovici, prăvălie de umplut sifoane – PCTS 224 
Anghel, colonel – NP 74 
Anghel, Dimitrie, poet – PIA 134 
Anghel, Luminița – NP 74 
Anton, Anton, profesor universitar UTCB – PIA 166 
Anton, Mircea, handbalist (jucător și apoi antrenor) – OP 
203-204, NP 143 
Anton, Neagu, handbalist și antrenor – NP 27 
Apetrei, Ciprian – NP 174 
Apostol, Cornelia, șefa Cabinetului tehnic de la ICPGG – 
PIA 135 
Arabagi, proprietarul unui atelier de vulcanizare de pe 
Romană – PCTS 203 
Ardeleanu, Ionuț – NP 99 
Ardeleanu, Sabin, medic orelist – PIA 70, NP 99, 123 
ASE-facultatea de Comerț Exterior – PCTS 118 
Asociația Foștilor Deținuți Politici (AFDPR) – PIA 52-53 
Asociația pentru Educație și Dezvoltare Urbană – NP 11 
Astra, rafinărie din Ploiești – PVLC 223-231 
Atanasiu, Jan, bariton – PIA 119 
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Auer (Genie și Otto), familie din Moreni – NP 87 
Avram, Cristea, actor român – NP 254 
Avramescu, Marian, caricaturist – PIA 213 
Axinte (Lisovschi), Luiza – NP 128 
Axinte, Cornel – NP 128 
Aznavour, Charles, compozitor și interpret francez – PIA 
259 
Babeș, Liviu, protestatar anticomunist român – PIA 248 
Băcanu, Petre Mihai, ziarist – PIA 204 
Bach, Johann Sebastian, compozitor german – NP 237 
Baciu, Ion, dirijor – PVLC 79, 156, PIA 279 
Bădulescu (Dumitrescu), Paula – OP 241-243 
Bădulescu, Doru Laurian, absolvent al liceului ”Caragiale” 
din Ploiești, inginer, senator, președinte al Agenției 
Naționale pentru Resurse Minerale – PVLC 64, 78, 88, 93, 
OP 160, 183, 216, 252-253, 258-261, PIA 232, NP 77, 
136, 138, 284, PCTS 388-390 
Bădulescu, Fronea, fizician – PIA 289 
Bădulescu, Mihăiță – PVLC 216, 254 
Bădulescu, Mircea, erou-aviator – OP 235-261 
Băicoianu, Luciana – NP 76 
Baicu, Irina, profesoară de limba română – PIA 258 
Băieții din strada Pál, roman maghiar pentru copii – PCTS 
275 
Băjenescu, Andrea (Andrușa) – NP 286-288 
Băjenescu, Titu – NP 286-288 
Baker, proprietar al unei fabrici de sifoane – NP 121 
Balalia, Dumitru, prim-secretar PCR pe Prahova – NP 65, 
75, 78 
Balalia, Florică – PIA 151 
Balalia, Gheorghe (Gicu) – NP 78 
Bălan, Nicolae, profesor de limba română – PVLC 125, OP 
170-173, PIA 89, 231 
Balaș, Iolanda, atletă, săritoare în înălțime – OP 176, PIA 
283 
Baldovin, negustor – NP 100 
Bamako, capitala Republicii Mali – PCTS 81-83, 91-92 
Banca Comercială – NP 15 
Banerjee (Vasilescu), Anca – PIA 141-142 
Banerjee, Dwijen, doctor inginer al IPGG – PIA 141-142 
Banff, stațiune din Canada – PCTS 395-396 
Banu - PCTS 189, 198 
Banu, Constantin, profesor de geografie – PVLC 69, 109, 
PIA 89, PIA 152 
Banu, familie – PVLC 201 
Bărbieru, Elena, soră medicală din Ploieștiori – PVLC 196 
Bărbieru, Nicolae, învățător - OP 20, 141 
Barbu, camionagiu – NP 61, 106 
Bărbulescu (Cristescu), Paraschiva – NP 39 
Bărbulescu, Simion, ofițer – NP 39 
Baricada, revistă – PIA 202-204 
Bariera Unirii – PCTS 113-115 
barul Picadilly – NP 180 
Bassarabescu, I. A., scriitor – OP 145 
Bastilia (porecla liceului ”I.L. Caragiale”) - PVLC 62 
Bâzu (Frățilă), Cornelia, profesoară de limba franceză – 
PVLC 277, OP 69, PIA 101, 125, 257  
Bâzu (Mihail), Cristina, chimistă – OP 67, 88, NP 134 
Bâzu, Cornelia, profesoară de limba franceză – PCTS 196 
Bâzu, Ioan, profesor de limba franceză – PVLC 277, OP 
69, 85, 137, 148-149, 152-153, 165-169, PIA 101, 125, 
128, 266-267, PCTS 196 
Bâzu, Marius, autor – PVLC 55-107, 78, 114-117, 277, OP 

64-90, 235-261, 136-137, 160, 183, PIA 48-59, 264-286, 
PIA 100-101, 125, 195, 223, NP 8-152, 237-291, PCTS 
260-286 
Bâzu, Marius, dirijor – PVLC 75, NP 254-255 
Bâzu, Mihai, ofițer – PCTS 262 
Bâzu, Stoica, ofițer – PCTS 262 
Beatles (the Beatles, formație rock engleză) – NP 264-
266 
Beer-Sheva, oraș din Israel – PCTS 46-48, 52, 66-67 
Beethoven, Ludwig van, compozitor german – NP 237, 
244 
Beffa, Mihai, autor – OP 48-63, NP 265, 273  
Bel Ami, atelier foto celebru din Ploiești – PVLC 108, OP 
190, NP 180 
Bellu, Octavian, antrenor de gimnastică – PVLC 61, PIA 
282 
Belu, Pavel – PIA 135 
Bem, Ana, medic pediatru – PIA 72 
Beniuc, Mihai, poet – PIA 268 
Benzi, Roberto, dirijor italian – NP 245 
Berbec, Olga, profesoară de limba franceză – PVLC 70, 
122-123, 140, 147, 161 
Berbec, restaurant din Ploiești – PIA 22 
Berlin, capitala Germaniei – PCTS 166-172 
Bernstein, Leonard, compozitor și dirijor american – NP 
251 
Biblioteca ”Mihai Eminescu” din Cișmigiu – PCTS 118 
Biblioteca de la Palatul Culturii din Ploiești – PCTS 269 
Biblioteca Orășenească – PVLC 95, 158 
Bica, Ioan, profesor universitar UTCB – PIA 166 
Bîcu, cizmar – NP 67 
Biden, Joe, președinte al SUA – PCTS 13 
Bidulescu, Marina, tehnician dentar – PIA 72 
Bidulescu, medic chirurgu la spitalul ”Boldescu” – PIA 
248-249, NP 135 
Birmingham, oraș în Marea Britanie – PCTS 33 
Biroul comercial al României din Los Angeles, SUA – PCTS 
129-133 
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – PVLC 137 
Biserica Catolică – PVLC 137 
Biserica Domnească – NP 21 
Biserica Evanghelică Luterană din Ploiești – PVLC 137, NP 
174 
Biserica Maica Precista – NP 103, 176 
Biserica Sf. Nicolae Nou Ispravnici – PIA 274, NP 21, 102, 
103-104 
Biserica Sfânta Vineri – PVLC 53, 205, NP 30, 102-103, 
PCTS 35 
Biserica Sfântul Gheorghe – PVLC 59 
Biserica Sfântul Vasile cel Mare – OP 9 
Blandiana, Ana, scriitor – PVLC 120, PIA 54, 56, 59 
Blunck, Hans Friedrich, scriitor german – NP 219 
Blüthner, marcă de pian – NP 240 
Bogos, Emil – OP 192, NP 136 
Bogza (Georgescu), Elena-Rhea Silvia – OP 92 
Bogza, Alexandru senior, funcționar al marinei 
comerciale române – OP 92 
Bogza, Alexandru, profesor de muzică – OP 92 
Bogza, Geo, scriitor – OP 96-101 
Boiarolu, paharnic – NP 102, 108 
Bois de Boulogne, pădure de lângă Paris – PCTS 120 
Boldur-Voinescu, Alexandru – PCTS 179 
Bombardarea Ploieștiului în al doilea război mondial – 
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NP 122 
Boncu, Natalia, profesoară de limba română – PVLC 129, 
139, 276, 192, NP 33 
Boroș, Ioan, medic pediatru – PIA 63 
Botoșanu, familie – NP 75 
Botoșanu, Maria – NP 75 
Botta, Emil, actor și poet – PVLC 171, 244 
Bozantan, profesor de limba franceză – PCTS 26   
Braia, Mia, cântăreață – PIA 22 
Brâncuși, Constantin, sculptor – OP 77 
Brandabur, Liviu, autor – PVLC 127-133 
Brânduș, Andrei (alias Liviu Floda), ziarist la Radio Europa 
Liberă, New York – PIA 142 
Brânduș, Vladimir – vezi Bransdörfer, Tom 
Brănescu, avocat din Ploiești – OP 72-73, NP 242 
Bransdörfer (Ignatiev), Tania, pictoriță – NP 129, 132, 
178-180 
Bransdörfer, Tom, actor, eseist (sub pseudonimul 
Vladimir Brânduș) – PVLC 76, 83-84, NP 129, 178, 243 
Brânzei, Sofia, învățătoare – PCTS 247 
Brătianu, George I., istoric – OP 145 
Breasla – NP 120-121 
Brenner, Micky – PIA 179 
Brezeanu, C.G., primar al Ploieștiului – NP 53, 57 
Bricman, proprietarul unui depozit de cherestea – NP 69, 
72 
Bridinel, băiatul florăresei Parascheva– NP 206 
Broșteanu, Aurel, judecător și critic de artă – PIA 112 
Brozici, Mircea, ploieștean – PCTS 43 
Brucăr, Mircea, filozof și pianist – PIA 112 
Brugge, oraș din Belgia – PCTS 161 
Bruștuc, Aurelia (Lili), profesoară de desen – OP 78, PIA 
125, PCTS 198 
Bruștuc, Gigi, inginer – OP 78 
Bruxelles, capitala Belgiei – PCTS 159-160 
Bucheru, profesor de limba și literatură română – PCTS 
26 
Bucur, Serghie, ziarist – NP 109 
Budapesta, capitala Ungariei – PCTS 172-173 
Budeleanu, Mihăiță, inginer – OP 123 
Budeleanu, Nae, medic veterinar – OP 122-123, 130 
Buescu, Nicolae, motociclist – PCTS 215 
Bulata, Laurențiu, medic fizioterapeut – PIA 64 
Bulata, Vali, asistentă șefă – PIA 64 
Bulevardul (Independenței) din Ploiești – PVLC 59, 178, 
214, PIA 17 
Bulevardul din Ploiești – PCTS 27-28, 33 
Buligescu, colonel – NP 67 
Burci, Cristian, patron de presă – PIA 204 
Burducea, Ion, inginer mecanic – NP 48 
Burducea, Nicolae (Nicu) – NP 48 
Burducea, Rodica – NP 48 
Burducea, Silvia – NP 48 
Burebista, rege al dacilor– NP 201 
Butufei, Maria, învățătoare – PVLC 150 
Butufei, Sorina, inginer electronist – PVLC 65, 150-151 
Călărașu, Radu – PVLC 65, OP 160, NP 77, 138, 282-283 
Calgary, oraș din Canada – PCTS 391-393 
Călinescu, Dan – PIA 193 
Calu, Andrei, economist – NP 215 
Câmpeanu, Nelu – PIA 122 
Canalul de Suez, subiect al unei crize mondiale, în 1956 – 
PCTS 269 

