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Cuvânt înainte 

Acest volum continuă proiectul început în toamna lui 
2016, cu apariții anuale în cei 4 ani care au urmat, ceea ce 
înseamnă că am creat deja o serie de texte cu amintiri despre 
Ploiești și ploieșteni. Această serie a crescut în mod natural, 
”de vină” fiind autorii, celor din primul volum adăugându-li-
se mereu alții. 

Chiar titlul acestui volum a fost sugerat de un nou autor, 
care nu mai semnase până acum: Ștefan Dima. Propunerea 
lui a fost imediat acceptată de către toți autorii acestui nou 
volum. Pe Ștefan am reușit să-l aduc alături de nucleul de 
autori prin propunerea ca amintirile lui ploieștene să se 
deruleze sub forma unui dialog al lui cu mine. A fost de acord 
și a ieșit ceea ce veți vedea.  

Am fost încurajat să-i propun această formă de depănare 
a amintirilor pentru că, în cursul anului 2019, pe când mă 
străduiam să pun laolaltă contribuțiile pentru volumul 
precedent, ”Ploieșteni de ieri și de azi” (la care a fost mai 
dificil să le obțin, din diferite motive), am început să lucrez cu 
Valeriu Negulescu (și el, un autor nou) la niște dialoguri 
despre strada Praga. Detalii veți găsi chiar la textul respectiv, 
cel mai amplu, ocupând mai mult de jumătate din volum, 
pentru că informațiile pe care Valeriu le-a strâns (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. Dialogurile dintre noi sunt, după părerea 
mea, extrem de atractive pentru cititori și, probabil, vom mai 
folosi și în viitor această formă de prezentare.  
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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. Și aici veți găsi 
o sumedenie de istorioare simpatice! 

Deci, putem spune că volumul acesta este pus sub 
semnul dialogului!  

Celelalte texte au venit (cu o excepție) de la autori care 
au mai semnat și în volumele de până acum.  

Consuela Stoicescu, în ton cu titlul volumului, păstrează 
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, realizează 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 (între cei doi Stoicești nu este nicio 
legătură de rudenie) revine 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 este 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 mărturisește în scris, cu talent 
și har, nostalgiile legate de orașul natal. 

Dan Costineanu are meritul de a fi adus un autor nou la 
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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. Citiți acest 
text și veți descoperi un povestitor de excepție.  

În fine, în textul pe care îl semnez, am încercat să 
identific rădăcinile ploieștene ale pasiunii mele pentru 
muzica bună, de orice fel ar fi ea. Sper să fi reușit, dar asta 
numai voi, cititorii, o puteți spune. 

Câteva cuvinte despre titlul volumului. Nu este 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 conține 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 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. Ce nu facem noi pentru cititorii noștri! 

Lectură plăcută! 
Marius Bâzu 
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Valeriu Negulescu, 
Dan Costineanu  

și Marius Bâzu 

Dialoguri amicale 

Preambul scris de Valeriu Negulescu 

În volumul colectiv „Case, străzi și oameni din Ploieștiul 
de altădată”1, Marius Bâzu are o interesantă contribuție, care 
se cheamă „Strada Praga din Ploiești”. Eu sunt născut și 
crescut pe această stradă, iar din 2000, după ce viața m-a 
purtat timp de mai mulți ani prin alte locuri din Ploiești, am 
revenit aici. Citind textul scris de Marius, am realizat că pot 
contribui cu ceea ce cunosc la o mai completă prezentare a 
subiectului. Așa că – după ce colegul m-a invitat să fac parte 
din grupul care va scrie cea de a patra carte din colecție - mi-
am luat misiunea foarte în serios și am purces la treabă. 

La acest punct trebuie să mai spun ceva. În timp ce eu îmi 
exprimam îndoială că aș fi capabil să scriu un text publicabil, 
Marius mi-a propus ca lucrarea să aibă forma unui dialog 
între noi doi. Propunerea mi-a plăcut și în același timp mi-a 
alungat (aproape toate) dubiile. Dacă am reușit ori nu, veți 
hotărî dumneavoastră. 

Titlul acestei serii de dialoguri între noi doi conține 
combinația între două substantive, unul, comun, iar celălalt, 

                                                      

1
 Oana Purice (editor), ”Case, străzi și oameni din Ploieștiul de altădată”, 

AEDU, 2017, 290 pag. 
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propriu: ”strada Praga”.  
Mi-am reamintit ceea ce ne-a spus la un curs un mare 

dascăl de la Institutul Politehnic Iași, profesorul doctor 
docent Dimitrie Mangeron: ca să găsești o temă de 
cercetare, este deajuns să iei o carte și să o deschizi la 
întâmplare la orice pagină și după aceea să citești, tot la 
întâmplare, o propoziție de pe acea pagină. Fiecare cuvânt al 
acelei propoziții poate fi o temă de cercetare. (Am citat din 
memorie.)  

M-am oprit pentru început la cuvântul “stradă”. Desigur, 
oricine știe ce este aceea o stradă, dar eu am vrut să fac o 
mică cercetare prin dicționarele disponibile pe net, dar și prin 
alte site-uri, pe care mă uit de obicei. 

Dicționarele spun că strada este un drum (pavat sau 
asfaltat) în interiorul unei localități, de-a lungul căruia se 
înșiră, de o parte și de alta, trotuarele și casele. Sinonimul 
este „uliță”. Iar străzile care se prelungesc afară din oraș se 
numesc „căi” (vezi Nota 1).  

Așadar toate străzile sunt drumuri, dar ... nu toate 
drumurile sunt străzi. Cei mai iscusiți constructori de drumuri 
(străzi și căi) au fost romanii, drumurile făcute de ei 
constituind infrastructura pe care Imperiul Roman și-a 
construit puterea. 

Din punct de vedere etimologic, „stradă” vine de la 
italienescul „strata”, care înseamnă „strat”. Stratul este 
constituit dintr-un material care se așterne pe o suprafață 
pregătită în prealabil. Din antichitate și până în zilele noastre, 
străzile se construiesc în același fel: se escavează pământul, 
după care se depun straturi succesive de material, de la cel 
mai grosier, până la cel mai fin, pentru a-i asigura stabilitatea 
și drenarea. După care se încastrează piatră cubică, ori, mai 
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nou, se asfaltează. Se poate spune că unele drumuri romane 
durează de o eternitate. Vezi porțiunea de drum roman din 
apropiere de Geoagiu – Băi.  

Dar la ce servesc străzile? Păi, simplu: pe ele se 
deplasează – pe jos ori cu mijloace de locomoție – oamenii și 
mărfurile, înlesnind comunicarea dintre diferitele părți ale 
orașului. Unele străzi sunt mai importante și atunci se 
numesc străzi principale, altele sunt mai puțin importante și 
se numesc străzi secundare. Strada Praga este o stradă 
secundară, care asigură comunicarea dintre străzile 
principale Poștei și Alexandru Vlahuță. 

Însă prin frumusețea caselor și frumusețea morală a 
oamenilor care au locuit sau au lucrat pe această stradă, este 
o stradă deosebită. Citiți în continuare și vă veți convinge. 

Substantivul propriu din titlul textului nostru este 
“Praga”, adică numele unui renumit oraș din Cehia, care este 
în același timp capitala acestei țări europene. Dar pentru 
mine este și numele străzii mele, despre care Marius și 
subsemnatul ne-am propus să vă vorbim. De ce a fost ales 
acest nume pentru această stradă, nu știu. Știu, ori mai bine 
zis intuiesc de ce a fost schimbat primul ei nume, acela de 
”Zoe Scorțeanu”.  

Despre semnificația numelui ne învață cărțile sfinte2: a 
da un nume înseamnă a face că cel sau cea care îl primește 
să înceapă să existe, înseamnă a-i da aceluia sau aceleia 
demnitate; în numele cuiva este condensată toată istoria să; 
a-i șterge cuiva numele înseamnă a-i șterge istoria.  

În anul 1948 acestei străzi i s-a schimbat numele, din Zoe 
Scorțeanu, în Praga. Regimului de atunci i s-a părut mai 

                                                      

2
 https://www.biblică.com/bible/ntlr/isaia/62/. 

https://www.biblica.com/bible/ntlr/isaia/62/
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oportun acest din urmă nume. Este un nume foarte frumos, 
dar, conform celor spuse înainte, într-un fel, străzii mele i s-
au șters cam 20 de ani de istorie. Pe care Marius și cu mine 
vom încerca să vi-i aducem în memorie. Și pentru că am 
folosit cuvântul memorie mai spun ceva. Secolul al XX-lea pe 
care tocmai l-am încheiat, cu extraordinarele lui progrese 
tehnologice a fost un secol în care s-au arhivat (memorat) 
miliarde de documente, dar foarte puține dintre ele cu 
adevărat importante. Nu că subiectul ales de noi ar fi unul 
excepțional, dar totuși, nu este nici un subiect cu totul și cu 
totul nesemnificativ. Pentru cine iubește istoriile locale va fi – 
sperăm noi -  chiar ceva deosebit. 

Înainte de a începe lectura, vă facem următoarea 
SUGESTIE:  

Nu vă grăbiți, deschideți mai întâi laptop-ul și tastați 
adresa: https://lyricstranslate.com/ro/baiatul-de-pe-strada-
gluck-lyrics.html, după care dați comanda “play” pe 
filmulețul din josul paginii. Apoi, mergeți în partea de sus a 
paginii web și, în timp ce Adriano Celentano cântă, urmăriți 
versurile. Suntem siguri că starea dumneavoastră sufletească 
se va schimba imediat și veți fi pregătiți să citiți 
“compunerea” noastră. Vă mulțumim! 
 

Partea întâi: În care Valeriu și Marius vorbesc 
despre strada Praga 

Dialogul 1: De ce noi?  

- Marius, felicitări pentru textul tău ”Strada Praga din 
Ploiești” din cartea „Case, străzi și oameni din Ploieștiul de 
altădată”, scoasă de Asociația pentru Educație și Dezvoltare 
Urbană! Și în special pentru faptul că o consideri cea mai 

https://lyricstranslate.com/ro/baiatul-de-pe-strada-gluck-lyrics.html
https://lyricstranslate.com/ro/baiatul-de-pe-strada-gluck-lyrics.html
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frumoasă stradă din Ploiești și ai scris despre ea nu doar cu 
nostalgie, ci chiar cu afecțiune. 

- Mulțumesc, Valeriu! Chiar cred asta! Praga este, 
după părerea mea (și nu numai a mea), cea mai frumoasă 
stradă din Ploiești și am rămas extrem de atașat de ea. Dar să 
știi că mă simt cumva  inconfortabil în postura de cronicar al 
străzii Praga, pentru că eu nu sunt chiar ”praghez”, get-
beget, din două motive. Întâi, nu am stat chiar pe strada 
Praga, ci pe prelungirea ei, fundătura Gheorghe Barițiu. În al 
doilea rând și mult mai important, eu am locuit aici cu familia 
între 1955 și 1962, deci doar 7 ani, e drept, esențiali, zic eu, 
pentru formarea mea, pentru că aveam atunci între 7 și 14 
ani.  

- Important e că ai adus în discuția publică strada 
noastră. Și ai făcut-o într-un mod care, iată, m-a stimulat pe 
mine să scot tot ce am strâns în legătură cu strada Praga și să 
am această discuție cu tine, pe care o să încercăm s-o punem 
pe hârtie astfel încât să afle și alții (deoarece altfel - așa cum 
zicea cineva în glumă – trecând timpul și văzând că nu-mi 
cere nimeni acest lucru, ar fi trebuit să public un 
autointerviu).    

- Valeriu, să continuăm, dar nu înainte ca eu să fac 
două precizări. În primul rând, în textul meu (așa îl voi numi 
în toate aceste dialoguri dintre noi), eu am făcut mai multe 
erori (de date, de nume etc.), pe care cu această ocazie aș 
vrea să le corectăm. Acolo unde este cazul, voi face un fel de 
erată la cele scrise de mine anterior. În al doilea rând, trebuie 
să adaug că am apreciat foarte mult modul elegant în care 
mi-ai adus la cunoștință erorile făcute. Poate că eu nu aș fi 
fost la fel de plin de tact dacă cineva ar fi făcut greșeli într-un 



13 

 

text despre o stradă pe care familia mea stă de mai mult de 
100 de ani. 

- Marius, eu n-am nici un merit pentru faptul ca familia 

mea numără mai mult de 100 de ani în această parte a 
Ploieștiului și nici că mă comport într-un fel sau altul, dar să 
știi că am apreciat intenția ta de a pune pe hârtie oameni si 

fapte, dincolo de erorile inerente de memorie, după atâția 
ani. Și, deși sunt convins ca ai mai citit despre acest lucru, 
vreau să spun că, mai nou, oamenii de știință zic că în 
creierele oamenilor se produc încontinuu anumite 

transformări, una din acele transformări fiind aceea că acele 
conexiuni despre care am auzit cu toții, odată făcute, nu 
rămân așa toată viața, ci se modifică. O consecință a acestui 
fapt este că unele detalii din memoria noastră sunt rescrise. 
Chestia asta este foarte importantă și explică de ce, de 
exemplu, amintirile noastre despre anumite întâmplări din 
anii de școală nu sunt identice. Mie mi s-a întâmplat să-l aud 

pe fratele meu geamăn, Octavian, povestind treburi la care 
amandoi am fost martori, dar despre care eu am o cu totul 

altă amintire. Asa că, dacă în povestea noastră, unii dintre cei 
care vor fi pomeniți în text nu vor regăsi faptele așa cum le-

au memorat dumnealor, de vină nu suntem niciunul, ci ... 
natura umană. 