Canalul Dunăre - Marea Neagră – OP 9, PIA 39, 50, PCTS 
271- 272 
Canciu, Gheorghe, profesor de matematică – PCTS 193 
Candiano, Lelia – NP 98 
Candiano-Popescu, om politic ploieștean – PVLC 176 
Cantacuzino, Grigore (Nababul) – PIA 108-109  
Cantacuzino, Maria – NP 20 
Cantili, familie de moșieri – PVLC 245 
Cantilli, George – NP 27 
Cantilli, Grigore – NP 27-28, 38 
Cantilli, Hagi Hristu – NP 26, 99 
Cantilli, Ion – NP 26 
Cantilli, Panait – NP 26 
Capeleanu, Pompiliu, general – NP 61-62 
Capsali, Floria, maestră de balet – PIA 149 
Caraghiaur, profesor de matematică – PIA 128 
Caragiale, Ion Luca, scriitor român – OP 77, NP 237 
Caragică, Lidia – NP 89 
Caragiu, Toma, actor, director al teatrului din Ploiești – 
PVLC 110, 128, 172, PIA 278, NP 236, PCTS 288 
Cărbunescu, Mircea, profesor – PCTS 198 
Carniol, Liviu (Tuti) – PVLC 85, NP 135 
Carol al II-lea, rege al României – NP 56 
Carol I, domnitor și apoi Rege al României – NP 26 
Carpați, marcă de bicicletă – PVLC 86 
Cârstea, Adriana – PVLC 220 
Cartierul Bereasca – PCTS 222 
Cartojan, Nicolae, istoric literar – PIA 269 
Casa Albă, sediul Prefecturii și Primăriei din Ploiești – 
PVLC 177 
Casa Căsătoriilor – PVLC 178  
Casa de Asigurări Sociale Prahova (Corporație) – NP 53-
56 
Casa Ergas Mamaciu – PVLC 100, PIA 279 
Casa memorială ”Nicolae Iorga” – PVLC 154 
Casa Tulea – NP 94, 98 
Casabalian, Eduard, medic stomatolog – PIA 64 
Casabalian, Teodora, medic stomatolog – PIA 64, 72 
Catalina, insulă din Oceanul Pacific – PCTS 145 
Cătuneanu, Radu – OP 60 
Cazinoul din Monte Carlo – OP 76-77 
Ceaikovski, Piotr Ilici, compozitor rus – NP 250 
Ceampelea, Elena, gimnastă – OP 176, PIA 283 
Ceaușescu, Elena, fruntaș comunist – PIA 200 
Ceaușoglu, Marta, profesoară de limba germană – OP 
130 
Ceaușoglu, Mitică – OP 109, 127-128, 130 
Ceianu, Gabriela – NP 48 
Celentano, Adriano, cântăreț și compozitor italian – NP 
11 
Centenarul nașterii lui I. L. Caragiale din 1952 – PCTS 184 
Centrul Medical din Kita – PCTS 94-95, 97-98 
Centrul Medical Inter-întreprinderi (CMIE) din Bamako – 
PCTS 103-104 
Centrul Medical Praga (fost Spitalul / Policlinica 
Petrolului) – NP 56 
Cepișcă, Elisabeta, profesoară de muzică – PVLC 140, 
161, 166, 172, 244 
Cepoiu, Nelu – NP 223 
Cerchez, Cristofi, arhitect – NP 113 
Cernea, Adrian (Adi) – PIA 270-271, NP 102, 263-265 
Cernea, Nicolae, preot – PVLC 56, NP 102 
Cheia Succesului, gazetă ploieșteană – NP 213  
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Chicoș, Silvia – NP 256 
Chiriac, Cornel, animator muzical – NP 270-274, PCTS 
326, 329-331 
Chiriță (Petrescu), Mihaela – NP 130 
Chiru, Nuți, tehnician dentar – PIA 72 
Chiseliță, Angela, medic – PIA 72 
Chițu, avocat – NP 73 
Chițu, Lucian, inginer – NP 40 
Chițu, Mihai Lucian – NP 106 
Chopin, Frederic, compozitor polonez – NP 241, 244 
Ciachir, Dan, scriitor – PCTS 297 
Cimitirul Bolovani – NP 96, 210 
cinematograful 23 August (fost Fantasio) – PVLC 99, 101, 
108, 124 
cinematograful Club CFR – PVLC 100 
cinematograful Corso – PCTS 56 
cinematograful Cultural – PVLC 100, NP 137 
cinematograful Muncitoresc – PVLC 101, 124 
cinematograful Patria (fost Cinemascop, fost Ștefan 
Gheorghiu)  – PVLC 57, 101-102, 124, NP 182 
cinematograful Popular – PVLC 99, 101, 124 
cinematograful Progresul – PVLC 99, 101, 124, NP 180 
cinematograful Rodina – PVLC 100, NP 244 
cinematograful Tineretului (fost Timpuri noi, fost Roxy) – 
PVLC 99, 124, 177, NP 175 
cinematograful Victoria – PVLC 99, 213 
Ciobanu, Constantin, autor – PVLC 124-126 
Ciobanu, Mihai – NP 109 
Cioc, Dumitru, director științific la ISPH – PIA 160-161, 
164 
Cioculescu, Șerban, critic literar – OP 145, NP 237 
Cioran, Emil, scriitor – PIA 216-217 
Ciorbea, Victor, prim-ministru al României – PIA 54, 167 
Circul (Medrano) – PVLC 39, 213-214 
Ciudin, Elena, profesoară de geografie – PVLC 277, PIA 
244, 253-262 
Clonaru, Victor, ofițer și om politic – PIA 23-47 
Club A, clubul studenților de la Arhitectură – NP 155 
Clubul Caricaturiștilor din București – PIA 211 
Clubul rafinăriei Vega – PCTS 211 
Coana Tita, bucătăreasa șefă a Spitalului de Pediatrie – 
PIA 63 
Cobzuc, Gheorghe, profesor – PIA 117 
Coconea, Gheorghe, inginer mecanic – NP 103 
Coconea, Nae, petrolist – NP 103 
Coconea, ploieșteancă din anii ‘50 – NP 97 
Cocu, medic, familie – PVLC 50, OP 137 
Codescu, Robert, autor – PCTS 347-364 
Cofetăria ”Tineretului” – PCTS 113 
cofetăria Crinul Alb – PVLC 124 
Cohn, Silvia, profesoară de pian – PVLC 74, 114, NP 158, 
241 
Cole, Nat King – NP 262 
Comaliment, magazin alimentar – NP 181 
Comănescu, Elena – NP 87 
Comănescu, Gheorghe – NP 87 
Comănescu, inginer – NP 82 
Comăniciu, Paula, profesoară – PCTS 252 
Comăniciu, profesoară de psihologie – PCTS 26   
Comaniciu, Traian, directorul liceului nr. 2 – PCTS 26 
Comarnescu, Petru, critic de artă – PIA 112 
combustibil bio – PCTS 18 
Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și 

Sistematizare (CSCAS) – PIA 161 
Comitetul Radio-Televiziunii Române – OP 24 
Complexele comerciale din Ploiești – PCTS 353-356 
Comuna Călugăreni, jud. Prahova – PCTS 111 
Concertul de Anul Nou de la Viena – NP 245 
Concurentul, gazetă ploieșteană – NP 212-213 
Conducta de petrol dintre Alberta (Canada) și SUA – 
PCTS 13-14 
CONSPROIECT (fost DSAPC) – NP 226 
Constantin (Damian), Ecaterina, medic stomatolog – NP 
38 
Constantin, Ioana, muzeograf – PCTS 35-36 
Constantin, Mihaela, medic stomatolog – PIA 74 
Constantin, Păun, inginer constructor – NP 38-39 
Constantinescu (Munteanu), Floreta – PVLC 183, PIA 
233-234 
Constantinescu, Corina, medic pediatru – OP 130, PIA 
77-78 
Constantinescu, Dumitru (Mitică) – PIA 152 
Constantinescu, Emanuel, avocat – PIA 107 
Constantinescu, Manole, avocat – PIA 122 
Constantinescu, Maria, proprietara unui atelier de 
pielărie – NP 68-69, 105 
Constantinescu, Marian – PIA 224, 231-237 
Constantinescu, Marilena, medic pediatru – NP 33 
Constantinescu, Mihaela – PIA 234 
Constantinescu, Paul, compozitor român – PVLC 169, NP 
237 
Constantinescu, Petre – NP 72 
Constantinescu, Petrică, medic – OP 130, PIA 77-78 
Constantinescu-Bordeni, Nicolae – NP 116 
Consulul Onorific al României la Bamako – PCTS 108 
Copoiu, Florin – PIA 190 
Coposu, Corneliu, om politic, președinte al PNȚCD – PIA 
166 
Corcalciuc, Valentin – PIA 125 
Corporația (Petrolului) – NP 58, 121 
Costa-Foru (Prager), Anca – NP 134 
Costa-Foru Dinu, autor – PCTS 174-181 
Costa-Foru, Alexandru (Sandu) – PCTS 177-180 
Costa-Foru, Constantin, avocat și insutriaș – PCTS 174-
176 
Costa-Foru, Dan (Ion , Rodrig Emanuel) – PCTS 174- 
Costa-Foru, Dora (născută Tudoran) – PCTS 177-180 
Costa-Foru, familia – NP 151-152 
Costa-Foru, George (Jorj) – PCTS 177-180 
Costa-Foru, Gheorghe, jurist, primul Rector al 
Universității din București – PCTS 176 
Costa-Foru, Lidia (născută Milewski) – PCTS 177 
Costa-Foru, Maria (născută Paspatti) – PCTS 174-176 
Costa-Foru, Sașa (căsătorită Caracaș) – PCTS 179 
Costa-Foru, Vali și Ion – NP 134 
Costa-Foru, Xenia (căsătorită Andreescu) – PCTS 180 
Costineanu, Dan, autor – PVLC 20-43, 88, OP 182-219, 
235-261, PIA 245-286, NP 8-152, PCTS 382-408 
Covaci,  Robert, profesor de fizică, pianist de jazz – PVLC 
161, 276-277, OP 206-210, PIA 93-99, NP 66, 238 
Covaci, Nicu, chitarist și solist vocal, șef al formației 
Phoenix – NP 269-270 
Covaci, Octavian, caricaturist – PIA 199 
Covaci, Robert – PCTS 217 
Crăciun, Roxana, medic stomatolog – PIA 74 
Crăciun, Sever, medic cardiolog – PIA 69-70 
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Crăciunul la Ploiești – PCTS 222-224 
Crăsnaru, Nicoleta – PIA 64 
Cremene, Mioara, autoare de cărți pentru copii – PVLC 
95 
Crețu, Ion, profesor doctor, șef al Catedrei de Hidraulică 
a IPG Ploiești – PIA 136, 141 
Crișan, medicul liceului Caragiale – PCTS 189 
Cristescu, Elena – NP 19 
Cristescu, Elisabeta – NP 18-19 
Cristescu, Emilia (Milica) – NP 16, 33 
Cristescu, Gheorghe – NP 16, 19 
Cristescu, Ion – NP 19 
Cristescu, Maria – NP 19 
Cristescu, Octavian – NP 16 
Cristescu, Sevasta – NP 19 
Cristescu, Steliana, medic pediatru – PVLC 51, PIA 69, NP 
16, 31 
Cristescu, Stoica – NP 13, 16-17, 30 
Cristescu, Traian – NP 16, 19, 34-35 
Cristescu, Vasile – NP 16-17, 19 
Cristescu, Vasile Gh. – NP 18 
Cristoiu, Ion, ziarist – PIA 203 
Croitoru, Mircea, secretar general de redacție – PIA 201-
203 
Cropellianu, Ecaterina – NP 111 
Cuclin, Dumitru, compozitor – OP 92 
Cunningham, Anca, autor – PCTS 365-374 
Cupa Presei la fotbal – PIA 207-209 
Cuptorul cu lemne, restaurant din București – PIA 211 
Curelea, proprietar al unui depozit de materiale de 
construcție – NP 121 
Curentul, ziar – PIA 209 
Curierul de Prahova, gazetă ploieșteană – NP 213 
Cursaru, preot la bisericuța din Târgșor – PIA 65 
Curse de motociclete – PCTS 214-215 
Curteanu, inginer agronom – OP 131 
Curtev, Leon – NP 87 
Cutică, professor de limba rusă – PCTS 195 
Cvaci, Remus, om de afaceri – PIA 199 
Czerny, Carl, autorul unei metode de învățat pianul – NP 
241 
Dabija, Andrei, profesor de geografie – OP 85 
Dabija, Mihail Bogdan, autor – PCTS 182-242 
Dallas, cârciumă de cartier din Ploiești – OP 197-198 
Dâmbu, apă curgătoare din Ploiești – PVLC 128, 199, 
202-203, NP 124, 142  
Damian, Radu, profesor universitar UTCB – PIA 165 
Dănică, Lucian – PVLC 85 
Dănică, Zizi – NP 76 
Danieleanu, Nae, profesor de educație fizică – PVLC 234, 
PIA 221-222, PCTS 26 
Danieleanu, Stela, profesoară de educație fizică – PVLC 
221 
Danielescu, I. Cr., profesor de muzică și compozitor – 
PVLC 171, 244 
Darie, Iurie, actor român – NP 254 
Dărmănescu, Mihai – PVLC 65 
Dăscălescu, Adrian, autor – PVLC 9-13, 45-49, 90, OP 29-
47, PCTS 9-23  
Dăscălescu, Hristache (”Bujie”), profesor de matematică 
– PVLC 53, 125, 129-130, 140, 221, 249-251, OP 29-47, 
174, PCTS 192 
Dăscălescu, Mircea, autor – OP 29-47 