- Sunt de acord cu tine, Valeriu, și sunt convins că tu 
ești chiar cel mai potrivit pentru a scrie istoria acestei străzi! 
Ești născut aici și locuiești în continuare în aceeași casă de … 
mulți ani! În plus, din câte știu, bunicul tău este cel care s-a 
stabilit aici cu mulți ani în urmă. 

- Da, așa este. Bunicul meu, Stoica Cristescu, a 
cumpărat în 1910, de la Nicolae Vămășescu, un teren pe care 
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exista și o casă (ulterior demolată) și care se întindea de-a 
lungul străzii Poștei de la actuala farmacie “Farmex” până la 
“părculeț”și pe actuala stradă Praga de la colțul străzii până 
la imobilul cu nr. 10. Atunci, în 1910, Stoica Cristescu avea 
numai patru copii - un băiat si trei fete – dar bănuiesc că 
prevedea ca vor mai veni și alții, ceea ce s-a și întâmplat de 
fapt. Astfel ca până la urmă au fost unsprezece. Am spus 
toate acestea fiindcă vreau sa povestesc despre niște 
obiceiuri și reguli nescrise pe care le aplicau în legătură cu 
copiii lor familiile din categoria negustorilor și a micilor 
întreprinzători, în general. 

- Asta poate fi chiar instructiv pentru cei de azi. Pentru 
că avem din nou mici sau chiar mai mari întreprinzători.  

- Fetele aveau parte de un tratament, iar băieții de un 
altul. Logica era simplă: pentru ca o fată să se mărite bine, 
era necesar să aibă o zestre cât mai substanțială, pe când 
pentru ca un băiat să se însoare bine, era necesar să aibă 
niște venituri cât mai importante. Si atunci, o fată trebuia sa 
primească zestre cel puțin o casă, situată într-o zonă cât mai 
bună și dotată cu tot ce trebuie, iar băiatul era musai să aibă 
o afacere sau o meserie cat mai profitabilă. Cât privește 
pregătirea școlară, erau diferențe și aici. După posibilitățile 
materiale ale tatălui, mergea la studii înalte (facultate) numai 
primul copil, mai rar al doilea și foarte rar al treilea. Restul 
copiilor se opreau mai devreme cu studiile, dar oricum, 
băieții învățau mai mult decât fetele. 

- Ideea cu măritatul ”bine” a rezistat, iată, de-a lungul 
timpului. În perioada comunistă, cum la început nu prea mai 
existau proprietăți, părinții căutau pentru fata lor un băiat cu 
o profesie cât mai bănoasă: medic, inginer. După 1989, s-a 
revenit cumva, în mod natural, la ideea de proprietate. Dar, 
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te rog, Valeriu, reia firul povestirii! Deci bunicul tău a 
cumpărat terenul. Ce a urmat? 

- Tata mare a acționat conform regulilor despre care 
am vorbit. Pentru că avea mai multe fete decât băieți, a 
lotizat cei 3000 mp, împărțindu-i în cinci „cămine de casă”, 
pe care să le dea drept „dotă” fiicelor, la vremea căsătoriei. 
Numai că, după cum se știe, „socoteala de-acasă nu se 
potrivește cu cea din târg”. În urma tuberculozei, a războiului 
și a ceea ce a urmat după război, au murit șase dintre fiii și 
fiicele familiei Stoica Cristescu. Au beneficiat de dotă doar 
două dintre fiice. După război, s-au schimbat atât regimul, 
cât și regulile. Dar familia bunicului matern - cu excepția 
uneia dintre fiice – a rămas la Ploiești, pe aceeași stradă și 
acum - în 2020, cu mândrie neaoșă -  avem 110 ani de 
continuitate pe aceste meleaguri, dacă se poate spune așa.  

- Valeriu, asta chiar că e ceva excepțional și care 
trebuie remarcat! Și iată, o facem! Deci am avut dreptate 
când am spus că tu ești cel mai îndreptățit să scrii istoria 
străzii Praga! 

- Cele două case construite de tata mare pe strada 
numită pe atunci Zoe Scorțeanu sunt cele de la numerele 6 și 
8 de pe actuala stradă Praga. Sunt două case construite în 
oglindă. Anul construcției – 1931. Înainte ca aceste două case 
să fie gata, bunicii au locuit în vechea casă cumpărată de la 
Nicolae Vămășescu, care se găsea de fapt pe strada Poștei. 
Soarta acestor două case a fost una norocoasă și spun asta 
deoarece nu au fost afectate de cutremurul din 1940, nici de 
bombardamentele din ’43 – ’44, nici de naționalizare și nici 
de cutremurul din 1977. De naționalizare au scăpat deoarece 
tata era contabil la Sovrombank, după ce înainte fusese 
funcționar la Banca Comercială și a fost considerat funcționar 
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de stat, iar soțul surorii mamei era ofițer de geniu și făcuse 
războiul, și în est și în vest. Nu același noroc l-au avut 
celelalte două fiice supraviețuitoare, cea mai mare, pe nume 
Steliana, de profesie medic și cea mai mică, pe nume Emilia, 
casnică. Casa cu etaj (cea de la colț), pe care Steliana 
Cristescu a construit-o în 1936 pe terenul donat de părintele 
său, a fost naționalizată în 1950. Nu s-a ținut cont de 
prevederile decretului de naționalizare și orice încercare de a 
o redobândi s-a lovit de reaua-voință - ca să mă exprim 
elegant - a autorităților vremii. După ’90, fratele dumnealor, 
pe nume Traian, cel mai mic dintre frații Cristescu, a reușit 
totuși să câștige procesul cu primăria. În anul 2000 fratele 
meu geamăn – Octavian – și cu mine am moștenit această 
casă, Octavian - parterul și eu, etajul. 

- Valeriu, pentru că ai vorbit de familia Cristescu, 
strămoșii tăi pe linie maternă, te rog să ne dai mai multe 
detalii. 

- Cu mare plăcere. Cum am spus, bunicul meu matern 
se numea Stoica Cristescu (1869 – 1962). Era originar din 
satul Cocorăștii–Caplii, comuna Măgureni, județul Prahova. 
Era fiul lui Cristea Ghiocuș, dascăl la bisericile din Cocorăștii–
Caplii și Călinești, ambele din comuna Măgureni. Acest 
Cristea Ghiocuș a avut trei fii, pe nume Vasile, Gheorghe și 
Stoica și cinci fiice. Fiii s-au făcut negustori, iar surorile s-au 
căsătorit și fiii dumnealor, când au terminat învățământul 
obligatoriu – dacă nu au mers mai departe – au devenit băieți 
de prăvălie la unchii lor. Așa era pe-atunci. Cum de altfel s-a 
întâmplat și cu Gheorghe și Stoica, care de abia după ce au 
terminat armata au devenit tovarăși cu fratele lor Vasile. 
Vasile a făcut negustorie mai întâi la Filipești–Târg, cel mai 
apropiat târg de satul natal. Deși tânăr, s-a remarcat foarte 
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repede, astfel că a fost desemnat să participe, în calitate de 
delegat al comercianților din Filipești–Târg, la adunarea care 
a ales prin vot președintele Camerei de Comerț și Industrie 
Prahova. Când s-a mutat cu afacerea la Ploiești, Vasile 
Cristescu a avut o prăvălie închiriată în Piața Cuza, dar în anul 
1900, când deja era asociat cu fratele dumnealui mai mic - pe 
nume Stoica – s-a ivit ocazia cumpărării unei prăvălii chiar în 
buricul pieței, la intersecția dintre strada Piața Legumelor 
(actuala stradă Piața Victoriei) și Calea Târgșorului, ori strada 
Târgșor (stradă blocată în anul 1960 prin construirea 
blocurilor Cinemascop). Probabil că în afară de capitalul 
propriu au mai și împrumutat ceva bani, însă este lucru cert 
că din anul 1900 cei doi frați au avut prăvălia proprie, pe care 
au botezat-o “La trei cărbuni”. Numele prăvăliei nu a fost 
întâmplător. Cu puțin timp în urmă, tocmai se demolase 
Hanul “La trei cărbuni”, care se găsea în vecinătatea 
actualului muzeu “I. L. Caragiale”, iar dumnealor au profitat 
de numele brandului respectiv (nu cred că l-au cumpărat). În 
anul 1902, Stoica Cristescu s-a căsătorit cu o ploieșteancă, 
domnișoara Petra Dumitru. 

- Ei sunt bunicii tăi! 
- Exact! Au locuit mai întâi în casele soacrei, pe strada 

Colinei, dar, odată cu nașterea copiilor, locul a devenit cam 
aglomerat, astfel că au trebuit să se gândească la o casă mai 
mare. Și așa, în 1910 au cumpărat locul și casa de pe strada 
Poștei. Fratele dumnealui își construise cu mai mulți ani în 
urmă casă pe strada Vasile Lupu. Fiecare era deci cu treaba 
lui, erau asociați numai la prăvălie. În anul 1904, proprietarul 
de la care cumpăraseră prăvălia în 1900 a mai vândut o 
prăvălie, vecină cu prima, astfel că frații Vasile și Stoica 
Cristescu și-au extins băcănia. Clientela dumnealor era 
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formată în primul rând din locuitorii satelor apropiate 
Ploieștiului, dar și din orășeni. Între negustori exista 
bineînțeles concurență, dar în general fiecare negustor 
reușea să-și câștige o clientelă fidelă, astfel că niciunul nu 
ajungea la faliment. Dar, deoarece peste numai patru ani se 
declanșa primul război mondial, aș vrea să deschid aici o mică 
paranteză ca să relatez niște lucruri citite într-un text scris de 
nepotul lui tata mare, pe nume Vasile Gh. Cristescu, pe când 
era elev, text cuprinzând notații despre ce s-a întâmplat în 
primul război mondial cu orașul nostru.  

- Sunt nerăbdător să aflu! 
- Contextul istoric este că la 14 august 1916, în 

Consiliul de Coroană se hotărăște intrarea României în război 
de partea Antantei. Se declară război Austro-Ungariei, iar 
trupele române intră în Transilvania. Riposta Puterilor 
Centrale este foarte puternică. (Google). Iată ce nota despre 
acea perioadă Vasile Gh. Cristescu: 

 Pe 15 august 1916 s-a sunat mobilizarea;  

 Pe 23 noiembrie 1916, satul Cocorăștii - Caplii (satul 
natal al bunicului meu matern) a fost ocupat de 
nemți; 

 În aceeași zi a fost ocupat de nemți și orașul Ploiești; 
 Câteva zile mai târziu, orașul a fost devastat, atât de 

trupele de ocupație, cât și de bandele de infractori 
români (îmbrăcați în uniforme militare germane); 
suferind pierderi foarte mari, frații Cristescu au fost 
obligați să închidă magazinele, ca și majoritatea 
negustorilor din Ploiești, de altfel; 

 Prin martie 1917 frații Cristescu au redeschis 
magazinele; 

http://ro.wikipedia.org/wiki/14_august
http://ro.wikipedia.org/wiki/Antanta
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
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 Pe 19 mai 1917 s-a născut mama lui Valeriu, 
Elisabeta Cristescu; 

 În vara lui 1917 românii au repurtat faimoasele 
victorii de la Oituz și Mărășești, după care curând a 
luat sfârșit și războiul; 

 La începutul anului 1918 viața orașului Ploiești a 
început să intre în normal, s-au redeschis școlile etc. 

- Deci obiceiul de a scrie despre evenimente istorice 
trăite de înaintași este răspândit în familia voastră!   

- Nu, Marius. Adevărul este că aveam de mult în gând 
să fac cercetări în vederea întocmirii unui arbore genealogic. 
Dar caietul cu însemnări al nepotului bunicului mi-a dat 
imboldul de a dezvolta lucrarea. Am inchis paranteza și 
continui. Tata mare a avut 11 copii: Steliana, Vasile, Elena, 
Paraschiva, Maria, Sevasta, Ion, Elisabeta (mama mea), 
Alexandru, Emilia și Traian. Elena, Sevasta și Maria au murit 
de foarte tinere de tuberculoză (boală care făcea ravagii pe 
atunci). Vasile a murit pe front, în 1941. Ion s-a întors viu de 
pe front, dar la un an distanță a murit tot de tuberculoză 
(fusese îngropat până la piept de o bombă), ceilalți șase au 
trăit mai mult, i-am cunoscut și eu. 

- Valeriu, cred că prin acest prim dialog am reușit să-i 
lămurim pe cei care ne urmăresc de ce tu ești cel mai potrivit 
să ne spui istoria străzii Praga, iar eu, să-ți pun întrebări din 
postura de ascultător ”avizat”. Așa că putem merge mai 
departe…   

 
Dialogul 2: Începuturile… 
- Valeriu, cum și când a apărut strada Praga în actuala 

formă? Ne-ai spus deja că la înființare se numea strada Zoe 
Scorțeanu. Când se întâmpla asta? 
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- La câțiva ani după primul război mondial. Deci este o 
stradă relativ tânără pe harta Ploieștiului. 

- Dar cine era această Zoe Scorțeanu, atât de 
importantă în epocă încât să dea numele unei străzi? 

- Iată ce ne spune Google. Zoe Scorțeanu a trăit între 
1843 și 1913, fiind soția lui Grigore Scorțeanu, mare 
proprietar și om politic local. În mai 1877 ea a luat inițiativa 
înființării unei ‘societăți a doamnelor‘ din Ploiești, cu scopul 
colectării de bani, alimente și medicamente pentru sprijinirea 
armatei române gata să între în luptă. Adunarea femeilor din 
oraș a ales-o pe ea președintă și pe Sevastița Radovici – 
vicepreședintă, iar sub conducerea lor, ele au avut mari 
succese în ceea ce își propuseseră. În septembrie 1877, când 
au început să sosească răniți la Ploiești, cum spitalul Boldescu 
era rezervat militarilor ruși, doamnele ploieștene au hotărât 
să organizeze un altul. Zoe Scorțeanu a obținut parterul 
‘ospelului comunal’ (al primăriei) și tot gratuit, asistență 
medicală zilnică de la doctorii Pappa și Trandafirescu. Au 
căpătat paturi și cazarmament, ca donație sau cu împrumut. 
Toate doamnele au adus lenjerie, Zoe și-a adus bucătarul, 
Sevastița – două femei de serviciu, toate făceau cu rândul ca 
surori de caritate. A antrenat în îngrijirea bolnavilor și pe 
aristocratele Marie Th. Văcărescu și Maria Cantacuzino. Trei 
decenii mai târziu, Zoe Scorțeanu construia, cu banii ei, 
frumoasa școală de pe strada Alexandru al II-lea (acum, 
strada Stadionului), dedicând-o eroilor independenței. 

- Ce frumos! Iată ce înseamnă să fii cu adevărat 
patriot! Dar să revenim la povestea străzii Praga. 

- Aș începe prin a spune că zona în care se află strada 
Praga făcea parte, începând cu a două jumătate a secolului al 
XIX-lea, dintr-o zonă selectă a orașului. Toți cei care s-au 
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aplecat asupra subiectului spun că dacă acum mai mult de 
400 de ani centrul târgului Ploiești era Biserica Domnească 
zidită de Matei Basarab la 1639, cu timpul acesta s-a deplasat 
către vest. Pe la 1863 - 1869, când s-a clădit în apropierea 
viitoarei străzi Praga Biserica Sfântul Nicolae Nou Ispravnici, 
ispravnicia - instituția similară cu prefectura de astăzi - se 
găsea în această zonă a orașului. 

- Despre bisericile din această parte a orașului vom 
mai vorbi într-un alt dialog. 

- Inițial, strada Zoe Scorțeanu nu ajungea până în 
strada Poștei. Terenul pe care acum se afla partea carosabilă 
a primei părți a străzii Praga (cea dinspre strada Poștei), până 
la actualul număr 10, inclusiv cele două trotuare era 
proprietate privată si aparținea bunicului meu matern Stoica 
Cristescu. Acest teren a fost expropriat de primărie în anul 
1928, în interesul comunității și, evident, contra unei sume 
de bani. Așa s-a putut construi acea primă parte a străzii 
Praga, ajungându-se la forma care dăinuie și azi, strada Praga 
având un capăt la intersecția cu strada Poștei și celălalt la 
intersecția cu strada Alexandru Vlahuță. De acolo, în 
continuare, se numește Gheorghe Barițiu, cum bine știi. 

- Cum am stat pe această stradă între 1955 și 1962, aș 
fi curios să știu când a apărut strada Gheorghe Barițiu.   

- În anul 1934 s-a întocmit o hartă a Ploieștiului. În 
figura 13 este prezentată o parte din această hartă, în care se 
vede că strada Gheorghe Barițiu încă nu exista. Pe acel loc 
mai erau încă urmele celebrei grădini – parc, Paradis. Iar 
pentru cei mai tineri, reproduc aici explicația din Wikipedia 
referitoare la Gheorghe Barițiu: George Bariț, uneori scris  

                                                      

3
 Harta este preluată de pe: https://www.teoalida.ro/harta-ploiesti/.  
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Gheorghe Barițiu, (născut la 4 iunie 1812, Jucu de 
Jos, comitatul Cluj – decedat la 2 mai 1893, Sibiu) a fost un 
istoric și publicist român transilvănean, întemeietorul presei 
românești din Transilvania. George Bariț a fost deputat în 
Dieta Transilvaniei din 1861.   

- Valeriu, revenind la strada Praga, e de subliniat 
împrejurarea că o bucată din ea s-a construit pe terenul 
bunicului tău! Te rog, spune-ne câte ceva și despre strada 
Poștei. Știu că a tot avut schimbări ale numelui. 

- După primul război mondial, o porțiune din strada 
Poștei (Poștei fiind cea mai veche denumire a străzii), cea de 
la capătul dinspre centru până la intersecția cu strada 
Buzăului, a fost denumită Colonel Vasile Stamate. Restul de 
stradă, până la Obor a rămas tot Poștei. După al doilea război 
mondial, comuniștii au rebotezat întreaga stradă, zicându-i 
Mareșal Malinovski. Criticul și istoricul literar Valeriu 
Râpeanu a povestit în a doua voastră carte4 despre legătura 
dintre mareșalul Malinovski și strada Poștei. În august 1958 a 
avut loc retragerea trupelor sovietice din România, iar în 
1961, plenara CC al PCR din 30 noiembrie – 5 decembrie 1961 
a hotărât schimbarea denumirii unor localități, străzi, 
instituții etc., astfel că în 1962 s-a revenit la denumirea cea 
mai veche, strada Poștei. 

- Valeriu, există vreun document care să ne spună cum 
arăta pe atunci această parte a Ploieștiului? 

- Sigur că da, Marius!  Există acea hartă din 1934 a 
Ploieștiului, din care o porțiune este prezentată în figura 1. 

                                                      

4
 Marius Bâzu (editor), ”Oameni din Ploiești”, editura Smart Publishing, 

2018, 272 pag. Textul semnat de Valeriu Râpeanu este intitulat ”Dascălii 
mei”, iar referirea la mareșalul Malinovski se face la paginile 137-138. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/4_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1812
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Jucu,_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Jucu,_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1893
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
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Punctele de reper sunt bisericile Sfânta Vineri și Sf. Nicolae 
Nou (vizavi de Stadion). Strada Praga este aproximativ în 
centrul imaginii. Pe hartă este o stradă destul de lată, nu are 
nimic scris pe ea și începe din strada Poștei cu o porțiune 
orizontală pe această hartă. Apoi, restul străzii este tot în 
linie dreaptă, dar cotește la stânga, devenind paralelă cu 
diagonala hărții și oprindu-se în strada Alexandru Vlahuță. 
Dincolo de această stradă e acea grădină – parc Paradis. Se 
vede un lac îngust și curbat, acolo unde vor fi strada 
Gheorghe Barițiu și Parcul Vlahuță. Numele străzilor sunt 
greu de descifrat în această imagine, dar ele erau 
următoarele. O porțiune din strada Poștei (cum am spus) se 
chema Colonel Vasile Stamate, strada Praga se numea Zoe 
Scorțeanu, strada Sportului se chema G. Vernescu, unei 
porțiuni din strada George Topârceanu i se zicea Istrate 
Negulescu, strada Stadionului se chema Alexandru al II-lea, 
iar strada Pictor Ion Negulici se numea … tot Pictor Ion 
Negulici. După logica anilor imediat următori anului 1947 
înseamnă că toți aceștia, cu excepția pictorului Ion Negulici 
au avut „dosare de cadre” inadecvate pentru acele vremuri. 

- Bună observație! E momentul să ne spui câte ceva 
despre cei după numele cărora au fost botezate aceste străzi. 
Să începem cu colonelul Vasile Stamate. 

- Fac apel tot la Google. Colonelul Vasile Stamate, 
comandantul Regimentului 32 „Mircea“ din Ploiești, a fost 
unul dintre bravii eroi care și-au jertfit viața în Primul Război 
Mondial. A căzut la datorie în dimineața zilei de 25 iulie 1917, 
în timp ce Regimentul 32 „Mircea“ lupta în prima linie a 
frontului, pe malul stâng al Siretului, asigurând un cap de 
pod. Pentru faptele sale de arme i s-a acordat post-mortem 
Ordinul „Steaua României“ cu spade în grad de ofițer. 
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- Un adevărat erou, care, de altfel, își avea casa pe 
strada botezată cu numele său! Mergem mai departe. 
Despre Zoe Scorțeanu ai vorbit deja. Cine era G. Vernescu? 

- Un deputat ploieștean din perioada războiului de 
independență de la 1877-1878. Google ne spune că a citit în 
Parlament moțiunea prin care adunarea declara că este 
hotărâtă să mențină integritatea teritoriului țării (era vorba 
de sudul Basarabiei). Ca să închei lista numelor mai puțin 
cunoscute, Istrate Negulescu a fost deputat conservator și 
prefect al județului Prahova. Soția sa, pe nume Atina 
Negulescu, făcea parte din elita doamnelor ploieștene. 

- Istrate Negulescu e cumva rudă cu tine? 
- Nu, este numai o potrivire de nume. 
- Să mergem mai departe cu detalii despre numele de 

la 1934 ale străzilor adiacente străzii Zoe Scorțeanu. Vine la 
rând țarul Alexandru al II-lea, despre care se știe că a stat o 
lună la Ploiești, în timpul războiului nostru de Independență. 

- Într-adevăr, Marius, Alexandru al II-lea (1818 – 
1881), țarul Rusiei de la 2 martie 1855 și până la asasinarea 
sa în 1881, a locuit efectiv în Ploiești, nu chiar o lună, ci doar 
19 zile, în mai - iunie 1877. A stat, împreună cu întreaga 
suită, într-o casă de pe strada Stadionului nr. 3 (adresa 
actuală), ceea ce l-a făcut pe marele istoric Nicolae Iorga să 
afirme că: Petersburgul se mutase la Ploieşti.  

- Desigur, era vorba despre o casă cu totul deosebită! 
- În numai câteva cuvinte, povestea este cam așa: pe 

la 1870, Istrate Negulescu, fostul prefect al județului Prahova 
și-a construit pe strada Fulgeanu, viitoarea stradă Alexandru 
al II-lea, o locuință, considerată de mulți la acea vreme cea 
mai arătoasă casă din Ploiești. Asta a făcut ca, în 1877, în 
plină desfășurare a războiului ruso – turc, la instalarea 
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cartierului general al țarului Rusiei la Ploiești (aproximativ 
700 de persoane), această clădire să fie aleasă ca reședința 
personală a lui Alexandru al II-lea. Iar în casa de alături, care 
avea și un parc destul de mare, casă care îi aparținea lui 
Hristu Hagi Cantilli (clădire cunoscută astăzi ca fosta Casă a 
Armatei, fost Cercul Militar, fost Cercul de Recrutare 

Prahova), a fost instalat țareviciul Vladimir, moștenitorul 
tronului Rusiei. Și în plus, în alte câteva case de pe strada 
Fulgeanu au fost cazați alți demnitari ruși de prim rang din 
suita țarului. Tot atunci, casele Negulescu și Cantilli au fost 
vizitate de domnitorul Carol, cu prilejul vizitelor făcute la 
Ploieşti înaltelor oficialităţi ruse. În anul 1910, când bunicul 
meu matern a cumpărat terenul din strada Poștei, acest 
teren se învecina pe două dintre laturile lui cu proprietățile 
moștenitorilor lui Istrate Negulescu și respectiv Hristu Hagi 
Cantilli.  

- Este momentul să ne spui cine era Hristu Hagi 
Cantilli! 

- Macedonenii Cantilli (Cantilie) s-au stabilit în Ploiești 
pe la începutul secolului al XIX-lea. Au făcut avere din 
comerț. Primul din familie care s-a făcut remarcat a fost 
Hristu Hagi Cantilli, care a avut șapte fii. Au stăpânit moșia 
Ploieștiori, unde s-au ocupat cu de toate, comerț, agricultură, 
banca, petrol. Au zidit o biserică, o școală, plus primăria din 
comună. La Ploiești au fost proprietarii câtorva case, printre 
care cea de pe Alexandru al II-lea, care ulterior a devenit 

Centrul de Recrutare Prahova și mai târziu, Cercul Militar. 
Acum aparține SRI. Doi dintre fiii bătrânului Hagi Hristu 
Cantilli și anume Panait Cantilli și Ion Cantilli au fost printre 
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alegătorii direcți ai orașului Ploiești, care în 1859 au votat 
alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca Domn al Unirii. În aprilie 

1877, ca membru al Camerei Deputaților, un alt fiu al 
bătrânului Hagi Hristu Cantilli, George Cantilli a semnat 

moțiunea pentru intrarea României în războiul împotriva 
Imperiului Otoman.  