Dăscălescu, Ștefănache – OP 30 
Dascălu, Dumitrache – OP 30 
Daucher, Eugen – PIA 113 
Davidescu, medic, directoarea Policlinicii de copii – PIA 
74 
Davidoglu, Mihail, scriitor – PIA 268 
Debie, N., chimist – PVLC 171, 244, NP 52, 107 
Deep Purple, formație de rock britanică – NP 155 
Degeratu, Mircea, profesor universitar UTCB – PIA 166 
Diaconescu, proprietară – OP 109, PIA 195, NP 184 
Diaconescu, Romeo – PVLC 262 
Dide, Nicolae, revoluționar – PIA 205 
Dima, Ștefan, autor – PVLC 90, 94, NP 174-182 
Dimache, Daniel – NP 109 
Dimitriu, Ștefan, scriitor – NP 96-97 
Dinamo București, echipă de handbal – OP 203 
Dinu, învățătoare – PIA 186 
Dinu, Marian – PVLC 185 
Dițu, Doru – NP 135 
Djuvara, Neagu, istoric – OP 53 
Djuvara, Trandafir, diplomat – NP 98 
Dobre (Sima), Mioara, medic – PIA 71 
Dobre (Soare), Constanța, autor – PVLC 149-181 
Dobre, Alexandru (Andu) – PVLC 84 
Dobre, Aurel (Relu) – PVLC 84, NP 139 
Dobre, Constantin, medic – PIA 72 
Dobre, Monica, autor – PCTS 24-37 
Dobrescu, Constantin, istoric – NP 52, 93, 109 
Dobrogeanu-Gherea, Constantin, critic literar – PVLC 176 
Donaueschingen - Izvoarele Dunării – PCTS 162-163 
Donciu, Nicolae, profesor universitar – OP 34 
Doner, Lucian – NP 62, 106 
Donner, Alecsandru, ofițer USLA – NP 63 
Donner, ilegalist – NP 62 
Dorobanțu, fabrică de stofe din Ploiești – PVLC 177 
Drăcea, medic primar ginecolog – PIA 66 
Drăgan, Gabi, solist vocal – NP 268 
Drăgan, Mircea – OP 58 
Drăgănescu, Mihai, președinte al Academiei Române – 
NP 224 
Drăghicescu, Lili – PVLC 105 
Dragomir, farmacistă – OP 38 
Drâmbă, Gigi – PIA 135 
Dridea, Mircea, fotbalist – PVLC 81, 168, OP 194-197, PIA 
284, NP 180 
Duca, Clarisse (Mere Clarisse) – PIA 178 
Dumitrescu (Hâncu), Anca – PIA 133 
Dumitrescu Lixeanu, Lelia, profesoară de limba latină – 
PIA 80 
Dumitrescu, Constantin (”Ticu”), PIA 48-59, 266 
Dumitrescu, Constantin, compozitor – OP 91 
Dumitrescu, Coralia, profesoară de științele naturii – 
PVLC 70, 123, 139-140, 161, 215, PIA 224 
Dumitrescu, Elena (Nuța) – NP 252 
Dumitrescu, Gigi, antrenor de fotbal – PVLC 41, PIA 196 
Dumitrescu, Ion, medic – PIA 116 
Dumitrescu, Liviu, profesor la UPGG Ploiești – PIA 171 
Dumitrescu, Nicu – NP 183 
Dumitrescu, Paula, profesoară de limba română – NP 33 
Dumitrescu, plăpumar – NP89 
Dumitrescu, profesoară de istorie – PCTS 253 
Dumitrescu, Sorin, director ISPH – PIA 163 
Dumitrescu, Speranța, profesoară de științele naturale – 
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NP 33 
Dumitrescu, Stelian, medic – PIA 116 
Dumitriu, C. – NP 36 
Dumitriu, Petra – NP 17 
Dumitriu, Petru, scriitor – PIA 187 
Dumitru, Florin, baterist al mai multor formații rock 
românești – PIA 180, PCTS 331-343 
Dumitru, Marin, medic chirurg – OP 145 
Dunăre, Rândunel, zis Sfârâială– NP 205 
Duțu, familie – NP 74 
Duțulescu, C., arhitect – NP 131 
École Nationale de Santé Publique (ENSP) din Paris – 
PCTS 100-102 
Edeleanu, Lazăr, chimist – PCTS 176 
Editura Eminescu – OP 24 
Eftene C. (”Manivelă”), profesor – PCTS 198 
Eliade Eufrosina – NP 111 
Eliade, Mircea, scriitor – PIA 113 
Eliescu, profesoară de pian – PVLC 74, NP 243 
Emanoil, Maria și Nic. – NP 131-132 
Enache, Mircea, șef de secție la IPCGG – PIA 136 
Enciu, – PCTS 191, 207 
Enciu, Ion, profesor de limba română – OP 84, PIA 266 
Ene, Dumitru (Enică) – PIA 152 
Evenimentul Prahovei, gazetă ploieșteană – NP 213  
Evenimentul zilei, ziar – PIA 203 
Evghenide, Constantin, inginer – NP 42, 44 
Evghenide, Margareta – NP 42 
Examene, supliment săptămânal – PIA 206 
Expoziția internațională din Guatemala City – PCTS 123-
126 
Expoziția Mondială Lisabona 1998 – PCTS 147 
Fabrica ”Hora” din Reghin – PCTS 142 
Facultatea de Geodezie – PCTS 58-59 
Facultatea de Litere din București – OP 26, NP 239 
Facultatea de Matematică – OP 36 
Facutatea de Medicină Generală din București – PCTS 78 
Falk, soția pastorului luteran din Ploiești – NP 175 
Falkenstein, localitate în Bavaria – NP 288 
Familia Konate – PCTS 84-85 
Farcaș, laborant al liceului Caragiale – PCTS 190 
Fărcășanu, Magdalena, autor – PCTS 243-259 
farmacia ”Bărbosu” – NP 176 
farmacia ”Farmex” – NP 14 
Faur, Florin, director al Liceului de Artă – PVLC 180 
Fellini, Federico, regizor italian – PVLC 45, NP 147 
Ferencvaros Budapesta, echipă de fotbal maghiară – 
PVLC 258 
Fernic, Ionel, compozitor – NP 117-119 
Fetter, Liviu – PIA 228 
Filarmonica din Ploiești – PVLC 56, NP 244 
Filipescu, cizmar – PIA 176-177 
Filipescu, familie – PVLC 104 
Filmul artistic ”Cartierul veseliei” – PCTS 115-116 
Fisher, Bobby, șahist American, campion mondial – NP 
251 
Fitz, profesor de limba germană – PIA 270, NP 175, 177 
Flacăra, revistă săptămânală – PIA 199 
Flondor, Dumitru, profesor universitar – OP 34 
Florea, Mihai, profesor, prezentator al emisiunii 
radiofonice ”Cine știe câștigă” – PIA 276 
Florence (Florans) și Garofița, surori, personaje pitorești 
din Ploiești – OP PVLC 45, 190-191 

Florențiu, Adrian (Nae) – NP 121, 264 
Florențiu, Anca – NP 264 
Florescu, Ileana – NP 121 
Florescu, Radu – NP 121 
Florian, profesor de Rezistența Materialelor la IPGG – PIA 
131 
Flower Power, rezistența pasivă și nonviolentă din anii 
‘70 – NP 153 
Fontanella, ploieștean pasionat de muzică jazz-rock – OP 
217-218, NP 265 
formația Cromatic – NP 155, 268 
Formația Fără Nume (FFN) – PCTS 333 
formația Mondial – PVLC 78, NP 268, PCTS 324 
formația Olympic 64 – PVLC 78, NP 268, PCTS 327 
formația Phoenix – PVLC 78, NP 259, 266 
formația Roșu și Negru – NP 268 
formația Sfinx – NP 268 
formația Sideral – PVLC 78, NP 266-267 
formația Sincron – PVLC 78, NP 259 
Fotescu, general – PIA 179 
Fourier, serie (matematică) – PCTS 181 
Franz, Matias, antreprenor – NP 131 
Frații Grigoriu, trio vocal masculin – NP 256 
Frățilă, Constantin (Costel), jurisconsult – OP 76, NP 245, 
PCTS 271-273 
Frățilă, Eleonora – NP 245 
Frățilă, Eugen (Genu) – PVLC 86-87, NP 246 
Frățilă, Sergiu – PVLC 86-87, 97, OP 76, NP 245-246, 250, 
286 
Frățilă, Stan, învățător din Hârșova – OP 7, PCTS 271-273 
Freese, Heinrich Theodor, medic german – NP 157 
Fruntelată, Nicolae Dan, ziarist – PIA 201-202, 206 
Frunzetti, Ion, istoric și critic de artă – PIA 112 
Fucs, Mișu, medic ginecolog – PIA 74 
Fundația Liceul ”Mihai Viteazul” – OP 48 
Galeriu, Constantin, preot – OP 9-17, PIA 112 
Găman, profesor de geografie – PIA 112 
Gândul, ziar – PIA 210 
Gara de Sud – PVLC 59, 176, PCTS 113-114 
Garajul Autobuzelor din Ploiești (ITP, IJTL, RATP, TCE 
S.A.) – PCTS 347-351 
Garoflid, Eliza – NP 111 
Găvănescu, Gheorghe – NP 38-39, 45-47 
GAZ, marcă de autoturism de teren – NP 187 
Gazeta Cărților, revistă ploieșteană – NP 213 
Gazeta literară, revistă literară – OP 24 
Georgescu, Andrei, profesor universitar UTCB – PIA 166 
Georgescu, Antonia (Mignon) – NP 133 
Georgescu, Dan – PIA 224 
Georgescu, Diana – NP 135 
Georgescu, Emilia – NP 40 
Georgescu, Florica, învățătoare – PVLC 65, OP 132, PIA 
196, 243, 277-278, NP 243 
Georgescu, Georgică, profesor de istorie – PCTS 194 
Georgescu, Grigore, general, ministru al Lucrărilor 
Publice – OP 79, NP 100  
Georgescu, Ioan, ofițer – NP 40 
Georgescu, Ion, proprietar al grădinii Paradis – NP 120-
125 
Georgescu, Liana – PVLC 146 
Georgescu, Nichi – PVLC 87, NP 133 
Georgescu, Nicolae, medic orelist – PIA 76, NP 83, 123 
Georgescu, Rhea Silvia – NP 124 
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Georgescu, Vasile – PIA 191, NP 70 
Georgescu-Obrocea, Ion, primar al Ploieștiului – NP 57 
Ghciulescu, Dorin, ploieșetan – PCTS 43 
Gheară, Nicu, om de afaceri – PIA 208 
Ghent, oraș din Belgia – PCTS 160 
Gheorghe, Gheorghe (”Calu”), măcelar și handbalist – OP 
212-213 
Gheorghe, Ioana – PVLC 240 
Gheorghiu (Tulea), Luxița – NP 98 
Gheorghiu, Cosma, arendaș – NP 98 
Gheorghiu, Florin, șahist – PVLC 171, 233-234, PIA 153, 
283-284 
Gheorghiu, profesor de chimie – PCTS 26   
Gheorghiu, Smaranda, profesoară de fizică – PVLC 239 
Gheorghiu, Valentin, pianist – PVLC 79, PIA 280, NP 244 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe, secretar general al PCR – 
PVLC 172, PIA 264-265, PCTS 114 
Ghinea, Gheorghiță (Uriașu), caricaturist – PIA 212 
Ghiocuș, Cristea – NP 16 
Ghițan, Mircea, medic stomatolog – PIA 74 
Giurescu, C. C., istoric – OP 145 
Giurumelea, familie din Rm. Sărat – OP 40 
Glaser, Carol – NP 86 
Glaser, Edwin – NP 86 
Glaser, Friederich – NP 86 
Gociman, Mircea, inginer – OP 77, 80 
Gogan, Nicu, IPCGG – PIA 136 
Goia, Iuliana – PIA 118 
Goia, Nicolae – PIA 118 
Gojinescu, Cici – NP 262 
Goliat, balenă expusă în Ploiești – PVLC 38 
Gore, Al, vicepreședinte al SUA – PCTS   
Grădinile cinema din Ploiești – PCTS 240-241 
Gregorian, Alexandru, profesor de limba română – NP 
186, 191 
Gremio Porto Allegre, echipă de fotbal braziliană – PVLC 
259 
Grieg, Edvard, compozitor norvegian – NP 244 
Grigore, Ion, profesor de matematică – PVLC 224, 272-
275, OP 82-84, PIA 152, 176, 191, NP 76, 81, PCTS 193, 
256, 258-259, 289-290, 291-292 
Grigore, sanitar veterinar – NP 192-193 
Grigorescu, Cornelia – PVLC 220 
Grigorescu, marcă de televizor – PVLC 106 
Grigorescu, Mariana – PVLC 220, 236, PIA 224 
Grimm, frații, scriitori germani, autori de cărți pentru 
copii – NP 219 
Grințescu, profesor de educație fizică – PVLC 39 
Groddeck, Georg – NP 92 
Groșescu, Ioan, scriitor – NP 29, 97 
Groza, Valeria – PVLC 223-224 
Gugui Victor Eduard, patron de presă – PIA 202-204 
Gușă, Gheorghe – NP 27 
Gusti și Eva, personaje pitorești – NP 85 
Haifa, al treilea oraș ca mărime din Israel – PCTS 49 
Halele Centrale – PVLC 61, 200 
Halele Centrale din Ploiești – PCTS 112 
Hâncu, Simion, director ISPH – PIA 163 
Hâncu, Vasile, inginer, profesor – PIA 112 
Hanon, Charles Louis, autorul unei metode de învățat 
pianul – NP 241 
Harciadur, avocat – NP 135 
Haret, inginer, familie – PVLC 50 