- Deci, o familie puternic ancorată în istoria României! 
- Cel mai cunoscut dintre frații Cantilli, Grigore Cantilli, 

după cum spune Google, născut la Valea Călugărească în 
1839, a intrat de tânăr în armată, ajungând în pragul lui 1877 
la gradul de colonel. În război a comandat Brigada 1 
infanterie din Divizia a IV-a. A participat exemplar la 

apărarea liniei Dunării și apoi la trecerea fluviului și s-a 

distins în luptele de la Rahova, atât prin bravura sa, cât și prin 

felul în care a apărat viața soldaților săi. În bătălia pentru 
Plevna a avut un rol important în victoria de pe râul Vid, care 

a dus la capitularea lui Osman pașa. A fost cel mai decorat 
ofițer din armata română din vremea sa, primind ordine și 
medalii românești, rusești, germane, italiene, franceze etc. În 

anul 1884 Grigore Cantilli este avansat la gradul de general 

de brigadă, iar în 1893 la gradul de general de divizie. În 
1892, generalul Grigore Cantilli a făcut parte din juriul pentru 
selectarea machetei Monumentului Vânătorilor, cel mai 
frumos monument ridicat în România în onoarea luptătorilor 
din războiul de independență. Citind de curând pe net despre 
acest monument am găsit confirmarea la ceea ce îmi spusese 

odată un colaborator de la fabrica la care am lucrat - șeful de 
echipă Gheorghe Gușă, de fel din satul Tinosu – și anume că 
gornistul înfățișat pe monument îl reprezintă pe Neagu Anton 
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din Tinosu, gornistul Batalionului II Vânători în luptele de la 

Grivița, cu arma pe umărul stâng și goarna în mâna dreaptă. 

Generalul Grigore Cantilli a murit în 1909. 

- Mai rămâne să vorbim despre pictorul Ion Negulici. 
- Tot Google ne spune că a fost membru al societății 

revoluționare ‘Frăția’. A participat intens la activitatea 

revoluționară din 1848, tipărind manifeste revoluționare și 
desfășurând o intensă activitate organizatorică. Guvernul 
revoluționar l-a numit prefect al județului Prahova. După 
înnăbușirea revoluției, a fost exilat la Bursa (în Turcia), unde 

s-a îmbolnăvit de ftizie. A murit la 5 aprilie 1851, la Istanbul 

(Constantinopol), fiind îngropat alături de prietenul său, 
pictorul Barbu Iscovescu. Ce altceva putem face decât să 
apreciem modul în care, la 1934, mai marii orașului și 
județului au știut să onoreze memoria înaintașilor! 

- Valeriu, aș încheia acest dialog despre începuturile 
străzii Praga cu o trimitere la un articol mai vechi, din 20105, 
al regretatului critic literar Mircea Iorgulescu (ploieștean, de-
al nostru, absolvent de ”Caragiale”, ca și noi, de altfel), 
intitulat ”De neamul ploieștenilor”. Îl recomand ploieștenilor, 
dar nu numai lor! Sunt multe de aflat din acest text, iar stilul 
inconfundabil al marelui critic, mult prea devreme plecat 
dintre noi, face deliciul cititorilor. Trebuie neapărat să adaug 
că acest text a fost de fapt scris inițial ca prefață la deja 

                                                      

5
 https://revistacultura.ro/nou/2010/12/de-neamul-

ploiestenilor/?fbclid=IwAR2cA32bcqZKhfCH67MAGnaVgeuCs-
xWFOKzqf5f1T65H_BBEm-OwQjMcHE 
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celebra carte a lui Ioan Groșescu, intitulată ”Mahalele 
Ploieștilor”6. 

Dialogul 3. Casele dinspre Poștei  

- Valeriu, acum, după ce am aflat istoria străzii Praga, 
putem trece la geografie. Adică la descrierea acestei străzi, 
casă cu casă. Eu am făcut o încercare în acest sens, dar 
recunosc că era doar o timidă schiță, bazată exclusiv pe 
amintirile mele. Tu, ca un adevărat istoric, știu că te bazezi pe 
multe documente.  

- Încerc, nu știu dacă voi reuși. La începutul secolului al 
XX-lea, în prima parte a străzii (adică începând de la 
intersecția cu strada Poștei), situația din teren – consemnată 
în documente, în special în acte de vânzare–cumpărare – 
arăta cam așa. La anul 1899, terenul pe care se află acum 
părculețul cu care începe strada Praga (partea stângă) 
aparținea Anicăi Rătescu, pe care mai apoi, pe la 1910, l-a 
moștenit Achile Rătescu, probabil fiul dumneaei. Cu câțiva 
ani înaintea întrării României în primul război mondial aici a 
fost casa locotenent-colonelului Vasile Stamate, cum am 
văzut, unul din eroii bătăliei de la Mărășești. După moartea 
colonelului Vasile Stamate în “casa din parc” au locuit în 
continuare soția acestuia, împreună cu cele două fiice. Una 
dintre fiice, pe nume Alice a fost printre primele absolvente 
ale liceului de fete “Despina Doamna” din Ploiești. S-a înscris 
la Medicină, la București. Studentă fiind (în 1916 era în anul 
al IV-lea), a plecat pe front ca voluntară. A fost decorată cu 

                                                      

6
 Ioan Groșescu, „Mahalalele Ploieștilor“, Editura Karta-Graphic, Ploiești, 

ediția I 2008, ediția a II-a 2009, 430 pag. 
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ordinul “Coroana României cu spade”, în grad de Cavaler, cu 
“Crucea Comemorativă” a războiului 1916 – 1918 și cu 
“Medalia Aliaților”. La terminarea războiului a fost 
profesoară de igienă și medic școlar la liceul la care a învățat. 
După căsătorie, ea s-a numit Alice Stamate–Claudian. Sora 
dumneaei, stabilită la București a fost o pictoriță de talent. 
Dr. Alice Stamate–Claudian a locuit în “casa din parc” până la 
bombardamentele americane din al doilea război mondial. 
Atunci s-a întâmplat că o bombă a căzut drept pe casă și a 
distrus-o complet. A donat terenul Bisericii “Sfânta Vineri”, 
după care s-a mutat la București, încheindu-și nobila misiune 
ca medic al Ministerului Învățământului și al Eforiei Spitalelor 
Civile din București (citat din Google). Vremurile erau mult 
prea complicate, așa că până la urmă terenul respectiv a fost 
luat de Primărie și transformat într-un mic părculeț. În timpul 
zilei, aici, noi – copiii din vecinătate – jucam fotbal, dar seara 
băncile erau toate ocupate de tineri îndrăgostiți, în timp ce o 
grămadă de lilieci zburau la mică înălțime peste capetele lor. 

- O imagine de film, aș zice! În fond, de ce nu s-ar face 
un film despre o stradă!? Dar să mergem mai departe. Îți 
propun, Valeriu, să ne ocupăm acum de casele de la celălalt 
colț al străzii Praga cu Poștei. Iar în continuare să procedăm 
la fel, prezentând pe rând casele de pe stânga sau dreapta 
străzii Praga, așa cum sunt ele, față-n față. Motivul e foarte 
simplu: legăturile între vecini se clădeau cu cei de pe ambele 
părți ale străzii. 

- Absolut de acord, Marius! Cum am mai spus, în anul 
1910, bunicul meu, negustorul Stoica Cristescu a cumpărat 
de la N. C. Vămășescu teren pe strada Poștei. Daca ar fi să 
suprapunem harta din 1910 peste harta din 2019, terenul 
cumpărat de tata mare s-ar suprapune peste următoarele 
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proprietăți de astăzi: Poștei 12, Praga 2-4, Praga 6 și Praga 8, 
plus carosabilul de pe Praga, până la nr. 10, inclusiv 
trotuarele. Pe acest teren era o casă veche, pe care în anul 
1936, fiica lui Stoica Cristescu, Steliana Cristescu, medic, a 
demolat-o și a construit “casa de la colț”, care a fost 
naționalizată de comuniști.  

- Deci au fost aduși chiriași. 
- Așa este. În ea a locuit familia Cristescu, părinți și fii, 

dar și o serie de chiriași, atât la parter, cât și la etaj. De fapt, 
din 1950 și până la retrocedările de după ’90 a fost 
naționalizată. Dintre chiriași amintesc pe cele trei surori, 
originare din Argeș, care au venit de tinere la Ploiești, 
probabil atrase una de alta. Cea mai tânără dintre dumnealor 
și care a venit prima în casa mătușii mele a fost Alexandrina 
Mureșanu (tanti Didi), farmacistă la Spitalul Boldescu, 
căsătorită cu un ofițer. Nu asculta altceva la radio decât 
posturi germane care transmiteau muzică simfonică. Din 
cauza că noi eram trei copii la părinți, când apăream pe acolo 
zicea: ”iar a venit familia Roade–Mult”. Dar nu era mereu 
răutăcioasă și sunt convins că  ținea la noi. Următoarea era 
Paraschiva Popescu–Gruia (tanti Venera), tot farmacistă (a 
avut farmacie în Ploiești), văduva marelui avocat penalist și 
profesor de logică și filozofie la liceul „Sfinții Petru și Pavel”, 
Constantin Popescu–Gruia. Dumnealui era prieten cu toți 
fruntașii politici din Ploieștiul de dinainte de război și fusese 
deputat de Prahova. Din această cauză le fusese naționalizată 
casa de pe strada Paris nr. 2. Tanti Venera era cea mai bună 
și mai grijulie cu noi. În curtea de la colț era un zarzăr roșu, 
foarte înalt, în care eu și Octavian ne urcam mereu. Când ne 
vedea, o striga pe mătușa noastră: Uite, Milica, băieții s-au 
suit iarăși în zarzar! La care mătușa noastră, care era mai 
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tânără decât dumneaei, ii răspundea: Păi când vreți să se 
urce, doamna Gruia, când vor fi ca noi? A treia era Dudu 
Scarlat (tanti Dudu), profesoară de geografie. Odată, când 
eram printr-a șasea, m-a chemat la dumneaei „să mă 
asculte” la tema despre clima României. Când m-a întrebat 
care sunt vânturile predominante, n-am putut să-mi aduc 
aminte, Doamne-ferește, de vântul numit „alizeu”. A dat 
semnificativ din cap și îmi închipui ce-o fi zis în gândul 
dumneaei. M-am simțit umilit rău de tot, dar cel puțin de 
atunci știam de alizeu si dacă mă trezeai din somn la trei 
noaptea. 

- Simpatice amintiri!  
- Marius, tu și Consuela fiind fii de profesori, îmi 

închipui că ați întâlnit, atât în casa voastră, cât și prin alte 
locuri, o mulțime de alți colegi ai părinților voștri. Nu o spun 
pentru că vorbesc acum cu tine, ci pentru că sunt convins de 
acest lucru: profesorii sunt printre oamenii care 
impresionează cel mai mult prin cultură și cunoștințele pe 
care le-au dobândit. De aceea îmi aduc cu mare plăcere 
aminte despre prietenele mătușii mele, Steliana, care erau în 
majoritate profesoare. Mi le-am reamintit citind articolele 
profesorului de istorie Paul Popescu, dintr-un serial publicat 
în jurnalul „Prahova”, intitulat „Femei prahovene de azi, de 
ieri și mai de demult. Absolventele Școlii Despina Doamna”. 
Mătușa mea s-a numărat printre absolventele acestui liceu, 
făcând parte din promoția 1923. A urmat după aceea 
facultatea de Medicină din București (detalii sunt date în 
Nota 2). După obținerea  diplomei, a practicat medicina într-
un cabinet particular. 

- Valeriu, trebuie să precizez că, dacă parcurg Nota 2, 
cititorii noștri vor afla cine erau profesorii din acea perioadă 
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de la facultatea de Medicină din București. Nume cu 
adevărat ilustre! 

- La îndemnul doctoriței Alice Stamate – Claudian, cu 
care era vecină și prietenă, din anul școlar 1942 – 1943 și 
până în anul școlar 1947 – 1948, mătușa mea a funcționat și 
ca medic școlar (alături de Dr. Alice Stamate Claudian) și 
profesor de igienă la Liceul ”Despina Doamna” din Ploiești. 
Aici le-a avut colege și s-a împrietenit cu mai multe 
profesoare, unele dintre ele renumite în Ploiești (imediat 
după război). Parcurgând aceste articole mi-am reamintit de 
numele dumnealor: Speranța Dumitrescu, profesoară de 
științele naturale,  Paula Dumitrescu, profesoară de limba 
română, Maria Simionescu, profesoară de limba latină. Le-a 
cunoscut bine pe Aspasia Vasiliu, viitoarea directoare a 
liceului nostru, pe Natalia Boncu, profesoară de limba 
română și viitoarea mea dirigintă și pe profesoara de rusă, 
Claudia Miliutin, mama lui Sezi. Mai avea și alte prietene, tot 
profesoare. Îmi amintesc de surorile Macri (una era medic și 
cealaltă profesoară), de surorile Stăncescu (Elena, de română 
și Marcela, de matematică), de doctorița Marilena 
Constantinescu, medic pediatru. De Sf. Stelian veneau toate 
în vizită la dumneaei. Primirea se făcea în holul „casei de la 
colț”, pentru că era mai încăpător. La vizita respectivă 
participau de fiecare dată și cele trei surori văduve, chiriașele 
de pe strada Poștei: Dudu Scarlat, profesoară de geografie, 
Venera Popescu–Gruia, farmacistă și Didi Mureșanu, tot 
farmacistă, la Spitalul Boldescu. Era bineînțeles și cealaltă 
mătușă, Emilia (Milica), care servea musafirele cu dulceață 
sau șerbet, prăjituri, tort, vin și cafea. După ce ne-am făcut 
mai mari, printre musafiri eram și noi trei, Doina, Octavian și 
subsemnatul. Nu era nici un bărbat. Unchiul Traian pleca de 
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acasă și se întorcea după ce se încheia vizita. Nu știu să spun 
ce subiecte abordau, dar am reținut că erau momente când 
începeau să vorbească franțuzește, semn că discuția nu era 
de nasul copiilor. Despre acele întruniri Doina, sora mea a zis 
odată - în glumă, bineînțeles - că semănau cu ședințele 
Academiei Române. Într-un fel, respectând proporțiile, avea 
dreptate. 