Haret, Mieta, ploieșteancă din anii ‘50 – NP 97  
Haret, Spiru, ministru al învățământului – NP 96 
Haret, Valeriu, director al căii ferate Ploiești-Văleni – NP 
96 
Hariga, Bujor, chitarist – NP 285 
Hartular, Mariki – PIA 152 
Hașegan, Liviu, profesor universitar UTCB – PIA 166 
Hăulică, Dan, critic de artă – PIA 112 
Hăvârneanu, Lică, handbalist – OP 201-205 
Herlea, Nicolae, bariton român – NP 249 
Herțioga, topograf la ICPGG – PIA 137 
hipodromul din Ploiești – PIA 285-286 
Hodemniac, aviator, apoi depanator TV – NP89 
Hodorog, deputată de cartier – NP 137 
Hofman, Artur, profesor de educație fizică, antrenor – 
PIA 125 
Hoinărescu, Călin, arhitect – PVLC 170 
Homoriceanu, Felicia – NP 111 
Horațiu, poet latin (Quintus Horatius Flaccus) - PCTS 22-
23 
hotelul Central din Ploiești – PVLC 124 
Hrușciov, N.S., secretar general al PCUS – PVLC 242-244 
Iacob, Lucian – NP 118, 146 
Iamandi, Constantin – PIA 163 
Iancovici, Florin, medic pediatru – PIA 62 
Iancu, Gioni – PIA 135 
Ianculescu, Magda, soprană română – NP 249 
Iatan, ploieșteancă din anii ‘50 – NP 97 
ICEMENERG, institut de cercetări în domeniul energetic – 
PIA 287  
Ierusalim, capital statului Israel – PCTS 48 
Ignat, Mihai, caricaturist – PIA 212-213 
Ilies, Mihaela, autoare – PIA 79-87 
Iliescu, Ana, profesoară de matematică – PVLC 221 
Iliescu, Costică, inginer la IPCGG – PIA 136, 138 
Înălțimea Golan – PCTS 50 
închisoarea Aiud – PIA 43-44 
Închisoarea Sighet – NP 100 
Independentul, săptămânal – PIA 201 
Institutul de Arhitectură ”Ion Mincu” – PVLC 131 
Institutul de Arte Plastice ”Nicolae Grigorescu” – OP 26 
Institutul de Cercetări Energetice din București – PVLC 
196 
Institutul de Cercetări și Proiectări de Petrol și Gaze 
(IPCGG) – PIA 135 
Institutul de Construcții din București – PCTS 60-61 
Institutul de Domnișoare (Ortodoxe) din Galați – NP 239 
Institutul de Fizică Atomică (IFA) – PIA 161 
Institutul de Oftalmologie Tropicală Africană IOTA din 
Bamako – PCTS 87-88 
Institutul de Petrol și Gaze (IPG) Ploiești – PIA 136 
Institutul de Petrol, Gaze și Geologie (IPGG) București – 
PIA 129 
Institutul de Proiectări pentru Instalații Petroliere (IPIP) – 
PVLC 214 
Institutul de Studii și Cercetări Hidrotehnice din 
București (ISPH) – PIA 160 
Institutul Marchoux din Bamako – PCTS 88-89 
Institutul Politehnic din Timișoara – PIA 161 
Întreprinderea de Comerț Exterior Petrolexportimport – 
PCTS 118-119 
Întreprinderea de Uitilaj Petrolier ”1 Mai” – PCTS 352-
353 
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Întreprinderea Legume și Fructe (ILF) Ploiești – PCTS 112 
Iohannis, Klaus, președinte al României – NP 238 
Ionaș, Doru – PVLC 220, 227, PIA 224, 232 
Ionescu Ghiță, Ana – NP 111 
Ionescu Grefierul, proprietar – NP 69 
Ionescu, Alexandru, inginer – NP 87 
Ionescu, Cătălina – PIA 257 
Ionescu, Constanța – PVLC 239 
Ionescu, Constantin, profesor de limba română – PCTS 
191, 266 
Ionescu, Dan – PIA 224 
Ionescu, Dumitru – NP 69 
Ionescu, general – NP 73 
Ionescu, Gheorghe, profesor de muzică și dirijor al 
corului liceului – PCTS 255 
Ionescu, Mihai – NP 73 
Ionescu, Octav, medic veterinar – OP 121-122, 130 
Ionescu, Ovidiu, antrenor de înot și polo la clubul 
”Petrolul” – PIA 228 
Ionescu, Ruxandra, muzeograf din Ploiești – PVLC 173 
Ionescu, Ștefania – PVLC 183 
Ionescu, Stela, profesoară – OP 122 
Ionescu, Vasile, profesor de matematică – PCTS 255 
Ionescu, Virginia, profesoară de limba română – PCTS 
253 
Ionescu-Quintus, Mircea, epigramist, avocat și om politic 
– PVLC 173, OP 119, NP 166 
Ionescu-Țiu, Constantin, profesor de matematică – PIA 
276 
Ioniță, Elena – PVLC 203 
Ioniță, Nicolae, caricaturist – PIA 212-213 
Iorga, Nicolae, istoric – OP 143, NP 25 
Iorgulescu, Mircea, critic literar – NP 28-29 
Iosif, Șt. O., poet – PIA 134 
Iosifescu, George (Țoache) – PVLC 78, NP 284  
Iscovescu, Barbu, pictor – NP 28 
Ivan, familie – PVLC 84 
Ivanciu, Dorel – NP 50 
Ivanciu, Virgil (Gigi) – NP 50, 75 
Jarousski, Philippe, contratenor francez – NP 282 
Jazz Cafe, local pe strada Praga din Ploiești – NP 146 
Joplin, Janis, cântăreață americană – NP 278-279 
Judo Sport Magazin, revistă ploieșteană – NP 213 
Jumuga (Vișoianu), Brândușa – PIA 228 
Kapoor, Raj, actor indian – PVLC 43, 98 
Károlyi, Béla, antrenor de gimnastică – NP 128 
Kazacov, Tania – PVLC 214 
Ketelbey, Albert, compozitor englez – NP 244 
Kindler, Ion – NP 47 
Kita, orășel din Mali – PCTS 91-93 
Klapmijk, arhitect olandez – NP 135  
Koehler, Louis, compozitor german și profesor de pian – 
NP 242 
Konate, Magdalena, autor – PCTS 78-110 
Körösy, Jancy, pianist și compozitor român – NP 254 
Kovacs (Kovaci), Robert – vezi Covaci, Robert 
Kovalski, inginer – PVLC 214 
Kreisler, Fritz, violonist și compozitor austriac – NP 245 
Lac Megantic, oraș din Canada unde a avut loc o explozie 
a unui tren care transporta petrol – PCTS 13 
lagărul Betetovka – PIA 26 
lagărul Krasno-Armeisk – PIA 26 
lagărul Monastârka – PIA 27-28 

lagărul Oranki – PIA 27-32 
lagărul Uscioara – PIA 32-35 
Lancaster, localitate în Marea Britanie – NP 287 
Lazăr, Traian D. – NP 109 
Lăzărescu, Alexandru, medic stomatolog – NP 123 
Lăzărescu, medic oftalmolog – NP 226 
Lăzăroiu, Ion, autor – PCTS 111-153 
Lazea, Florin – PIA 152 
Leca, Steluța, tehnician dentar – PIA 72 
Lerner, Veronica – NP 251 
Lesnea (Glod), George – PIA 265 
Leța, Gică – NP 133 
Li Min Cean (Li Mingqiang), pianist chinez – NP 251 
librăria ”I.L.Caragiale” din Ploiești – NP 181, 275 
liceul ”A. Toma” (fost liceul nr. 2, azi, colegiul ”Mihai 
Viteazul”) – PVLC 160, OP 48, 51, 57, 125, 167-168, PCTS 
25-26, 252 
liceul ”Despina Doamna” – PIA 79, NP 29, 32, PCTS 183 
liceul ”I. L. Caragiale” (fost ”Sfinții Petru și Pavel”, fost 
liceul nr. 1, azi, colegiul ”I. L. Caragiale”) – PVLC 29-31, 
129-130, 134, 137-138, 159, 206, PIA 101, 167-168, OP 
21, 23, 66, 70, 79, PIA 24, 48-49, 168, NP 220, 240, PCTS 
181-190 
liceul ”Sfinții Petru și Pavel” – vezi liceul ”I. L. Caragiale” 
liceul de Artă – PVLC 180 
liceul nr. 3 ”Mihai Viteazul” – PIA 98, 101 
liceul nr. 4 ”Nicolae Bălcescu” – PIA 101 
Lily Marlene, cântec german – NP 219 
Limbășanu, George, animator muzical – NP 270 
Lipan, Ovidiu, baterist – NP 268 
Lisovschi, Mihai – PVLC 84, NP 80 
Lisovschi, Mircea, gimnast – PVLC 84, PIA 151, 283, NP 
127-128, PCTS 203 
Lisovschi, muncitor fruntaș la uzina ”1 Mai” – NP 126 
Liverpool, echipă de fotbal din Anglia – PVLC 81 
Lotus, formație studențească de rock – NP 284 
Lovinescu, Monica, scriitoare – PIA 178 
Luca, Octavian, profesor universitar UTCB – PIA 166 
Luca, Vasile – PVLC 240 
Luceafărul, revistă literară – OP 24, PIA 201 
Lucovici, negustor de încălțăminte – NP 129 
Lungu, Sofia – profesoară – PVLC 71-72, 233, PCTS 198, 
256 
Lungulescu, profesor de matematică – PIA 191, 252 
Lunică, caricaturist – PIA 212 
Lupu, Frida, profesoară de limba rusă – PVLC 71, 121-
122, 269, PCTS 195  
Lupuțiu – PCTS 40 
Lupuțiu, chirurg oftalmolog – NP 216-217 
Lupuțiu, Ioan, autor – NP 215-236 
Macovei, Marian, ziarist – OP 21 
Macri, doctoriță – NP 33 
Macri, profesoară – NP 33  
Magazin, săptămânal – PIA 199 
Magazinele de pe strada Rudului – PCTS 369-373 
Magazinul Mare (Universal) – PCTS 251 
Magazinul Mare, magazin universal – NP 181 
Magirescu, directoarea școlii elementare nr. 1 – PIA 190 
mahala, mahalagiu – PIA 11-13 
mahalaua Bereasca – PIA 16 
mahalaua Mimiu – PIA 16, NP 210 
mahalaua Sf. Gheorghe Vechi – PIA 11-21 
mahalaua Sf. Nicolae Vechi-Ispravnici – NP 107 
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Maier (Mayer), Georgeta, profesoară de chimie – PVLC 
139, 191-194, PIA 89 
Maier, inginer, directorul grupului de instalații de la 
Trustul de Construcții Montaj (TCM) – PCTS 61 
Makarenko, Anton Semionovici, pedagog sovietic – OP 
41 
Mălăeru, Stela, profesoară de chimie – PVLC 140 
Malinovschi, Rodion, mareșal sovietic - OP 137-138, NP 
23 
Mamaia, stațiune pe litoralul românesc – PCTS 297-311 
Mânăstirea Ciolanu - PCTS 115 
Mânăstirea Rătești – PCTS 115 
Măneciu (Mâneciu) Ungureni, localitate din județul 
Prahova – NP 222-223 
Mănescu, Constantin, meseriaș – PIA 106 
Mănescu, Lenin (Lencu) – PIA 106 
Mănescu, Manea, prim-ministru – PIA 105-106 
Mănescu, Mircea, profesor universitar UTCB – PIA 166 
Mănescu, Rodion Racovski (Cocu), colonel de securitate 
– PIA 105-106 
Mangeron, Dimitrie, profesor doctor docent la Institutul 
Politehnic din Iași – NP 9, 81 
Maniu, Iuliu, om politic român – NP 100, 232 
Manolescu, medic oftalmolog – NP 226 
Manolescu, Silvia, profesoară de limba engleză – PVLC 
90, PIA 270, PCTS 26  
Marcovici, Alexe, actor, director al Teatrului de Revistă 
din Ploiești – OP 158, PIA 279 
Marcu, Adrian – NP 41 
Mărculescu, Iolanda, soprană română – NP 249  
Mărculescu, Nicolae Viorel, director CNE-Cernavodă – 
PIA 237-242 
Mărculescu, Radu, memorialist – PIA 23 
Mărcușanu, Elisabeta, profesoară de geografie – PVLC 
142-143, PIA 121, 191 
Mărcușanu, Gheorghe, profesor de istorie – PIA 126 
Mărcușanu, Ion, profesor de istorie – PCTS 300, 315-320 
Marea Moartă – PCTS 49 
Mareș, Haralambie (Bică) – NP 224 
Marin, Emilia – PIA 152 
Marinescu, învățătoare – NP 178 
Marinescu, Mitică, proprietar al unei fabrici de tâmplărie 
– PIA 82-83  
Marinescu, Petrică – PVLC 258 
Marinov, Gheorghe, fruntaș comunist – NP 129 
Marosi, portar al echipei Petrolul – NP 95 
Marussi, Dorian (Dori) – NP 51 
Marussi, Gheorghe, prim-secretar PCR pe Ploiești – NP 
65 
Marussi, Laurențiu – NP 51 
Matache, Ioana – NP 256 
Mateescu, frați gemeni, cicliști – NP90 
Mateescu, Gabriel – OP 53 
Mateescu, Sandu – NP 90, 93 
Matei Basarab, domnitor român – NP 21 
Mateianu, Viorel, ICPGG – PIA 138 
matematică – PVLC 263-270 
Matty (Aslan), caricaturist – PIA 210 
Mătușa, Gheorghe, profesor de educație fizică – OP 85, 
PCTS 189-190, 196, 203 
Maurer, Ion Gheorghe, prim-ministru – PIA 115 
Mauriciu, personaj pitoresc din Ploiești – OP 189-190 
May, Karl, autor de romane de aventuri – NP 228 