- Valeriu, ai vorbit așa de frumos despre profesori! 
Sigur că sunt de acord cu tine și, pentru că m-ai întrebat, îți 
confirm că și părinții mei se vizitau cu alți profesori din 
Ploiești. Aveau, de fapt, un cerc mai larg, în care intrau și 
avocați sau doctori. Am vorbit despre ei într-un text, 
numindu-i ”aristocrați ai Ploieștiului”7. Dar să revenim la 
strada Praga. Le-ai amintit pe chiriașele care se integrau atât 
de bine în acel cerc de doamne. Chiar toți chiriașii să fi fost 
așa?     

- Ce să-ți spun, Marius, despre cele trei chiriașe - 
surori am numai amintiri frumoase, dar nu același lucru se 
poate spune despre un alt chiriaș, care culmea, se afla în 
aceeași situație cu mătușa mea, adică i se naționalizase casa. 
Este vorba despre avocatul Popescu, proprietarul imobilului 
Poștei 9, adresa actuală. Ce părere poți să ai  despre un om 
care a putut să facă așa ceva: era februarie sau martie 1950, 
o iarnă foarte grea; la noi în casă, pe Praga 6 avea loc botezul 
meu și al lui Octavian. Membrii familiilor părinților mei, care 
erau deosebit de apropiați atât la bine, cât și la rău se 
reuniseră ca să sărbătorească „creștinarea” celor doi prunci. 
Până aici nimic neobișnuit. Neobișnuit era că venise la botez 

                                                      

7
 Marius Bâzu, ”Aristocrați ai Ploieștiului”, în volumul ”Oameni din 

Ploiești”, editura Smart Publishing, 2018, pp. 64-90. 
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și fratele cel mai mic al mamei mele, care în acel timp avea 
ștampilate pe buletinul de identitate două litere și  anume 
„DO”, care pentru cine nu știe însemna „Domiciliu 
Obligatoriu”. Motivul pentru care purta pe buletin acea 
ștampila era că fusese considerat de către noile autorități 
„fiu de chiabur”. Unchiul meu, care avea numai 27 de ani 
riscase să părăsească, fără permisiunea autorităților, 
localitatea Sebeș-Alba, unde se găsea cu domiciliu forțat, 
numai și numai ca să se găsească laolaltă cu restul familiei la 
un important eveniment din familia dumnealui. Însă a fost 
văzut de acest individ cu numele de Popescu, care i-a spus 
unei alte chiriașe că îl va denunța la miliție. Noroc că nu toată 
lumea gândea ca dumnealui și doamna respectivă a anunțat-
o pe mătușa mea, iar unchiul Traian a plecat cât a putut de 
repede înapoi la Sebeș. 

- Doamne, cât de inuman se purtau unii! E drept, 
comunismul crease condițiile perfecte pentru așa ceva. 
Acum, îți propun să revenim la terenul cumpărat la 1910 de 
bunicul tău, Stoica Cristescu și am să te rog să vorbim și de 
vecinii din acel moment ai terenului.   

- Zona era deosebit de interesantă din punctul de 
vedere al oamenilor care au stăpânit aceste terenuri. În 
stânga (cum stai pe Poștei, cu fața la strada Praga), era vecin 
cu locotenent – colonelul Vasile Stamate, care, la rândul său, 
se învecina la stânga cu Iancu Simionescu, proprietarul unei 
fabrici de coniac și al unei mari clădiri, cu magazine și birouri, 
aflată în continuarea Primăriei Noi, care a fost demolată în 
1977. Fiul lui Iancu Simionescu (înfiat) era Gogu Simionescu, 
profesor de latină și greacă, căsătorit cu Maria Simionescu, 
de asemenea profesoară de latină și greacă la Liceul 
“Caragiale”. Aceștia din urmă l-au înfiat pe Bujor Simionescu, 



36 

 

colegul nostru din promoția 1961, care era fiul natural al 
surorii profesoarei Maria Simionescu. Bujor a murit în 2015, 
dar fratele său, Dragoș Olaru (din promoția 1963 sau 1964) 
trăiește. 

- Să trecem la dreapta terenului de care vorbim. 
- În partea dreaptă, la stradă - adică la strada Poștei - 

se găsea proprietatea lui C. Dumitriu, care nu știu cine era. 
Dar acest C. Dumitriu a vândut și, prin 1930, proprietar a 
devenit doctorul Nicolae Racoveanu, o personalitate a lumii 
medicale ploieștene. Era medicul șef al spitalului particular 
„Gheorghe și Ana Constantinescu” din Ploiești, care în anii 
democrației populare a devenit Maternitatea Ploiești, unde 
ne-am născut aproape toți copiii de după 1946. Inginerul Dan 
Gheorghe Stănescu, nepotul dumnealui și în același timp 
colegul nostru de  “Caragiale”, aceiași promoție cu tine, mi-a 
povestit următoarele: Doctorul Nicolae Racoveanu era născut 
în 1879. La izbucnirea celui de al doilea război balcanic – în 
1912 – Nicolae Racoveanu avea 33 de ani. Obținuse licență în 
jurul anului 1903 cu o lucrare legată de modul de combatere 
și tratament al bolii tifosului, o maladie care făcea ravagii. 
Așa că a fost deosebit de util pe front, remarcându-se în mod 
deosebit prin dăruirea profesională și spiritul de sacrificiu (s-a 
și îmbolnăvit de tifos, dar nu și-a abandonat bolnavii, fapt ce 
i-a adus o oarecare notorietate). A fost căsătorit cu o 
profesoară și a avut un fiu, dar soția dumnealui a murit 
relativ tânără, astfel că prin 1930, la 51 de ani s-a recăsătorit 
cu o profesoară, Atena Stănescu, originară din satul 
Ploieștiori, județul Prahova. Atena Stănescu era unul dintre 
cei patru copii (patru fii și fiice) ai notarului Gheorghe 
Stănescu. El a fost notar la Ploieștiori între anii 1907 – 1943, 
ulterior devenind secretarul Primăriei Blejoi – Ploieștiori. Cei 
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patru copii erau: Atena (născută în 1902), căsătorită 
Racoveanu, Anastasia, căsătorită Râpeanu - mama d-lui 
Valeriu Râpeanu (născut în 1931), Margareta și Ioan – Bujor 
Stănescu - tatăl d-lui Dan Stănescu. Doctorul Nicolae 
Racoveanu a murit în anul 1963, la vârstă de 84 de ani, iar 
doamna Atena Racoveanu în 1986, tot la 84 de ani. 

- Deci doctorul Racoveanu era unchiul lui Dan 
Stănescu. 

- Exact, Marius. Nu știu dacă l-am văzut vreodată pe 
doctorul Racoveanu, în schimb o cunoșteam foarte bine pe 
doamna Racoveanu. În primul rând ca vecini, deoarece casa 
mătușilor și unchiului meu de pe Poștei 12 era pentru mine și 
pentru frații mei a doua noastră casă. În al doilea rând, 
pentru că mătușa mea, doctorița Stela Cristescu, fusese 
colegă de cancelarie la Liceul Industrial de Fete cu profesoara 
Atena Racoveanu. Mătușa mea era atunci medic școlar și 
profesoară de igienă, iar doamna Racoveanu era profesoară 
(nu știu ce disciplină preda), deci între dumnealor era o 
relație destul de apropiată. Și, în al treilea rând, deoarece 
noi, Octavian și cu mine, eram colegi de clasă, la gimnaziu, cu 
Livia Șerbănoiu, nepoata de gradul doi a doamnelor 
Racoveanu și Râpeanu. Fără să știm dinainte acest amănunt, 
Livia și noi doi, bineînțeles alături și de alți colegi și colege 
făceam parte dintr-un cerc de foarte buni prieteni. Îmi aduc 
perfect de bine aminte figura profesoarei Atena Racoveanu - 
avea întotdeauna părul vopsit în culoarea argintiu – violet și, 
deși în vârstă, se distingea cu o ținută foarte elegantă. Soții 
Racoveanu nu au avut copii. Sunt înmormântați la cimitirul 
din satul Ploieștiori. În ultimii ani de viață, sora Atenei 
Racoveanu, învățătoarea Anastasia Râpeanu, a venit să 
locuiască împreună cu aceasta. După moartea Atenei 
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Racoveanu, Anastasia Râpeanu a rămas pe mai departe să 
locuiască în Poștei 10. Când s-a prăpădit și Anastasia 
Râpeanu (în 1991 sau 1992), casa a fost moștenită de dl. 
Valeriu Râpeanu și de nepotul dumnealui. Aceștia au vândut 
casa (cam prin 1998) farmacistei Dragomir, care a deschis aici 
una dintre farmaciile din lanțul de farmacii FARMEX DL SRL. 

- Să continuăm baleierea zonei din dreapta, cum te uiți 
la strada Praga dinspre Poștei. 

- Tot în partea dreaptă, dar spre interiorul curții, Stoica 
Cristescu se învecina cu moștenitorii a două familii 
importante din istoria Ploieștiului, Cantilli, respectiv Istrate 
Negulescu, despre care am vorbit în dialogul nostru 
precedent.  

- Să închidem paranteza și să revenim la descrierea 
caselor de pe actuala stradă Praga. 

- La nr. 2-4 urmează o casă aflată în proprietatea 
inginerului constructor Păun Constantin si a soției sale, dr. 
Ecaterina Damian Constantin, una dintre cele mai cunoscute 
doctorițe stomatoloage din anii ’50-’60. Amândoi erau 
moldoveni. Cumpăraseră terenul de la tata mare și 
rămăseseră în relații foarte bune. A început construcția casei 
prin ’58. Pentru că nu i s-a dat voie să facă doar parter a 
trebuit să-i adauge un etaj, dar ca „să nu-i bage chiriași”, 
etajul l-a lăsat „de roșu”. L-a terminat fiul dumnealui, după 
’90. Întâlnindu-se odată cu un vecin, pe nume Gheorghe 
Găvănescu, i-a povestit acestuia că pentru ferestrele uneia 
din camerele de la etaj s-a inspirat de la Castelul Peleș. La 
care domnul Găvănescu i-a răspuns: Aoleu, domnule inginer, 
să nu mai spui treaba asta, că îți strici autobiografia. 

Inginerul Constantin își plasase casa exact pe gaura de 
bombă rămasă în urma bombardamentelor americane din 
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’43–‘44. Principalul motiv – cred eu – a fost acela că terenul 
fusese foarte bine tasat de puterea exploziei și l-a mai și 
scutit să sape gaura pentru subsol.  

- În textul meu la care ne-am tot referit, eu îmi 
aduceam aminte că în epocă exista o teorie: bomba nu cade 
niciodată de două ori în același loc, deci, ca să fii ferit de 
bombe, cel mai bine este să-ți construiești o casă pe o gaură 
de bombă. 

- Da, poate fi și asta! Cum ți-ai amintit și tu, aveau o 
curte mare, cu mulți pomi fructiferi. Dar … mai bine mureai 
de poftă decât să sari gardul și să ai de-a face cu inginerul 
Paun Constantin! 

- Valeriu, tu, care ai fost vecin cu ei, știi cel mai bine! 
- Într-adevăr, noi, familia Negulescu am stat la nr. 6. 

Casa noastră, care a fost construită de bunicul matern și dată 
ca zestre mamei mele, Elisabeta, căsătorită cu funcționarul 
de bancă Petre Negulescu, este ”spate în spate” cu casa de la 
nr. 8, care a fost dată de zestre unei alte surori, Paraschiva, 
căsătorită cu locotenentul Simion Bărbulescu. Aceste două 
case au fost construite în 1931. Actualmente casa de la nr. 6 
este proprietatea sorei mele, Doina Popescu. 

- Știu de la Doina Vasilescu-Popescu, fosta mea colegă 
de clasă din promoția 1966, că era bună prietenă cu sora ta. 
Doina spune chiar că în copilărie erau ca două surori. 
Afirmația apare în superbul text al Doinei, apărut în volumul 
”Ploieșteni de ieri și de azi”8. Tot acolo Doina vorbește la 
superlativ de soția ta, dr. Catrinel Negulescu, care practic i-a 
salvat nepotul de la moarte. Să nu uit să remarc și o 

                                                      

8
 Doina Popescu, ”Medici ploieșteni”, în volumul ”Ploieșteni de ieri și de 

azi” (editor: Marius Bâzu), editura Smart Publishing, 2019, pp. 60-78. 
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coincidență stranie: Doina Vasilescu a devenit prin căsătorie 
Doina Popescu, iar prietena ei cea mai bună, sora ta, Doina 
Negulescu s-a căsătorit tot cu un Popescu! Deci amândouă 
prietenele se numesc acum Doina Popescu! Dar să mergem 
mai departe. 

- Doina Vasilescu exagerează un pic. Soția mea nu a 
făcut altceva decât să-și facă datoria de medic. Însă trebuie 
să spun și faptul că în profesiunea ei este foarte curajoasă, în 
sensul că nu fuge din fața cazurilor dificile. 