McCartney, Paul, muzician britanic (the Beatles) – NP 
154, PCTS 20 
Mehedinț, Mircea, medic stomatolog – PIA 72 
Memorialul Sighet – PIA 56 
Mendel, Marry – PIA 124 
Merca, Iuliu, chitarist – NP 268 
Mereuță, Mihai, actor – OP 187 
Meridian, ziar – PIA 203 
Meteorologie – PIA 287-295 
Metronom, emisiune de muzică rock la Radio București, 
apoi la Europa liberă – PCTS 326-328 
Mezincescu, Simina – PCTS 179 
Michi, personaj pitoresc din Ploiești – OP 214-215 
Micu, profesoară de geografie – PCTS 253 
Mignea, Elvi – PIA 135 
Mignea, Ipolit, profesor de istorie (în text apare, eronat, 
Mihnea) – PCTS 41 
Mihai Viteazul, domnitor al Țării Românești – PIA 18, NP 
247 
Mihai, Dan – PVLC 220 
Mihai, Dinu – PIA 160 
Mihai, Mihaela, solistă de muzică ușoară – PCTS 329 
Mihail, medic oftalmolog – NP 226 
Mihăileanu, Nicolae, profesor universitar – OP 34 
Mihăilescu (Popescu), Veronica, laborantă – OP 119-121  
Mihăilescu, Alexandru (Puiu), medic veterinar – OP 116-
119 
Mihăilescu, Cristian, autor – PVLC 64-65, 90, 92, 93, 168, 
OP 108-134, 161, PIA 195-215, 232, NP 183-199, PCTS 
375-381 
Mihăilescu, Eugenia (Jeni), profesoară de științele naturii 
– OP 129, 131 
Mihăilescu, Petrică, medic veterinar – OP 129, 131 
Mihalache, Cristiana – PVLC 86 
Mihalache, Ion, președinte al Partidului Național 
Țărănesc – PCTS 271 
Mihalcea, Dina, dresoare de lei – OP 158 
Milica, Gheorghe, profesor de limba română – PVLC 68, 
119, 161, 164-165, OP 84, 146, PIA 125, 268-269, PCTS 
42, 191, 256 
Milicescu, Matilda, profesoară de limba franceză – OP 
129-130 
Milicescu, Nicolae, jurist – OP 130 
Militaru, Adela, profesoară de limba română – PIA 127 
Militaru, instructoare de dansuri populare – PVLC 77, 
241-242 
Militescu, Gheorghe, inginer – PIA 117 
Miliutin, Claudia, profesoară de limba rusă – NP 33, 86-
87 
Miliutin, D.A., ofițer rus – NP 87 
Miliutin, inginer petrolist – NP 80, 87 
Miliutin, profesoară de limba rusă – NP 80 
Miliutin, Serghei – NP 80 
Milota, Dumitru, medic pediatru – PIA 63 
Mincă, Ioan A. – NP 87 
Minciunescu, Petre, inginer – PIA 115 
Minculescu, Lucia, medic stomatolog – PIA 61, 72 
Minculescu, Stelu – PVLC 93, PIA 224 
Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale (MCECEI) – PCTS 122-123 
Mircescu, Costin, medic orelist – PIA 69 
Mitropolitul Daniel (devenit Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române) – OP 11-12 
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Mitulescu, Constantin, profesor de chitară clasică – PVLC 
169 
Mixtarea învățământului, din 1956 – PCTS 186 
Mocanu, Mihai, fotbalist – PVLC 234, PIA 196 
Mociornița, industriaș și proprietar – NP 69 
Mode Marcela, magazin de pălării de damă – PVLC 12 
Moisescu, Tincuța – PVLC 247 
Moisil, Grigore, profesor universitar – OP 164, NP 234-
235 
Molotov, marcă de camioane sovietice – NP 181 
Monea, Raluca – PIA 125 
Monografia orașului Ploiești – PVLC 179, PIA 18  
Monumentul Viorii din Reghin – PCTS 144 
Moore, Michael, cineast american – PCTS 14-15 
Moraru, Costin (Cici), patron Jazz Cafe – NP 66, 118, 146 
Morloney, Brian, prim-ministru al Canadei – PIA 143-144 
Moroianu, familie – PVLC 104 
Moroșanu, Liviu (Bobocel), absolvent de limba engleză – 
PVLC 57, PCTS 265 
Mosbach, oraș din Germania – PCTS 164-165 
Moskvici, marcă de automobile sovietice – NP 181 
Moșoiu (Ionescu), Elena (Irel) – OP 65 
Moșoiu, Aurelian, profesor de limba latină și germană, 
senator liberal de Prahova – OP 66 
Moșoiu, Cantemir, profesor de desen – OP 67 
Moșoiu, Cornel, avocat – OP 66  
Moșoiu, Traian, general – OP 66-67 
Moșoiu, Virgil, avocat – OP 66 
Motoc, profesor de rusă – PCTS 253  
Moțoiu – PCTS 35 
Moțoiu (Răileanu), Ioana, medic – OP 88 
Moțoiu, Costin, inginer – OP 89 
Moțoiu, Dumitru, negustor – OP 89 
Moțoiu, Mihai (Michi), inginer – OP 90 
Moțoiu, Radu (Dudu) – OP 88-90 
Moțoiu, Ștefan, negustor, primar al Ploieștiului – OP 89 
Mozara, Gioni – NP 125-126, 242 
Mozart, Wolfang Amadeus, compozitor austriac – NP 
237, 244 
Mucenic, Dan, ziarist – PIA 201 
Munca, ziar – PIA 201 
München, oraș din Germania – PCTS 156 
Munteanu, Anton și Dumitru (”țiparii”), frați gemeni, 
fotbaliști – NP90 
Munteanu, Monica – OP 53 
Munteanu-Râmnic, Dumitru, profesor – PIA 24, NP 100 
Muntenia, revistă săptămânală – NP 211 
Murărescu, Adrian – PVLC 248-249 
Mureșanu, Alexandrina (Didi), farmacistă – NP 31, 33 
Murphy, autor al unor paradoxuri amuzante – NP 154 
Mustață, prezentator al concursului radiodifuzat 
”Frumoasă ești, patria mea” – PIA 153 
Muzeul Ceasului din Ploiești– PVLC 162, PCTS 35, 57-358 
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova – PCTS 
35-36 
Muzeul Petrolului din Ploiești – PVLC 175 
Neacșu, fotbalist al echipei Petrolul – NP 95 
Nedelcovici, Bujor – PIA 72 
Nedelcovici, Grigore, general – PIA 72 
Nedomanski, hocheist cehoslovac – PIA 250-251 
Negrea, Mircea, profesor de matematică – PVLC 182-
195, PIA 81, 89 
Negroiu, Nucșorica, învățătoare – PIA 123-124 

Negru, Natalia – PIA 134 
Negulesco, Julian, actor francez de origine română – 
PCTS 154 
Negulescu Istrati, Atina – NP 111 
Negulescu, Atina – NP 99 
Negulescu, Catrinel, medic pediatru – PIA 67-69, NP 40 
Negulescu, colonel – NP 131 
Negulescu, Daniel – NP 6 
Negulescu, Fănel – PIA 135 
Negulescu, Istrate, prefect de Prahova – NP 25-26, 38, 99 
Negulescu, Iulian – PVLC 252-254 
Negulescu, Mihai-Octavian - NP 93 
Negulescu, Octavian – NP 34, 46, 91-92 
Negulescu, Petre, funcționar de bancă – NP 39 
Negulescu, Toma, profesor – PCTS 198 
Negulescu, Toma, profesor de geografie – PIA 125 
Negulescu, Valeriu, autor – PIA 69, NP 8-134 
Negulici, Ion, pictor – NP 28 
Neguț, Gheorghe, autor – PIA 173-194, PCTS 154-173 
Nemeth, Ștefan (Pișta) – PIA 152 
Nestor, Andrei – PVLC 83, NP 132, 180 
Nestor, Virgiliu-Randall (Gil) – PVLC 83NP 132 
Nicodimescu, avocat – OP 74-77 
Nicodimescu, Gigel, arhitect – OP 75-77 
Nicolaescu, Cristina – PVLC 240, 262 
Nicolau, Camelia, medic pediatru – PIA 72 
Nicolau, profesoară de pian – PVLC 74, NP 241 
Nicolescu, Basarab, autor – PVLC 72, 171, 246, OP 9-17, 
PIA 152-154, PCTS 254 
Nicolescu, Constantin (Biloi), profesor de fizică – PVLC 
67, 161, 222, 251, 174, PIA 89, 152 
Nicolescu, Dan – NP 74 
Nicolescu, maior – NP 74 
Niculescu - PCTS 194-195, 256 
Niculescu, Gabriel – PIA 124 
Niculescu, Gheorghe – NP 75 
Niculescu, Radu, inginer – PIA 117 
Niculina, mățăreasă la Abator – OP 110-111, NP 185 
Nistoroiu, Florian, director al Liceului de Artă – PVLC 180 
Nițescu, Andreea – NP 74 
Nițescu, inginer – NP 74 
Nițescu, Silvana – NP 74 
Nițoiu, meșter mecanic – NP 189-190 
Noica, Constantin, filozof – OP 92-93 
Novac, Puiu, ziarist – PIA 206 
Nuța, personaj pitoresc din Ploiești – OP 213-214 
Oană, Ilie, antrenor al echipei Petrolul – NP 104 
Oancea (Cursaru), Veronica, profesoară de limba română 
– PIA 66 
Oborul din Ploiești – OP 108 
Olaru, Dragoș – NP 36 
Olimpiada de Matematică – NP 233-235 
Omnia, complex comercial din Ploiești – PVLC 209 
Onea, Octavian, profesor de istorie – NP 111 
Onofraș, profesor de matematică – PIA 190, NP 88, PCTS 
26    
operă, muzică de – PIA 157-160  
Oprea, Ani, tehnician dentar – PIA 72 
Oprescu, Theodor (Bebe), autor – PVLC 142-148, OP 
174-181, NP 144 
Oprișan, Camil, fotbalist ploieștean – PVLC 259 
Orășanu, Laurențiu – OP 52, PIA 190 
Orchestra Simfonică din Ploiești – PCTS 55 
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orientare turistică – PVLC 259-260 
Ostahie, Cornel, redactor șef la Privirea – PIA 207 
Ostende, oraș din Belgia – PCTS 161 
Ostroveanu, Gică, patron de revistă – PIA 210 
Ouatu, Cezar, tenor – PIA 280 
Ouatu, Florin, flautist – PIA 280 
Pacoste, Cornel, prim-secretar la Județeana PCR Banat – 
PIA 139 
Palach, Jan, protestatar ceh – PIA 2470-248 
Palanca, Radu – PVLC 93 
Palatul Culturii – PVLC 178, 206 
Palatul Pionierilor – PVLC 157, NP 176, PCTS 246 
Panaitescu, P.P. (Kiko), istoric, rector al Universității 
București – PIA 107-108, 112 
Pandelache, Parascheva, florăreasă– NP 203-211 
Pandelache, Pardalian, măcelar– NP 204-206 
Pănescu, Raluca, medic radiolog – PIA 77 
Panțuru - Neagoe, dublu de bob – PIA 284 
Pânzaru, Mihai (PIM), caricaturist – PIA 198-199, 212 
Pappa, medic – NP 20 
Pară și Toroapă, personaje pitorești din Ploiești – OP 199 
Paradis, grădină-parc – NP 24, 107, 109-113 
Paradis, proprietară din Ploiești – PVLC 84 
Paraschivescu Paulina – NP 115 
Paraschivescu, Miron Radu, scriitor – PIA 11, NP 115 
Paraschivescu, Romulus – NP 115 
Parhon, C.I., savant român – NP 236 
Paris, capitala Franței – PCTS 79-81, 161-162  
Paris-Match, revistă franceză – PIA 248-249 
Partidul Național – NP 232 
Partidul Național Liberal – NP 165 
Partidul Național Țărănesc – NP 232 
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD) – 
PIA 52-57, 166 
Pârvan, Vasile, istoric – OP 32 
Pârvu, Areta, profesoară de muzică – PVLC 161 
Pârvu, Constantin (Puiu) – PVLC 93 
Pârvulescu, medic oncolog – NP 82 
Păsărin (Moșoiu), Mireille, ingineră – OP 67-68 
Păsărin, George, inginer petrolist – OP 67-68 
Păsărin, Mihnea, inginer electronist – OP 67 
Păsărin, Miruna, geolog – OP 67 
Pascal, Gelu, caricaturist – PIA 213 
Pascu, Ion (Puiu) – NP 50 
Păsculescu, Bobe, medic chirurg – OP 132 
Păsculescu, Dan, medic – OP 132-134 
Păsculescu, Marioara, profesoară de desen – OP 132 
Patriciu, Dinu, om politic, om de afaceri – PIA 205 
Patron, Emilia (Milica), profesoară de limba română – OP 
77-78, 132 
Patron, Sandu, inginer – OP 132 
Patron, Turel, inginer petrolist – OP 77-78, 131-132 
Paulescu, Elena, profesoară – OP 149 
Paulescu, Nicolae, savant român – OP 12-13 
Pellegrini, Angelo, antrenor de scrimă – OP 177 
Pena, Iulian (PAI), caricaturist – PIA 212-213 
Peneș, Mihaela, atletă (aruncarea suliței) – NP 126 
Pescaru, Eduard – OP 55 
Petcu, patron de ziar – PIA 201-202 
Petrea (Alecu), Georgeta – PVLC 66 
Petrea, Sorin – PVLC 64, 90, 92, 216, NP 77 
Petrea, Ștefan, profesor de educație fizică – PVLC 93, 
157, 166-167, PCTS 289 

Petrescu (Mălăeru), Olga (Molecula), profesoară de 
chimie – PVLC 68, 120, 128, 139, 161, 163-164, 276, OP 
220-228, PIA 152, NP 81  
Petrescu, Angela – PIA 149-150 
Petrescu, Doru, ICPGG – PIA 136, 140 
Petrescu, Gabriela, autor – OP 220-228 
Petrescu, Gică, cântăreț – PIA 22 
Petrescu, Mihaela – PVLC 87, NP 130-134 
Petrescu, Natalia – PIA 149 
Petrescu, Sava, profesor – PIA 24 
Petrescu, Stan, autor – PVLC 182-195, PIA 88-99,  
Petrescu, Titel, om politic social-democrat – OP 42 
Petrescu, Titel, președinte al Partidului Social Democrat 
Român – PCTS 261 
Petrescu, Toma, medic primar ginecolog – PIA 66-67 
Petrescu, Victor, ofițer – PIA 149-150 
Petrescu, Virgil, autor – PIA 149-172 
Petrolia, Ontario, localitate din Canada cu specific 
petrolier – PCTS 12-13 
Petrolul (Flacăra, Energia etc.), echipă de fotbal – PVLC 
27-29, 31-33, 80-81, 168, 257-259, PIA 196, 281-282, NP 
94, PCTS 209, 231-235 
Petrolul Teleajen, echipă de handbal – OP 203 
Petrolul, stadion – PVLC 21-22 
Petroșanu, Bebe, student – OP 126 
Petroșanu, Grigore, inginer – OP 126 
Petroșanu, Ioan, preot la Valea Lungă – OP 125 
Petroșanu, Păstorel, inginer – OP 125-126 
Petroșanu, Viorica  – OP 119 
Petten, orășel din Olanda – PCTS 158-159 
Philips, marcă de aparate de radio – PCTS 263-264 
piața Anton – PIA 17 
piața Sârbească – PVLC 210 
Piersic, Florin, actor român – NP 254 
Pionierul, revistă – NP 233 
Pisău, cizmar – PIA 177 
Pisica albă, complex comercial în Ploiești – PVLC 135-
136, OP 44 
Pittiș, Florian, actor – NP 270 
Ploieştii, gazetă ploieșteană  – NP 213 
Ploieștiori, sat de lângă Ploiești – PVLC 196, 245, OP 18 
Plotnicov, medic pediatru – PIA 74 
PMI Centrale din Bamako – PCTS 89-90 
Poch, Albert, caricaturist – PIA 211-212 
Poenaru, Bogdan – PIA 122 
Poenaru, Marilena – NP 106 
Pogonat, Margareta, actriță  – PIA 278 
Polizu Micșunești (Botoșanu), Lidia – NP 75 
Pop, Eugen, profesor de logică și istorie – PVLC 71, 161, 
251-252, 276, OP 85, PCTS 198 
Pop, Ion (Șoșon) – PIA 152 
Pop, Silvia, profesoară de științele naturii – PIA 152, PCTS 
198, 256  
Popa, Adrian, medic stomatolog – PIA 74 
Popa, Cătălin, ziarist – PIA 209 
Popa, Lidia, medic stomatolog – PIA 74 
Popa, Maria, medic primar ginecolog – PIA 67 
Popa, Sandală, medic stomatolog – PIA 74 
Popa, Vasile, baschetbalist – PVLC 93, 257, PIA 280 
Popescu (Negulescu), Doina – PIA 69, NP 34, 40, 70, 106 
Popescu (Vasilescu), Doina, autor – PVLC 50-54, 64, 90, 
103-104, 216, OP 132, 160-161, PIA 60-88, NP 39-40, 96, 
241 
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Popescu (Vișoianu), Ortensia – PVLC 220 
Popescu, avocat – NP 34-35 
Popescu, avocat, familie – PVLC 51 
Popescu, Cristian - PVLC 65 
Popescu, Cristian Tudor (CTP), ziarist și scriitor – PIA 210 
Popescu, Dan Ioan – PVLC 93 
Popescu, George, inginer – PIA 71 
Popescu, Gheorghe, medic – OP 121 
Popescu, Ion, handbalist – OP 205, PIA 280 
Popescu, Ion, pedagog – PVLC 225 
Popescu, Irinel, medic radiolog – PIA 77 
Popescu, Liviu, inginer constructor – OP 120-121 
Popescu, Lucia, medic endocrinolog – PIA 77 
Popescu, maior la Centrul de Recrutare Ploiești – PCTS 
283-284 
Popescu, Paul (Pepeul), profesor de istorie – PVLC 69, 
120-121, 140, 161, 222, 236, PIA 89, NP 32, 98, 113 
Popescu, Rodica Maria, medic stomatolog – PIA 74-76 
Popescu, Traian, profesor de fizică – PCTS 194-195 
Popescu, Valentin – NP 136 
Popescu, Valerica, învățătoare – OP 121 
Popescu, Victor – OP 57 
Popescu-Gruia, Constantin, avocat și profesor de liceu – 
NP 31 
Popescu-Gruia, Paraschiva – NP 31 
Popescu-Gruia, Venera, farmacistă – NP 33 
Postolache, Sorin, ziarist – PIA 198-199 
Praga, capitala Republicii Cehe – PCTS 165-166 
Preda (Soare), Lidia, autor – PVLC 14-19, 65, 119-123 
Preda, Eusebiu – PCTS 196 
Preda, Eusebiu (Gutuie), profesor de limba franceză – OP 
192, PIA 89 
Preda, Marin, scriitor român – NP 280 
Predescu, Ana, profesoară de limba latină – PIA 79-87, 
89 
Predescu, Constantin (Fiște), profesor de educație fizică 
– PVLC 38, 42, 92, 147-148, 187, 256, OP 210-212, PIA 
79-87, 88-93, 125, 151, 228, PCTS 197, 204, 256 
Predescu, Dumitru, medic cardiolog – PIA 70 
Prelipceanu, Miruna – NP 79 
Presley, Elvis – NP 262 
Prestij, restaurant din Ploiești – NP 116 
Pretorian, Eustațiu, profesor de limba franceză – OP 147 
Prișcu, Radu, profesor universitar – PIA 160 
Prislopeanu, medic internist – PIA 68 
Pristanda, personaj din ”O scrisoare pierdută” – NP 238 
Privirea, revistă – PIA 206 
Privnov, ploieșteancă din anii ‘50 – NP 97  
Prodan, Dan, istoric - OP 139 
profesor de ESL (English as a Second Language, adică 
engleză, ca a doua limbă) – PCTS 30 
Profesorii facultății de Medicină din București (în 
perioada interbelică) – NP 147-148 
Profitul agricol, revistă – PIA 210 
Puica, tutungerie din Ploiești – OP 191-194 
Pupu, Romulus, profesor de latină, germană și rusă – PIA 
125, 269, PCTS 195-196, 256 
Pușcă, inginer – OP 130 
Pușcariu, Gheorghe, inginer la ICPGG – PIA 136 
Pușcașu, Stela, antrenoare de baschet – PVLC 257 
Racoveanu (Stănescu), Atena – NP 36-38 
Racoveanu, Nicolae, medic la spitalul Boldești – PVLC 51, 
197, OP 21, NP 36 

Radian, profesoară de chimie – PIA 89 
Radio Luxemburg – NP 257 
Radio Vacanța, post de radio de pe litoralul românesc – 
PCTS 322-324 
Rădoiaș (Modoran), Aurora, autor – PVLC 134-141 
Radovici, Al., fruntaș liberal prahovean – NP 115 
Radovici, Corvin, șahist – PVLC 234 
Radovici, Sevastița, NP 20 
Radu, Ioana, cântăreață – PIA 22 
Radu, Victoria – NP 106 
Rădulescu, Gheorghe, colonel – PIA 108-109 
Rădulescu, ploieșteancă din anii ‘50 – NP 97 
Rafinăria Teleajen, echipă de handbal – PIA 280 
Ragulin, hocheist sovietic – PIA 250 
Ralea, Catinca, traducătoare și realizatoare de emisiuni 
radio și TV – PCTS 383-384 
Ranzer, Frimi, proprietar lustragerie – NP 72 
Ranzer, Laurian – NP 72-73 
Ranzer, Sergiu – NP 72-73 
Raonel, Rayes, student cubanez la IPGG – PIA 132-133 
Râpeanu (Marinescu), Sanda, traducător – OP 24 
Râpeanu (Stănescu), Anastasia – OP 18, NP 37-38 
Râpeanu, C. M., profesor de limba română – OP 145 
Râpeanu, Gheorghe OP 18 
Râpeanu, Sanda Mioara - OP 20 
Râpeanu, Valeriu, autor – PVLC 171, 244, OP 18-28, 135-
153, NP 37-38 
Rătescu, Achile – NP 29 
Rătescu, Anica – NP 29 
Rauch, inginer – NP 96 
Rauch, ploieșteancă din anii ‘50 – NP 97 
Răzvan și Vidra, piesă de teatru scrisă de B.P.Hajdeu – 
PCTS 58 
Rebus, revistă – PIA 201 
Reforma Învățământului din 1948 – PCTS 181 
Regele Mihai I – OP 250-251, PIA 58, NP 200-201 
Repere, gazetă ploieșteană – NP 213  
Republica Mali – PCTS 81-82 
Republica, atelierul de proiectare – PIA 200 
restaurantul Dealul Mare - PCTS 113, 117 
restaurantul Bulevard – PCTS 35, 213 
restaurantul Siretul (acum, Pelicanul) – PIA 179 
Reus, inginer – NP 104, 132 
Reus, Liviu (Bebe), inginer și ciclist – PVLC 86-87, NP 81, 
132, PCTS 291 
Revista Matematică – NP 233 
Reykjawik, capitala Islandei – NP 251 
Rezza Pașa, Regele Afganistanului – OP 156-157 
Rock and roll, stil de muzică apărut în SUA – NP 257 
Roller, M., autorul unui manual de istorie – PCTS 194 
Rolling Stones (the Rolling Stones, formație engleză) – 
NP 281  
Roman (Prelipceanu), Minodora (Dora, Pupu) – NP 76, 
79, 106 
Roman, Dan, autor – PVLC 88, 272-278, OP 87-88, NP 
66-67, 136, 248-249 
Roman, Dora, autor – PCTS 287-295 
Roman, Monica – NP 248 
Roman, Ortansa, medic pediatru – OP 86-87, PIA 66, NP 
248 
Roman, Petre, prim-ministru al României – PIA 164 
Roman, Theodor, inginer agronom – OP 85-86, NP 247 
Romanescu, Zoe – NP 111 
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România liberă, ziar – PIA 204 
Românul, ziar – PIA 201 
Roșca-Stănescu, Sorin, ziarist – PIA 204-206 
Rosoiu, Ion, șef al Colectivului de Exporturi Complexe 
IPCGG – PIA 136 
Rossini, Gioachino, compozitor italian – NP 249 
Rotaru, Nuți – PIA 152 
Rotaru, profesoară de sport – PCTS 253 
Royal Canadian Mounted Police (RCMP) – PIA 142-143 
Rubla, sat în Bărăgan, loc de deportare pentru deținuții 
politici – PCTS 272 
Ruscu, Marian, poet – NP 212 
Rusu, Eugen, inginer zootehnist – OP 131 
Rusu, Ion – PIA 152 
Săbăreanu, Mihai – PIA 124 
Saftu, Nicolae, profesor, prezentator ”Drumeții veseli” – 
PIA 153, 276 
Sailer, profesoară de limba franceză – NP 227 
Șaines, Adina, autor – PVLC 89, 91, OP 154-163 
Șaines, Edith OP 137 
Șaines, familie – PVLC 50, 89-90 
Șaines, Karin – PVLC 91 
Șaines, Marius, autor – PVLC 64, 89-91, 108-112, 216, 
OP 137, 154-163, PIA 78, NP 77, 262 
Șaines, Mișu, medic – PVLC 50, OP 137, 138-139, 154-
163, PIA 78 
Sandu, Lucian, profesor universitar UTCB – PIA 166 
Săndulescu, Al., scriitor – OP 39 
Săndulescu, Gheorghe (Didi) – PIA 152 
Săndulescu, Laurenția, învățătoare – PCTS 250 
Santini, familie de italieni – PIA 178 
Săptămâna, revistă – NP 265 
Șapte Batiste, porecla unui personaj pitoresc din Ploiești 
– OP 186-189 
Sârbu’ (Iovanovici), vânzător de dulciuri – OP 199-201 
Satul Gheorghe Lazăr din județul Ialomița – PCTS 249 
Sauvé, Jeanne, Guvernator al Marii Britanii în Canada – 
PIA 143 
Sava, Iosif, animator cultural și om de televiziune – NP 
251-252 
Săvescu, Costel – NP 262-263 
Scânteia tineretului, ziar – PIA 201 
Scarlat, Dudu, profesoară de geografie – NP 32 
Scarlatti, Domenico, compozitor Italian – NP 237 
Scatiu, Tănase, personaj creat de scriitorul Duiliu 
Zamfirescu – NP 110 
Schimdt, Duilio, proprietar de restaurant în Falkenstein – 
NP 288-289 
Schlesinger, familie din Rm. Sărat – OP 40 
Schmelzer, pensionar – PVLC 85-86, NP 40, 134 
Schumann, Robert, compozitor german – NP 244 
Școala Catolică din Ploiești – NP 227 
Școala Comercială – PCTS 183 
Școala de Muzică – PVLC 74, NP 247 
Școala de Ofițeri de Rezervă – OP 37 
Școala elementară nr. 8 (devenită apoi nr. 14) – PCTS 78 
școala în America – PCTS 31-32 
Școala medie (mixtă) nr. 1 – v. Liceul ”I.L. Caragiale” 
Școala medie (mixtă) nr. 2 – vezi Liceul ”A.Toma” 
Școala Medie Mixtă nr. 6 – PCTS 35 
Școala medie nr. 6 – NP 240 
Școala nr. 21 – PCTS 35 
Școala nr. 5 (de pe calea Romană) – PCTS 202 