- Exact asta a remarcat și Doina! Mai ales că punea 
atitudinea soției tale în opoziție cu modul cum se 
comportase, în aceeași situație, o altă doctoriță… 

- Continui. Casa de la nr. 10 a fost construită în anul 
1937, pe un teren cumpărat de la unul dintre moștenitorii 
fostului prefect Istrate Negulescu de către Emilia Georgescu 
și soțul acesteia, căpitanul Ioan Georgescu. Acum aici 
locuiește dl. dr. ing. Lucian Chițu, care a moștenit-o de la 
mama dumnealui, doamna Georgescu, recăsătorită Chițu. 
Multă vreme casa a fost ocupată de chiriași. Nu mi-i aduc 
aminte decât pe domnul Schmeltzer (care o înfiase pe 
Bombonica, o fetiță dulce–dulce, chiar ca o bombonică) și pe 
un anume domn, poreclit Jorj – Blejoa (nu știu cum se scrie 
corect, dar așa se pronunță), un fel de fante de obor, originar 
din comuna Blejoi, cu mare succes la dame. 

- Urmează intrarea Meridiane, o fundătură scurtă de 
tot. 

- Da. Proiectul întocmit în anul 1927 sau 1928 
prevedea ca aici să fie o stradă mai îngustă, care să facă 
legătura cu strada Alexandru al II-lea, astăzi Stadionului, o 
stradă foarte importantă a orașului. Însă unul dintre 
proprietarii din zonă și-a construit o casă transversal pe 
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“aleea proiectată” și, neputând fi expropriat, proiectul a fost 
abandonat, rămânând până astăzi o străduță înfundată. 

- Această intrare avea în dreapta casa de pe Praga nr. 
10, despre care ai vorbit. 

- Da. Apoi urma o casă (care după ’90 a fost sediul 
“Rodipet”), în care pe vremea copilăriei noastre locuiau 
Coana Stana și Nea Vasile. Coana Stana fusese femeia de 
serviciu a proprietarului casei, care, neavând moștenitori, i-a 
lasat-o dumneaei. Nea Vasile era chiriaș. Dumnealui era 
șoferul nu știu cărui director și acesta îi dădea voie să țină 
automobilul întreprinderii acasă. Se vede treaba că lui nea 
Vasile îi plăceau mult copiii, pentru că de câte ori ne vedea 
pe stradă (și nu era în misiune), oprea “Pobeda”, iar mai 
târziu “Volga”, și ne lua în mașină vreo sută de metri. 

- Ce case erau pe partea stângă a intrării Meridiane? 
- Cand eram copii, pe stânga acestei străduțe 

înfundate se găseau în ordine: la colț, vila de pe Praga 14, 
urmată de un teren viran. Când eram în criză de timp, adică 
plecam prea târziu de acasă, pentru a ajunge mai repede la 
școală (școala elementară nr. 9) intram în această curte, 
unde nu era nimeni și săream gardul drept în curtea școlii. 
Gard în gard cu acest teren viran era fundul curții unde locuia 
Adrian Marcu, prietenul și colegul nostru de elementară.  

- Să revenim la casa de la nr. 14, pe care în textul meu 
am numit-o o casă mare, cu ferestre ogivale, care mie mi se 
păreau a reprezenta o culme a spiritului european. Trebuie să 
adaug că atunci aveam între 7 și 14 ani. 

- Ca realizare arhitecturală, imobilul de la nr. 14 este 
unul deosebit. Păcat că izolarea exterioară cu polistiren, 
executată acum câțiva ani (așa zisa anvelopare) nu s-a făcut 
în mod unitar, după proiectul unui architect, ci a fost lăsată la 
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latitudinea proprietarilor de apartamente, care din 
nepricepere și lipsă de bani i-au afectat stilul și eleganța de 
odinioară. Proprietarul care a început construcția acestui 
imobil – în anul 1938 - a fost inginerul Evghenide, care după 
nume ar părea că era grec. Dar nu era grec, ci român. 

- Înțeleg că ai descoperit cine era acest Evghenide?  
- Da, am căutat pe Google, unde am găsit două 

numere ale Monitorului Oficial, unul din 1942 și unul din 
1945. Inginerul Constantin Evghenide și soția (ori sora) 
dumnealui, pe nume Margareta Evghenide, au făcut parte 
dintr-un grup de șapte acționari care au înființat în anul 1941 
„Societatea anonimă română de petrol – Montana”. 
Societatea era proprietara mai multor schele petroliere, 
dintre care cele mai importante erau Runcu, Buștenari și 
Pârșani, județul Prahova. Societatea, al cărei administrator 
unic era inginerul Constantin Evghenide, se ocupa cu 
prospectarea și exploatarea zăcămintelor de petrol, cu 
industrializarea țițeiului provenit atât de la propriile sonde, 
cât și de la terți, precum și cu comercializarea țițeiului brut și 
al derivatelor sale.  

- Este clar acum de unde dispunea de banii necesari 
construirii unui imobil atât de mare. 

- Având în vedere suprafața construită, aproximativ 
250 mp și suprafață utilă, aproximativ 600 mp (construcția 
având parter, două etaje și mansardă) bănuiesc că era 
destinată pentru închiriere. Cert este că în anul 1949, luna 
iulie, clădirea respectivă era în stadiul “de roșu”, adică 
zidurile erau ridicate complet, dar netencuită, însă era 
acoperită. Se pare că, deși începută în anul 1938, din cauza 
războiului construcția a mers foarte greu.  

- Mi se pare logic. 
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- Aici este obligatoriu să spun câteva cuvinte despre 
contextul istoric și politic. Cu un an înainte, după 
naționalizarea din 1948, companiile petrolifere din România 
trecuseră în proprietatea statului, care le  organizase în două 
mari entităţi: Centrala Petroliferă Moldova şi Centrala 
Petroliferă Muntenia, care includeau 22 de foste 
întreprinderi. Peste doi ani, în 1950 aceste două entități 
aveau să treacă sub conducerea unică a Sovrompetrol. 
Revenind la anul 1949, la nivelul Ministerului Minelor și 
Petrolului – Departamentul Rafinăriilor, s-a pus problema 
mutării la Ploiești a Centralei Petrolifere Muntenia, 
Departamentul rafinariilor, care avea birouri la București și 
Câmpina. În acest scop, clădirea respectivă (Praga 14) a fost 
rechiziționată de către Stat. M-am uitat în dicționar după 
cuvântul  “rechiziție” și am găsit că acesta înseamnă act prin 
care un organ al administrației de stat ia de la populație, în 
împrejurări excepționale, anumite lucruri cu obligația de 
restituire sau contra plată.  

- Care ar fi putut fi ”împrejurile excepționale” la acel 
moment? 

- Împrejurările excepționale de atunci constau - după 
părerea mea – în faptul că Ploieștiul se găsea în situația unui 
oraș ieșit de curând din război, ale cărui clădiri importante 
fuseseră distruse în proporție însemnată de 
bombardamente. În urma rechiziției, imobilul din Praga 14 a 
fost repartizat Centralei Petrolifere Muntenia, cu destinația 
pentru birouri și locuințe. Pentru a fi adaptată noilor cerințe, 
în afara lucrărilor de tencuieli, pardoseli, tâmplărie, instalații 
etc., au fost propuse și unele modificări interioare. Și a fost 
întocmit un deviz, prin care inginerul Evghenide - încă 
proprietarul imobilului - urma să suporte o parte din 

http://dexonline.net/definitie-%C3%AEmprejurare
http://dexonline.net/definitie-excep%C8%9Bional
http://dexonline.net/definitie-lucru
http://dexonline.net/definitie-obliga%C8%9Bie
http://dexonline.net/definitie-restitui
http://dexonline.net/definitie-contr%C4%83
http://dexonline.net/definitie-plat


44 

 

cheltuieli, iar ministerul o altă parte, lucru cu care inginerul 
Evghenide a fost de acord. Însă în aprilie 1950 conducerea 
Ministerului Minelor și Petrolului a refuzat efectuarea 
acestor cheltuieli, pe motiv că imobilul nu era proprietatea 
ministerului și … a propus naționalizarea lui. Lucru care s-a 
produs câteva zile mai târziu, când un delegat al Comitetului 
Provizoriu al orașului Ploiești i-a înmânat paznicului societății 
de construcții care supraveghea clădirea un proces–verbal, 
prin care, pe baza Decretului nr. 92/1950 pentru 
naționalizarea unor imobile, construcția respectivă devenea 
proprietatea Statului. Mai departe a căzut ideea de a se face 
birouri și locuințe și a rămas numai clădire pentru locuințe. 
Astfel clădirea a fost terminată pe banii statului și a rămas la 
dispoziția Petrolifera Muntenia, care a închirat-o propriilor 
angajați. În 1950 Sovrompetrol a preluat patrimoniul 
Petrolifera Muntenia. 

- Da, interesantă și instructivă istorie. Pe atunci, bietul 
om era ”sub vremi”! Poate știi mai multe despre cei care au 
locuit în această clădire. 

- Iată ce mi-a povestit un bun prieten (Sandu 
Stroghiu), care a stat chiar în casa de la nr. 14. După război, 
Astra Română a devenit una din filialele SovRomPetrol, fiind 
condusă de un comisar sovietic. Părinții prietenului meu erau 
basarabeni și în 1940 (Tratatul Molotov – Ribentrop) au optat 
să emigreze în România. Printr-un concurs de împrejurări, 
mama prietenului meu a fost angajată translatoarea 
comisarului sovietic de la SovRomPetrol. Într-o zi comisarul a 
găsit-o pe mama prietenului plângând. A întrebat-o ce i s-a 
întâmplat și după ce aceasta i-a povestit că nu mai are 
locuință, acesta a pus mâna pe telefon, a cerut lista 
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apartamentelor libere și i-a repartizat pe loc un apartament 
la parterul acestui bloc. 

- Să mai rămânem puțin la această casă specială, 
despre care sunt convins că tu știi mai multe. 

- Unul dintre chiriași era Gheorghe Găvănescu, care 
fusese șeful serviciului financiar de la o societate petrolieră. 
Înainte de război, achiziționase acțiuni la una din rafinăriile 
cu capital străin din Ploiești, care apoi a fost naționalizată. 
Prin ’64–’65, în urma unor acorduri internaționale, statul 
român și-a  regularizat datoriile cu proprietarii rafinăriilor 
naționalizate și, în felul acesta, Gheorghe Găvănescu a fost 
despăgubit cu vreo 35 000 lei. Cu acești bani, vecinul nostru 
și-a cumpărat un Fiat 600, care costa 33 000 lei și i-au mai dat 
și restul. Cum vecinul era prieten cu tata, l-a rugat pe acesta 
să-și facă garaj la noi în curte, lucru cu care tata a fost de 
acord, cu condiția să repare poarta. Mai târziu, când am mers 
la serviciu, un coleg din satul Ciorani ne-a povestit că atunci, 
prin anii ’50–’60, când un automobil sosea în satul lor, sătenii 
erau în stare să-l plătească pe șoferul mașinii, dacă acesta 
lăsa automobilul pe podul de la intrarea în curtea lor. Așa am 
făcut și noi cu Fiatul domnului Găvănescu. Drept mulțumire 
pentru găzduirea mașinii, domnul Găvănescu ne-a plimbat de 
câteva ori prin țară, pe la Galați, pe la Brăila și în alte părți. 
Peste câțiva ani, soția domnului Găvănescu s-a îmbolnăvit de 
cancer. Ca să mai uite de necazul care dăduse peste familia 
dumnealui, domnul Găvănescu venea la garaj și spăla 
mașina; câteodată o spăla și de trei ori pe săptămână, deși nu 
o scosese din curte. 

- Probabil că munca îl făcea să mai uite de necazuri! 
- Dar Gheorghe Găvănescu era și un talentat 

povestitor și un izvor nesecat de bancuri. Eu n-am crezut în 
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vorba “să te doară burta de ras” până la nunta fratelui meu 
geamăn Octavian, când domnul Găvănescu a dat un adevărat 
recital de bancuri, cu care ocazie eu am probat personal 
această vorbă românească. Una din poantele dumnealui de 
atunci a făcut-o atunci când i-a înmânat lui Octavian cadoul 
de nuntă (constând dintr-o cutie mare și o sticlă de 
șampanie) și i-a zis: Fii atent Octavian, ține-o bine de fund! 
Era nemaipomenit! De curând, am citit pe net despre Dario 
Fo, cel care a obținut premiul Nobel pentru literatură în anul 
1997. Autorul textului scria despre acesta ca el nu se limita să 
scrie si să interpreteze texte, era chiar el textul. Când își 
transmitea mesajul, îl transmitea cu toată persoana lui: 
sunete, gesturi, mimică. Așa era și Gheorghe Găvănescu, cu 
deosebirea ca el nu scria, ci numai interpreta. 

- Dar o făcea tot pe ”texte proprii”, ca și Dario Fo 
(păstrând proporțiile, evident).  