Școala nr. 8, de pe Câmpinii – PCTS 247 
Școala Politehnică de Drumuri și Șosele – OP 34 
Școala primară nr. 2 – PVLC 149 
Școala primară nr. 9 – NP 49 
Școala Sportivă – PVLC 93 
Școala Tehnică Comercială ”N. Krețulescu”- PCTS 117-
118 
Școala Tehnică de Arhitectură și Construcția Orașelor 
(STACO) – PCTS 44, 59 
Scorțeanu, Grigore – NP 108-110 
Scorțeanu, Zoe – NP 10, 19-20, 49, 68, 93, 107-108, 110-
115 
Scorțeanu-fiul, Grigore – NP 110 
Scraba, familie de profesori – PIA 178 
Scutasu, secretară la IPGG – PIA 131, 141  
Seceleanu, Dan – PIA 122 
Secrețeanu, Leonida, avocat – PIA 76 
Șerban, Rodica – PVLC 183 
Șerbănescu (Ionescu), Vali, profesoară de limba engleză 
– OP 65 
Șerbănoiu, Livia – OP 37 
Serian, Cristian – NP 136 
Serian, Luminița – NP 136 
Sevastos, Mihail, scriitor – PVLC 179, PIA 18 
Sfetcu, Vasile, portar al echipei Petrolul – NP 95 
Sfetescu, Cornelius – NP 116 
Sfetescu, Dimitrie – NP 116 
Sfetescu, Ecaterina – NP 111 
Sicoe, Stela, profesoară de limba engleză – PVLC 276, 
193, PCTS 256 
Sigmaringen, localitate din Germania – PCTS 163-164 
Simache, Nicolae, professor de istorie – PVLC 144-146, 
161-162, 240-241, 274-276, OP 79-82, 141-142, 174, PIA 
89, 152, 192-193, NP 107, PCTS 35-36, 41-42, 186, 194 
Simion, Eugen, critic literar – PVLC 171, 244 
Simion, Gheorghe – PVLC 185 
Simion, Mircea (Pișpi), profesor de educație fizică – PVLC 
41, 92-93, 167-168, OP 206-210, PIA 91, PCTS 197 
Simionescu, Bujor – NP 36 
Simionescu, Gogu, profesor de limbile latină și greacă – 
NP 36 
Simionescu, Iancu, proprietar – NP 35 
Simionescu, Maria, profesoară de limba latină – PVLC 51-
52, 71, 140, NP 33, 36, PCTS 41, 196, 254 
Sinescu, profesor la facutatea de Geodezie – PCTS 59 
Sinevici Șandru, Iulia, medic stomatolog – PIA 73 
Singer, marcă de mașină de cusut – NP 220 
Sinițaru, Angela – PVLC 183-184 
Sireteanu, maistru la Brazi – NP 74 
Skoda, marcă de automobile cehoslovace – NP 181 
Slătnineanu, Uța, portărească – NP 107 
Slavic, Marian, înotător – PIA 228 
Snagov, lac – PVLC 111-112 
Societatea de Științe Matematice și Fizice – NP 234 
Socoleanu, Eugen – NP 224 
Socoleanu, Victor Eugen, ploieștean – PCTS 40 
Socolescu, familie – OP 113-114, 128 
Socolescu, Toma, arhitect – PVLC 178, 207, PCTS 154, 
188 
Solomon, Aurelia – NP 81 
Solomon, Dorin, medic stomatolog – PIA 72 
Solomonescu, Olimpia, medic pediatru – PIA 62-65, NP 
84 
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Solomonescu, Valentin, medic militar – PIA 63, NP 84 
Sorescu Spirea, fruntaș liberal, prefect al județului 
Prahova – NP 115 
Șoroagă, inginer șef la Rafinăria 1 – PCTS 258 
Șovăială, medic veterinar – OP 131 
Sovrom Petrol – PCTS 247 
Sovrombank – NP 15 
Spânu, Anatolie, actor – PCTS 288 
Spaski, Boris, șahist rus – NP 251 
Spătaru, Bellu – PIA 152 
Spătaru, Constantin (Puiu) – PVLC 64, 90, 92, 256, NP 77, 
138 
Spiridon, Ioan (Spirache), profesor de matematică – OP 
48-63 
Spitalul Boldescu – NP 20, 56, PVLC 200 
Spitalul Municipal ”Gabriel Touré” din Bamako – PCTS 
85-86 
Spitalul Național ”Point G” din Bamako – PCTS 86-87 
Spitalul particular „Gheorghe și Ana Constantinescu” – 
NP 36 
Spitalul Petroliștilor – PVLC 205, 219 
Spitalul Schuler (Șuler) – PIA 179, NP 56 
Spitalul Veterinar – OP 124 
Sport și Tehnică, revistă – OP 193 
Stadionul Petrolul – NP 97 
Stadionul Petrolul – PCTS 228-237 
Stamate, Vasile, colonel – NP 24, 29 
Stamate-Claudian, Alice – NP 29-30 
Stanca, George, ziarist – PIA 199 
Stăncescu, Elena, profesoară de limba română – NP 33 
Stancu, Zaharia, scriitor, președinte al Uniunii Scriitorilor 
– OP 24 
Stănculescu (Șompi), profesor de matematică – NP 178, 
PCTS 192-193, 257  
Stănescu (Csegledy), Ana Maria, inginer chimist – PIA 
223 
Stănescu, Dan, autor – PVLC 196-271, 256, OP 18-28, 91-
107, OP 135-136, PIA 223-244, 287-295, NP 36 
Stănescu, Gheorghe - OP 18 
Stănescu, Ioan-Bujor – NP 37 
Stănescu, Marcela, profesoară de matematică – NP 33 
Stănescu, Margareta – NP 37 
Stănescu, Mihai, caricaturist – PIA 210 
Stănescu, Nelu – OP 23 
Stănescu, Nichita, scriitor român – PVLC 171, PIA 192, 
220, NP 236, PCTS 44  
Stănescu, ploieșteancă din anii ‘50 – NP 97 
Stanian, Radu, primar al Ploieștiului – PVLC 176, PIA 279, 
NP 116 
State, Adrian – PIA 193 
Statuia Libertății, din Ploiești – PVLC 124, 179  
Staune, Jean – OP 11 
Stavinschi, Magda, astronom – OP 11 
Ștefan cel Mare, domnitor al Moldovei – NP 249 
Ștefănescu, Doru – PVLC 220 
Ștefănescu, Gabriel – PVLC 254-255 
Steinway, marcă de pian – NP 287 
Stematiu, Dan, inginer – PIA 156, 160 
Stoian, Mihai, scriitor – PVLC 95 
Stoianov, Stoian, bragagiu – PVLC 11 
Stoica, Chivu, fruntaș comunist – NP 61 
Stoica, Dan, IPCGG – PIA 136 
Stoicescu (Bâzu), Consuela, autor – PVLC 113-118, OP 

164-173, 160, 125, PIA 257, NP 153-173, 247 
Stoicescu Meropi – NP 68, 70-72, 106 
Stoicescu, Bogdan, autor - PIA 11-22, 216-222, NP 200-
214, PCTS 296-346  
Stoicescu, cârciumar – NP 121 
Stoicescu, Cătălin – NP 74 
Stoicescu, Dragoș – PVLC 83 
Stoicescu, Ștefan – NP 71, 106, 109-110 
Stoicescu, Toma, medic stomatolog – NP 164-166 
Stoicovici, Alexandru, director al Poștei din Ploiești – NP 
68 
strada Alexandru Vlahuță – NP 21, 24 
strada Ana Ipătescu (Petre Cinta) – PIA 13, 179 
strada Anton Pann (Anastase Panu) – PVLC 56-57, NP 
177 
strada Artei – NP 176 
strada Basarabilor – NP 180 
strada Bobâlna (Jdanov, C.A.Rosetti) – PIA 13, 179 
strada Boldescu – PVLC 205 
strada Brâncoveanu (în București) – PCTS 9-10 
strada Bucegi – PVLC 213 
strada Cerceluș – PCTS 40 
strada Costache Negri – PIA 13 
strada Democrației – PIA 17 
strada Dr. Toma Ionescu – PVLC 85, NP 121 
strada Ecaterina Varga (Catiușa) – NP 75, 78 
strada Eliade Rădulescu – PCTS 39 
strada Gabriel Péri – PVLC 58, PIA 17, NP 177, PCTS 39  
strada General Traian Moșoiu – PVLC 99 
strada George Topârceanu – NP 177 
strada Gh. Lazăr – PIA 17 
strada Gheorghe Barițiu - PVLC 55, 60, OP 85, NP 12, 21-
23, 24, 177, PCTS 178, 274  
strada Gheorghe Doja (Oilor), PVLC 62, 203, PIA 195, NP 
183, PCTS 243 
strada Gheorghe Șincai – PCTS 243 
strada Griviței – NP 177 
strada Hanibal – PIA 13 
strada I. A. Bassarabescu – PIA 17 
strada I. C. Frimu din Rm. Sărat – OP 41 
strada Ion Creangă – PVLC 64 
strada Ion Grigore (Soarelui) – PVLC 216 
strada Karl Marx – vezi strada Stadionului 
strada Lăptari – PVLC 84 
strada Latină – OP 71, NP 101 
strada Lipscani – PVLC 10, 177, 207, NP 181 
strada Maramureș – PCTS 39 
strada Mihai Bravu – PVLC 21-23, 74 
Strada Mihail Kogălniceanu (fostă Franceză) – NP 180 
Strada Muzicanților – PCTS 112 
strada Parcul Vlahuță (Ramurei) – PVLC 23-24, OP 85, 87-
88, NP 137-141 
strada Pictor Negulici (Babeuf, Costaki Conaki) – PIA 176, 
179, NP 24  
strada Plăieșilor – PIA 17 
strada Poștei (fostă colonel Vasile Stamate, fostă mareșal 
Malinovski) – PVLC 50, 201, NP 14, 21, 23-24 
strada Praga – PVLC 52, 204-205, NP 8-134, 158 
strada Principatele Unite – PIA 13, 179 
strada Rahovei – PIA 17 
Strada Ramurei – PCTS 178 
strada Romană – PVLC 199 
strada Rudului – PIA 17, PCTS 39 
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strada Stadionului (fostă Karl Marx, fostă Alexandru al II-
lea, fostă Fulgeanu) – PVLC 64, 71, NP 20, 25, 97, PCTS 
111 
strada Ștefan cel Mare – PIA 17 
strada Târgșor – PCTS 38 
Strada Teiuș – NP 177 
Strada Transilvaniei – NP 212 
Strada Triumfului – NP 186 
strada Văleni – PVLC 199 
strada Vlad Țepeș - PVLC 55-56, OP 65, NP 177 
strada Vornicul Boldur – PVLC 64 
Strauss, Johann, specialist al firmei Balzers (Lichtenstein) 
– NP 279 
Stroghiu, Alexandru (Sandu) – NP 44, 48 
Stroghiu, Mihail – NP 48 
Ștrul, Adam – PIA 124 
Sucher (Aisner), Rolanda – PVLC 90, OP 160 
Sucher, Coby – PVLC 90 
Suchianu, D.I., critic de film – PVLC 99 
Suciu, Gheorghe, profesor doctor – PIA 114 
Sudan, Gabriel, profesor – PVLC 131 
Szathmari, Carol fotograf – NP 114 
Tabarcea, Constantin, fotbalist – PVLC 82, PIA 281, NP 96 
Tăbușcă, Pavel – PIA 152 
Tacit, Corneliu, farmacist – NP 100 
Tăierea porcului – PCTS 221-222 
Tămăduianu, medic internist – PIA 68 
Tănase, Dinu – OP 50 
Tănăsescu, Cristel – NP 85 
Tănăsescu, Maria, profesoară de matematică – PVLC 68, 
140, 161-162, NP 85 
Țareviciul Vladimir – NP 26 
Târgșor, șantier arheologic – PVLC 162 – PVLC 240-241 
Târgul internațional din Dubai – PCTS 146 
Țarul Alexandru al II-lea – NP 25-26 
Tătaru, Ieronim, profesor de limba română – PIA 124, 
PCTS 192 
Tatu, Gabriel, profesor universitar UTCB – PIA 166 
Tatulici, Mihai, ziarist, om de televiziune – PIA 206 
Tăutu, inginer – PIA 179 
Tavifta, Sergiu, chitarist – PVLC 39 
Teașcă, Constantin, antrenor – NP 95 
Teatrul de păpuși Ciufulici din Ploiești – PVLC 100, PIA 
279 
Teatrul de Revistă din Ploiești – PVLC 77 
Teatrul de stat din Ploiești – PVLC 56, NP 244 
Tel Aviv, al doilea oraș ca mărime din Israel – PCTS 48 
Temp, marcă de televizor – PVLC 104 
Templeton, fundație americană – OP 11, 13 
Tender, inginer – PVLC 214 
Teodorescu, Alexandru (Titinel), profesor inginer – PIA 
117, 129 
Teodorescu, Ion (Jean), director ICM – PIA 114-116, 152 
Teodorescu, Stoica, profesor, director al liceului ”Sfinții 
Petru și Pavel” – OP 144-145, PIA 24  
Teodorian, Valentin, tenor român – NP 249 
Teoharescu, Mihăiță – NP 196-198 
Tesla, marcă de magnetofon – PVLC 247, NP 276-277 
Theodosiu, Lelia, profesoară de desen, pictoriță – OP 71 
Theodosiu, Virgil, profesor de limba latină – OP 70, NP 
101 
Țicu, potcovar – PVLC 46-48 
Tien An Men, piața centrală din Beijing – NP 251 