- Și mai vreau să mai povestesc ceva despre acest 
domn foarte simpatic. Când se apropia de 80 de ani, s-a 
îmbolnăvit grav și a trebuit să suporte o operație complicată, 
din care, conform statisticilor scapă unul dintr-o mie. 
Dumnealui a fost norocos și a scăpat. Când s-a trezit din 
anestezie, cu nu știu câți medici în jurul patului, a stat un pic 
ca să se dumirească ce este cu dumnealui, după care a 
deschis ochii și a întrebat: Am și ajuns în rai?, la care toți 
medicii mai-mai să cadă pe jos de râs. Când a ajuns acasă, nu 
prea înțelegea ce scrie pe rețeta de medicamente și l-a rugat 
la telefon pe fratele meu, Octavian, să-l ajute. Am mers 
împreună la dumnealui și, după ce a citit rețeta, Octavian i-a 
spus - dar cam în viteză și cu mulți termeni de specialitate – 
așa cum greșit procedează de obicei medicii – despre ce era 
vorba în acea rețetă. Bietul domn Găvănescu „a intrat și mai 
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mult în ceață”. Atunci am intervenit eu și i-am explicat ca un 
inginer, simplu și la obiect (dar am fost în stare să explic 
deoarece cu ceva timp în urmă îl auzisem tot pe el vorbind 
despre această problemă). N-am să uit niciodată cum 
domnului Găvănescu i s-a luminat dintr-o dată fața și mi-a 
zis: Să trăiești, Valerică, să-ți dea Dumnezeu sănătate! 

- Da, un om deosebit! Revin la subiect. Valeriu, tu 
discuți mereu pe bază de documente. Ai și unul despre acest 
imobil? 

- Da, Marius. Am văzut cu ochii mei cartea de imobil, 
încredințată în 1951 unuia dintre chiriași și anume lui Ioan 
Kindler (1902 – 1984). El era contabil la Sovrompetrol și 
locuia la etajul I. Era născut la Iași și tata spunea despre 
dumnealui că este evreu botezat; în 1976 i-a venit în vizită 
fratele, care era stabilit în San Francisco și domnul Ioan 
Kindler, care, cum spuneam, ținea cartea de imobil a 
blocului, a trebuit să-l înregistreze în aceasta pentru perioada 
de 10 zile cât a durat vizita. 

- Vorba ceea, ”frate, frate, dar …”  
- Și încă ceva despre familia Kindler. Deși atunci când i-

am cunoscut eu erau destul de vârstnici, dumnealor plecau în 
fiecare sfârșit de săptămână la schi, cu propriul Fiat Topolino. 
Și tot Fiat Topolino avea și inginerul Paun Constantin, de la 
nr. 2-4, care nu se ducea pe jos nici măcar până la “Pâine”. 

- Ce alți chiriași ai casei mai știi? 
- Dintre cei mulți care au mai locuit în calitate de 

chiriași, îi voi enumera doar pe cei pe care i-am cunoscut 
personal, încă din vremea copilăriei mele pe strada Praga. 
Ioan Burducea (1911–1986), inginer mecanic la 
Sovrompetrol, cu studii în Germania, chiriaș din 1951. Avea 3 
copii – pe Rodica, născută 1946, pe Silvia, născută 1949 și pe 
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Nicolae (Nicu), născut 1950. Nicu era partenerul nostru la 
meciurile de fotbal desfășurate pe carosabilul străzii Praga. 
Din păcate, a murit în 1982. În momentul de față, în 
apartamentul lor de la parter locuiește Rodica, împreună cu 
fiul ei.  

- Desigur, Gheorghe Găvănescu, despre care ne-ai 
vorbit deja. 

- Da, el era născut în 1915 și a trăit până în 1990. 
Fusese referent tehnic la Sovrompetrol, chiriaș în casă din 
1950 și locuia într-o garsonieră la etajul I. Apoi, Mihail  
Stroghiu (1908 – 1991), contabil la Sovrompetrol, tatăl lui 
Sandu, născut la Tighina, în Basarabia, căsătorit cu Olga, 
secretară la Sovrompetrol, născută la Chișinău. Locuiau în cel 
mai bun apartament de la parter, singurul din toată casa cu 
intrare separată. Fiul dumnealor, Alexandru, după ce a lucrat 
pe prima platformă petrolieră românească de la Marea 
Neagră, a plecat în 1991 în Nouă Zeelandă, iar acum 
locuiește în Seattle (SUA). Dar mi-a spus că după ce se 
pensionează se întoarce în România și-și face o căsuță la 
Breaza. În fine, Gabriela Ceianu, prin 1960 era studentă, 
locuia împreună cu părinții ei la etajul al II-lea. Tatăl ei era 
inginer la Sovrompetrol și erau chiriași din 1952. 

- După acest popas mai îndepungat la o casă care chiar 
merita așa ceva, să mergem mai departe. Urmează la nr. 14A 
acel bloculeț cu două etaje, despre care eu îmi aminteam în 
textul mult-pomenit că se săpaseră deja fundațiile în august 
1955, când ne mutaserăm noi în apropiere. 

- Nu era august 1955, ci august 1959. Acel bloculeț cu 
două etaje, foarte urât în comparație cu blocul de la nr. 14, a 
fost construit pentru activiștii de la Regiunea de Partid 
Ploiești care nu erau ploieșteni și făceau naveta de la 
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Câmpina ori din alte localități apropiate. I-am cunoscut bine 
pe copiii lor, care erau aproximativ de aceeași vârstă cu mine 
și fratele meu geamăn Octavian. De fapt, în timpul vacanțelor 
de vară din cursul primar, noi cam pe acolo “ne făceam 
veacul”, jucând fotbal ori alte jocuri la modă printre băieți. 
Interesant însă este faptul că acest bloculeț a fost construit 
pe terenul fostei grădini a Școlii primare nr. 9, care avea 
intrarea principala pe strada Stadionului. Curtea în care elevii 
se jucau în recreație era în spatele școlii, iar grădina cu pomi 
și zarzavaturi despre care vorbesc eu era despărțită de curtea 
școlii printr-un gărduleț și fundul ei – așa cum se zice mai 
puțin academic -  dădea în strada Praga. Terenul pe care a 
fost construită școala primară a fost cumpărat de Zoe 
Scorțeanu, nu știu de la cine. Tot Zoe Scorțeanu a fost cea 
care a suportat și cheltuielile construirii și mobilării școlii. A 
făcut toate acestea în amintirea fiului dumneaei – Alexandru 
Scorțeanu - care a murit la numai 40 de ani. Noi, cei trei frați 
Negulescu, am făcut ciclul primar la această școală, unde 
funcționau învățători de mare calitate. 

- Da, și eu aparțineam ”scriptic” de această școală. Îmi 
amintesc că atunci când am intrat în clasa întâi, a fost nevoie 
să obținem o aprobare de la această școală pentru a putea 
începe clasele primare la ”Caragiale”. 

- Vreau să amintesc aici o întâmplare specifică acelor 
vremi: într-o duminică dimineața (era o zi cu cruce roșie în 
calendar) am fost chemați la muncă patriotică în grădina 
școlii. Fără să le spunem nimic părinților, Octavian și cu mine 
am hotărât să absentăm. Spre marea noastră nedumerire, a 
două zi – luni - cei care ne vorbeau de rău pentru absentarea 
de la muncă patriotică nu erau directorul, ori învățătorul, ci 
colegii noștri. 
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- Draga Valeriu, ”vă înfierau cu mânie proletară”, cum 
s-ar zice. Ce vremuri! Aș mai remarca ceva. Blocul început la 
nr. 14 de inginerul grec si terminat de Petrolifera Muntenia 
pentru salariații ei era frumos, îngrijit, bine construit, în timp 
ce blocul de la nr. 14A, construit de comuniști pentru 
activiștii lor era „de nicio culoare”.  

- Asta spune totul! Dar aș mai adăuga ceva despre 
locatarii acestui bloc. Era numit „blocul partidului”, iar acolo 
au locuit câțiva dintre băieții cu care am copilărit: Virgil 
Ivanciu, zis Gigi, care a jucat handbal în naționala României, 
este profesor de educație fizică. Despre fratele lui, Dodel, 
inginer la „1 Mai” știam cu toții că el nu joacă fotbal cu noi 
pentru că are inima în dreapta, dar de curând am aflat că 
inima omului nu este în stânga, ci este exact pe centru, doar 
numai puțin rotită spre stânga. Probabil că inima lui Dodel 
este puțin rotită spre dreapta, dar se simte oricum foarte 
bine. Ioan Pascu, zis Puiu, care nu prea se uita la noi, pentru 
că era mai mare, născut în ’47, a făcut liceul militar de la 
Breaza, dar nu a fost atras de armată și s-a făcut profesor de 
educație fizică. Până la urmă n-a făcut sport, s-a înscris la 
psihologie, la fără frecvență și a devenit activist cultural. Era 
bun amic cu Laurențiu Marussi, fiul primarului din acei ani, 
amândoi de aceeași vârstă și amândoi cu ochii după fete. Din 
păcate a murit în 2018. Fratele lui, Dorian, zis Dori, născut în 
1951, s-a mutat la Câmpina, de unde de fapt erau părinții lor. 
Dar, din păcate, am auzit de curând că și el s-a prăpădit; și 
culmea, la numai șase luni după fratele său. La vremea aceea, 
în acest bloc mai locuiau și alți copii, dar fie erau mai mici, fie 
nu ne băgăm în seama reciproc și deci nu am comunicat mai 
deloc. 
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- Valeriu, propun să ne oprim aici, iar în viitorul dialog 
să trecem pe cealaltă parte a străzii. 

Dialogul 4 ”Corporația” 

- Valeriu, trecem acum la cea mai impozantă 
construcție de pe strada Praga. Pe partea stângă, după 
părculețul din colț, urmează așa numitul Spital al Petrolului. 
În textul meu afirmam că fusese, probabil, construit de 
nemți, în timpul războiului. Se pare că greșeam, din câte mi-
ai spus. 

- Dragă Marius, în legătură cu spitalul/policlinica eu 
am o variantă ceva mai elaborată, pe care am construit-o 
făcând niște legături între informațiile pe care le-am găsit pe 
net și ceea ce știu din familie. Știm că strada Zoe Scorțeanu 
(viitoarea stradă Praga) a fost deschisă la puțin timp după 
primul război mondial, ca să facă legătura dintre strada 
Cazărmii (actuala Alexandru Vlahuță) și strada Poștei, dar nu 
știm cu precizie anul. Mai știm cât de importantă a fost 
pentru România perioada interbelică. Nu se putea ca 
Ploieștiul să nu se remarce în acele timpuri. Una peste alta, 
elita ploieșteană - fie că erau oameni politici, industriași,  
comercianți ori oameni cu profesiuni libere -  și-a adus din 
plin contribuția. Iar ca instituții, Primăria și Camera de 
Comerț și Industrie Prahova au fost în primele rânduri. Aici - 
deși nu am nici un fel de competență în domeniu – spun așa: 
crezi că fără nici un fel de bază inginerul C. N. Debie a scris în 
lucrarea “Începuturile urbanismului în Ploiești – Contribuții la 
cunoașterea istoriei orașului” despre viitorul Cartier Zoe 
Scorțeanu? Eu cred că nu. Eu cred că edilii de atunci chiar 
aveau de gând să pună bazele unui cartier rezidențial, care să 
cuprindă și clădiri  pentru instituții. 
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- Din păcate, nu au reușit! Dar măcar a rămas o stradă 
frumoasă. 

- Marius, în cele ce voi spune în continuare mă bazez 
pe mai multe surse de pe internet. Îl citez mai întâi pe dl. 
Constantin Dobrescu, doctor în istorie, care într-un articol9 
despre fostul primar al Ploieștiului, Constantin Brezeanu, a 
scris: Impunându-se construcția unui palat al muncii la 
Ploiești, cum s-a propus în ședința Consiliului Corporației din 
Ploiești din 6 martie 1924, s-a format un Comitet care să 
activeze în acest sens. 

- Valeriu, ce însemna, de fapt, corporație, în 
accepțiunea de atunci, evident? 

- O întrebare foarte bună. Pentru ca lucrurile să fie 
bine înțelese trebuie să fac următoarele precizări. Înțelesul 
termenului “corporație” folosit aici nu are nici o legătură cu 
înțelesul care se dă astăzi acestui termen. Detalii sunt date în 
Nota 3. Pe scurt, o corporație era formată din mai multe 
bresle, fiecare breaslă fiind compusă din cel puțin 25 de 
meseriași cu același meșteșug. Funcționa încă din 1912 și 
avea, printre altele, și rolul unui C.A.R din perioada noastră. 
Acel “palat al muncii” despre care se vorbea în ședința 
Consiliului Corporației din Ploiești din 1924 era de fapt 
viitorul sediu al Casei de Asigurări Sociale Prahova, care prin 
lege trebuia să ia ființă în fiecare județ. Peste casele județene 
se găsea Casă Centrală a Asigurărilor Sociale, cu sediul în 
Capitală. 

- Valeriu, ai ținut o adevărată conferință despre 
corporatismul din Prahova, care este prezentată integral în 

                                                      

9
 https://gazetaph.ro/c-g-brezeanu-un-primar-indragit-de-ploiesteni/ 
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Nota 3 (dragi cititori, vă invit s-o parcurgeți!). Sunt lucruri mai 
puțin cunoscute, iar strada Praga are legătură strânsă cu ele. 

- Revenind la clădirea de pe Praga, aflăm de la dl. dr. 
Constantin Dobrescu următoarele: Consiliul Comunal, 
prezidat în 1930 de C. G. Brezeanu, a oferit  Corporației un 
teren pe strada nou deschisă Zoe Scorțeanu pentru a servi la 
construcția localului. … În luna august 1931 s-a început 
construcția de către Casa Centrală a Asigurărilor Sociale din 
cadrul Ministerului Muncii a unui local care să cuprindă 
corporațiile, autoritățile medico-farmaceutice, pe terenul din 
str. Zoe Scorțeanu donat de Consiliul Comunal din vremea 
primariatului lui C. G. Brezeanu…  

- Deci se confirmă că strada Zoe Scorțeanu s-a deschis 
înainte de 1930. 