Timuș, inginer – PVLC 214 
Tinu, Ana Maria – PIA 210 
Tinu, Dumitru, ziarist – PIA 210 
Țiriac, Ion, jucător de tenis, afacerist – PIA 115 
Țițeica, Radu, profesor universitar la IPGG – PIA 130-131 
Tito, Iosif Broz, președinte al Iugoslaviei – PCTS 268 
Titorianu, doctor din Rm. Sărat – OP 41 
Toma, Victor, cercetător la IFA – PIA 161 
Tomescu, Ioan, academician, matematician – PVLC 72, 
171, PCTS 254 
Tomoșoiu, Andi – PIA 122 
Toronto, oraș canadian – PCTS 19-20 
Trahanache, Zoe, personaj creat de scriitorul 
I.L.Caragiale – NP 112 
Trandafirescu, Ilie – PVLC 92 
Trandafirescu, medic – NP 20 
Trecerea la învățământul cu 10 clase, în 1954 – PCTS 185 
Trent-Severn Waterway, rețea de canale din Canada – 
PCTS 11 
trenul Orient-Express – PVLC 108-109 
Trestioreanu, Dragoș, autor – OP 229-234 
Trestioreanu, Eugeniu (Mărgel), medic – OP 229-234 
Trifan, Cornel (Văru’) – PIA 152 
Triunghiul Bermudelor – PCTS 124 
Trofeul ”Ioan Spiridon” – OP 50 
Trustul GOSTAT – OP 86 
Tübingen, oraș din Germania – PCTS 164 
Tudic, avocat – NP 77 
Tudor, Ilie, antrenor de scrimă – OP 174-181 
Tudorache – PVLC 252 
Tudoran, Radu (alias Bogza, Nicolae), scriitor – OP 91, 
101-107, PIA 220 
Tudoran, Sorin, chitarist – NP 268 
Tudorița, polcovniceasă – NP 107 
Tulbure, Victor, scriitor – PVLC 95 
turbine eoliene – PCTS 16-17 
Ultima soluție, ziar – PIA 204 
Ultimul cuvânt, supliment umoristic – PIA 202 
Ungvari (Popescu), Lidia – PVLC 109 
Ungvari, Adrian – PVLC 78, 93-94, NP 261 
Uniunea Preoților Democrați – OP 15-16 
Uniunea Tineretului Muncitor (UTM) – NP 231 
Universitatea București – PIA 161 
Universitatea Columbia, New York, SUA – PCTS 128-129 
Universitatea Spiru Haret – OP 26 
Universitatea Tehnică de Construcții București – UTCB 
(Institutul de Construcții) – PIA 166, 197 
Urlățeanu, Iancu, proprietar – NP 69 
Ursulescu, bibliotecară la Palatul culturii – PVLC 95, PIA 
277 
Ursulescu, Florin Siliviu – NP 265 
Ursulescu, Octavian – PVLC 94, NP 265 
Urzica, revistă satirică – PIA 201 
Uzina ”1 Mai” – PCTS 111 
Uzina 23 August, atelierul de proiectare – PIA 200 
Văcărescu, Marie Th. – NP 20 
Văcaru, Nicu, profesor de matematică – NP 161-164 
Vaillant – le Journal de Pif – revistă franceză – PCTS 385 
Valută, Emil, medic stomatolog – PIA 73-74 
Vâlvoi, medic, șeful secției de cardiologie – PIA 69 
Vămășescu, Nicolae – NP 13, 15, 30 
Vamos, Zoltan, atlet român – PVLC 239 
Van Cliburn, pianist american – NP 250 
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Vânătoru, Cristu, jucător de popice – PIA 284 
Vancouver, oraș din Canada – PCTS 401-408 
Vanoli, Alessandro, scriitor italian – NP 147 
Vântu, Sorin Ovidiu, om de afaceri, patron de presă – PIA 
209 
Vasile Roaită (Eforie Sud, Carmen Sylva), stațiune pe 
litoralul românesc – PCTS 311-312, 315-318 
Vasile Roaită, fals erou comunist – PCTS 312-315  
Vasile, Lucian, autor – PIA 23-47, NP 56, 144, 150 
Vasilescu (Banerjee), Anca – PIA 112 
Vasilescu (Goia), Ana-Iulia, asistentă chirurgie – PIA 103, 
118-119 
Vasilescu (Gojinschi), Achilina, medic stomatolog – PIA 
64, 72 
Vasilescu (Hâncu), Alexandra (Sandra) – PIA 121, 133 
Vasilescu (Rădulescu), Maria – PIA 108 
Vasilescu (Vasiliu), Rodica – NP 96 
Vasilescu, Angelo Dan Jr., avocat în Canada – PIA 133-
135 
Vasilescu, Angelo-Dan Sr., magistrat, apoi avocat – PIA 
104, 111, 113-121 
Vasilescu, Constantin (”Kikiplpan”) – PCTS 192 
Vasilescu, Constantin (Kiki), profesor de matematică – 
OP 84, PIA 125 
Vasilescu, Constantin (pseudonim C.V. Plăieșu), avocat și 
subprefect de Prahova – PIA 105-106, 109-111 
Vasilescu, Constantin, medic pediatru – PIA 60-64, NP 
75, 96 
Vasilescu, Cristian (Kiki) – PIA 109 
Vasilescu, Daniela – OP 161 
Vasilescu, Emanoil Nicolae Daniil (Dan), autor – PIA 
100-148 
Vasilescu, Ernest (Nini) – PIA 109 
Vasilescu, Grigore, medic stomatolog – PIA 70-73 
Vasilescu, London Alexander – PIA 133 
Vasilescu, Lucas Daniel – PIA 133 
Vasilescu, Raul (Lulu) – PIA 109 
Vasiliu, Alice – PIA 257 
Vasiliu, Aspasia, profesoară de limba română, directoare 
a liceului ”I.L.Caragiale” – PVLC 31, 109-110, 164, 187, 
224, OP 131, 146-147, PIA 98-99, 152, 193, NP 33, 118,  
PCTS 259 
Vasiliu, Bobi – NP 75-76 
Vasiliu, Emil, profesor de matematică – PVLC 67-68, 143-
144, OP 83-84, PIA 89, NP 78 
Vasiliu, Ovidiu – PVLC 185 
Vasiliu, reponsabilul cercului foto de la Palatul Pionierilor 
– PIA 276 
Vega, rafinărie din Ploiești – PVLC 198 
Verdi, Giuseppe, compozitor italian – NP 249 
Verne, Jules, scriitor – PVLC 95 
Vernescu, G., deputat ploieștean - NP 25 
Vesa, Cornelia – NP 77 
Vesa, Miron, măcelar – NP 77 

Vespan, Florin, medic stomatolog – PIA 74 
Victor, pălărier – NP 182 
Vidrean, Ion, ofițer USLA – NP 63 
Viena, capitala Austriei – PCTS 155-156 
Vijoli, Andrei, profesor de geografie, director al liceului 
”I.L.Caragiale” – PVLC 65, OP 84, 136, 149-152, PIA 151-
152, 266, PCTS 42-43, 187 
Vijoli, Sorin – PVLC 65, 92, OP 136 
Vișoianu, Ion – PIA 225 
Vișoianu, Melania – PIA 225 
Vișoianu, Mihai – PVLC 220, PIA 223-231 
Vișoianu, Ortansa - PIA 223-231 
Vlad Țepeș domn al Țării Românești– NP 208 
Vlad, profesor de Utilaj Petrolier la IPGG – PIA 131-133 
Vlădăreanu, Anela – PVLC 242, PIA 93 
Vladimirescu, Tudor, Conducător al revoluției de la 1821 
și Domn al Țării Românești – PCTS 9 
Vlăhița, măcelărie din Ploiești (cunoscută sub acest 
nume) – NP 77 
Vlanga, asistent dentist în Ploiești – OP 38 
Vocea Prahovei, gazetă ploieșteană – NP 213  
Voicu (Țăpoi), profesor de fizică și chimie – PIA 112 
Voicu, Titi – PVLC 231 
Voiculescu, Lia, medic stomatolog – PIA 74 
Vornicu, Tudor, om de televiziune – PCTS 383 
Vrânceanu, Gheorghe, avocat – NP 82 
Vulpescu, Geta, asistentă șefă – PIA 64, 68 
Vulpescu, profesor de limba română – PIA 126 
Wartburg, marcă de automobile est-germane – NP 181 
Wason, Paul, responsabil al Fundației Templeton – OP 13 
Wegemann, Victor, grafician – OP 193 
Wiegenfeld, Carol – NP 99 
Wismut Kar Marx Stadt, echipă de fotbal din RDG – PVLC 
257-258 
Wolff, Morel, inginer – PCTS 38 
Wolff, Iosif, inginer – PCTS 38 
Wolff, Jean, autor – PCTS 38-77 
Wolff, Liza, profesoară de limba rusă – PCTS 38 
Wrigley Spearmint, gumă de mestecat – PVLC 34-35 
Young, Raymond William – NP 72 
Zaharia, Marcel – PVLC 220 
Zamfir, Cristian – PIA 193 
Zamfirescu, Duiliu, scriitor (alias Don Padil, ca ziarist) – 
NP 110 
Zamfirescu, Stelorian, ajutor de primar în Ploiești – NP 68 
Zane, Radu, director de centrală industrială  – PIA 289 
Zara, Dan – PVLC 234, PIA 284 
Zelinski, medic – NP 74 
Zingrilara, avocat – PIA 177 
Zis, marcă de camioane sovietice – NP 181 
Zitti, Alexandru, avocat și critic literar – PIA 112 
Ziua, ziar – PIA 203-206 
Zmeureanu, Grigore – PIA 115-116 
Zmeureanu, Lalu – PIA 117 

 