- Da. În plus, de pe net, dintr-un material referitor la 
orașul Tg. Jiu, am aflat că o parte din banii pentru investițiile 
oricărei Corporații provenau chiar de la asigurați. Iată 
fragmentul. Meseriaşii şi angajaţii din comerţ, care se 
numeau funcţionari comerciali, făceau parte din această 
asociaţie numită Corporaţie, care a contribuit cu bani la 
construirea clădirii. Toţi aceştia cotizau lunar, aplicând 
timbrele achitate pe formulare numite ”cărţulii”, ce formau 
dovada că se află ”în câmpul muncii” şi care se luau în 
consideraţie la calcularea pensiilor. 

- Valeriu, cât a durat construirea Casei de Asigurări 
Sociale Prahova? 

- În articolul lui Constantin Dobrescu, citat mai 
devreme (nota de subsol 9), se spune despre momentul 
inaugurării: În ziua de 8 februarie 1932 a venit la Ploiești 
Comisia Casei Centrale pentru a lua în primire construcția din 
str. Zoe Scorțeanu. Comisia era compusă din: Mihail Enescu, 
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director general al Casei Centrale, M. Mosgos, prof. ing. Th. 
Ficșinescu, P. Stegărescu, G.G. Bogdan, președintele 
Corporației, Ilie Georgescu, delegați din partea meseriașilor 
locali. 

- Deci, după doi ani, Casa a fost dată în folosință. 
- Completez datele de mai sus, cu altele pe care le 

cunosc personal, consultând diverse documente. În 1927 
primăria a executat proiectul prelungirii străzii Zoe 
Scorțeanu, care până atunci era o stradă înfundată. În 1928 
s-a făcut exproprierea, în interesul comunității, a terenurilor 
pe unde trecea noua stradă și, totodată, a început 
despăgubirea respectivilor proprietari. În 1930 primăria se 
găsea deja în situația de a oferi Corporației terenul necesar 
construcției Casei de Asigurări Sociale Prahova.  Așa cum s-a 
precizat mai sus, “construcția a început în vara anului 1931 și 
s-a terminat la roșu în 1932”.  

- Valeriu, deci din 1932, Ploieștiul (de fapt, Prahova) 
avea un sediu nou-nouț pentru Casa de Asigurări Sociale (fig. 
2).  

- Despre importanța acestei instituții ni se dau 
amănunte atunci când este relatat în jurnale un moment 
impresionant, petrecut nu la Ploiești, ci la Câmpina: După 
cum relatează presa vremii, în piatra de temelie a fost 
introdus un pergament pe care scrie "S'a zidit cu voia lui 
Dumnezeu în binecuvântatul oraș Câmpina această piatră la 
temelia Casei Asigurărilor Sociale, clădire ce va sluji la 
îngrijirea celor bolnavi, alinarea suferințelor celor 
neputincioși și ajutorarea celor bătrâni cari și'au închinat 
întreaga lor viață muncii. 
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Fig. 2 Sediul Casei de Asigurări Sociale Prahova. 

 

- Iată sintetizate aici atât de frumos beneficiile 
existenței unei Case de Asigurări Sociale (orășenească, în 
cazul Câmpinii). 

- Și încă ceva, care mi se pare important de spus. 
Clădirea luată în primire în 1932 este actuala clădire a Casei 
de Asigurări de Sănătate Prahova. Clădirea care astăzi se 
cheamă Centrul Medical Praga a fost construită ulterior, tot 
ca investiție a Casei Centrale a Asigurărilor Sociale și a 
adăpostit Policlinica și Spitalul de pe lângă Casa de Asigurări 
Sociale Prahova. Iată, relatat în cartea tânărului, dar foarte 
valorosului istoric ploieștean Lucian Vasile, “Orașul sacrificat.  
Al doilea Război Mondial la Ploiești”, contextul istoric în care 
a apărut această clădire: Încă din vara lui 1940, Regele Carol 
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al II-lea ceruse Berlinului trimiterea unei misiuni militare 
germane care să ajute la protecția zonei petrolifere, căutând 
în același timp o apropiere de Hitler, în detrimental aliaților 
tradiționali a căror capacitate de a asigura granițele 
României devenise aproape inexistentă… Pe 12 octombrie 
1940, primele trupe germane soseau în țară, iar în decursul 
următoarelor săptămâni, peste 20 000 de soldați și ofițeri 
nemți se stabileau în zona petroliferă … majoritatea era însă 
cantonată în Ploiești și în jurul său… Spitalul “Boldescu” 
fusese complet preluat de trupele germane, iar odată cu 
declanșarea ofensivei antisovietice [22 iunie 1941], numărul 
de răniți din trupele Wehrmachtului avea să crească atât de 
mult încât nemții au ocupat și o parte a spitalului “Schuller”. 
Posibilitățile populației civile de a se opera se limitaseră, 
astfel încât apăruse propunerea de a se amenaja un spital 
lângă Casa Asigurărilor Sociale, în localul unde funcționa un 
dispensar medical.” După cum se pare, autoritățile au 
acționat cu repeziciune și foarte curând proiectul a prins 
viață. 

- Iată deci, dragă Valeriu, că aveam și eu ceva dreptate 
când spuneam, din auzite, că nemții ar fi fost cei care 
construit acest spital, în timpul războiului! Poate nu chiar ei, 
dar, oricum, sub influența lor. 

- Așa este, Marius. În locul unde se termină una dintre 
clădiri și începe cealaltă clădire strada schimbă puțin direcția. 
Ambele clădiri erau cunoscute înainte și după război sub 
denumirea de “Corporația”. Aș adăuga un amănunt 
interesant. Înainte ca strada Praga să fie asfaltată în 
întregime (anii ’60), partea carosabilă era făcută astfel: 
partea mai veche a străzii (cea dinspre Alexandru Vlahuță) 
era pavată cu piatră de râu, iar partea mai nouă era pavată 
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cu piatră cubică. De notat și că primar al Ploieștiului în 
această perioadă, 1926–1929, a fost Ion Georgescu-Obrocea, 
urmat în perioada 1930-1933 de Constantin Brezeanu. A fost 
exact perioada crizei generale, când primăriile cu greu 
puteau finanța spitalele și când o parte dintre acestea sunt 
preluate, pentru o perioadă, de Casa Centrală de Asigurări 
sociale. Ca un alt amănunt de culoare, casa de pe Poștei 
aflată vizavi de părculețul de la începutul străzii Praga, unde 
atunci când noi aveam 7-8 ani era sediul UTM – ului (înainte 
de a se muta pe strada Doftanei), era vila lui Ion Georgescu-
Obrocea. 

- Revenind la spital, în epocă i se spunea ”Spitalul 
Petrolului” (așa îmi amintesc eu, iar la fel apare și într-un text 
al colegului meu de serie, 1966, la ”Caragiale”, Dan 
Stănescu10). De unde această denumire? 

- Bănuiesc că răspunsul la această întrebare este acela 
că cel mai mare contribuabil la bugetul investiției, prin 
numărul mare de membri și valoarea totală a cotizațiilor 
către Casă, era Corporația Petrolului, din care făceau parte 
toate rafinăriile din jurul Ploieștiului. Îmi aduc aminte perfect 
că atunci când mama voia să se refere în vreun fel la spitalul 
de vizavi de casa noastră se exprima cu acest cuvânt: la 
“Corporație”, iar când vorbea despre un văr primar de-al 
dumneaei, care fusese medicul Rafinăriei Creditul Minier 
(Brazi), spunea că lucrează la “Corporație”, adică își avea 
cabinetul vizavi de casa noastră. De asemenea, în arhiva 
familiei am găsit și documente care atestă că sora cea mai 

                                                      

10
 Marius Bâzu (editor), ”Ploieștiul văzut din liceul Caragiale”, editura Smart 

Publishing, 2017, 287 pag. Textul lui Dan Stănescu se numește ”Ploieștiul și 
liceul Caragiale”, iar referirea la Spitalul Petrolului se face la pagina 219. 
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mare a mamei a lucrat în perioada 1938 – 1948, prin cumul 
de funcții, ca medic consultant la Casa de Asigurări Sociale 
Ploiești. Un alt amănunt interesant este acela că, din cauza 
războiului, în anul 1944, Casa a fost evacuată la Vălenii de 
Munte. După 1948 nu a mai fost permis cumulul de funcții și 
mătușa mea și-a prezentat demisia de la Casa de Asigurări 
Sociale. În schimb, vărul mamei, de care vorbeam mai 
înainte, pe care îl chema Vasile V. Cristescu, dar pentru că 
studiase medicină la Paris își spunea Basil Cristescu, a rămas 
în continuare, ieșind la pensie de la Policlinica Spitalului 
Unificat nr. 1. 

- Valeriu, așadar, după război existau două instituții 
distincte (de altfel și stilul construcțiilor este diferit): clădirea 
dinspre strada Alexandru Vlahuță era sediul Casei de 
Asigurări Sociale Prahova, iar clădirea dinspre strada Poștei 
era Policlinica și Spitalul de pe lângă Casa de Asigurări 
Prahova.  

- Când noi eram mici, instituția denumită Casa de 
Asigurări Sociale nu mai exista. La parterul celor două clădiri 
se găseau farmacia și cabinetele Policlinicii, la etajul I, 
cabinetele stomatologice, iar în rest era Spitalul Unificat nr. 
1.  

- Iată misterul rezolvat, Valeriu! Îți mulțumesc mult 
pentru aceste precizări. Cum spuneam în textul meu, singura 
dată când am intrat în spital a fost atunci când, la 9 ani, mi-
am spart capul și am fost oblojit acolo.  

- Îmi amintesc foarte clar că intrarea la spital era chiar 
peste drum de casa noastră. Începând de dimineața și până 
pe la orele 14, în poarta noastră staționau zilnic 2–3 trăsuri, 
așa cum staționează acum taxi-urile în diverse zone ale 
orașului. Deci persoanele cu probleme mai serioase veneau și 
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plecau de la spital cu trăsura. De multe ori ne agățam de ele, 
stând ghemuiți pe osia din spate. Dar atunci când trăsura 
pleca fără client, trebuia să ne ferim de biciul birjarului, 
deoarece mai erau unii birjari care nu ne prea “iubeau” și 
când plecau de pe loc dădeau câteva lovituri de bici în spate. 
O amintire puternică este aceea că, destul de des, în fața 
casei noastre staționau căruțe cu țigani tăiați cu cuțitul. Erau 
țiganii “rămași răniți pe câmpul de luptă” în urma bătăilor 
care se iscau între clanuri. Ceea ce era curios era că veneau 
ambele tabere, fiecare cu răniții ei, unii trăgeau pe o parte a 
străzii, ceilalți trăgeau vizavi, dar de data aceasta nu mai 
aveau chef de bătaie. 

- Știu că la spital exista un derdeluș extrem de căutat 
(chiar dacă era artificial), unul dintre foarte rarele din Ploiești 
(un oraș fără diferențe de nivel, extrem de plat, cum puține 
sunt în România). 

- Așa este, Marius. În plus, iernile copilăriei noastre 
erau ierni adevărate. Zăpada nu se topea până aproape de 1 
martie (mai ales pe partea dreaptă a străzii, care avea mai 
multă umbră). Spitalul de vizavi de locuința noastră avea o 
rampă, care conducea la zona de aprovizionare de la subsol. 
Pe rampa aceasta, băieții mai mari și chiar tinerii care 
treceau pe stradă “se dădeau pe gheață”. Dar trebuia să fii 
destul de curajos ca să faci treaba asta, deoarece la cea mai 
mică manevră greșită plecai acasă cu un cucui cât toate 
zilele. Cum mașinile care treceau pe stradă erau foarte rare, 
cei care se încumetau să se dea pe gheață “își făceau vânt” 
de pe trotuarul de vizavi, chiar din poarta noastră și coborau, 
alunecând cu cel puțin 50 km pe oră (chiar așa!) până în 
fundul pantei, la gardul cu doamna Simionescu, profesoara 
de latină. 
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- Valeriu, mergem mai departe? 
- Mai am o amintire cu panta de la spital. La piciorul 

pantei era magazia de alimente, cu o ușă de fier și două 
ferestre cu zăbrele. Într-o noapte, aici s-a dat o spargere. 
Când a venit miliția la locul faptei, s-a făcut un fel de 
reconstituire. Și cum anchetatorii au presupus că un copil a 
fost introdus înăuntru printr-una din ferestrele cu zăbrele, au 
vrut să încerce dacă lucrul acesta este posibil și m-au luat pe 
mine – care eram gură-cască pe acolo – ca să joc rolul 
copilului rău. Numai că eu aveam capul mai mare decât golul 
dintre zăbrele și când ei se chinuiau să mă bage înăuntru, eu 
m-am speriat, am început să plâng și astfel reconstituirea a 
eșuat lamentabil. 

- Iarăși, o scenă de film, aș zice! Dar să continuăm. 
- Continuăm, dar tot ar mai fi ceva. Tot navigând pe 

net și căutând pe Google ”Casa de Asigurări Sociale”, am dat 
peste altceva. În perioada interbelică a existat o instituție 
denumită „Casa Construcțiilor”, care în anul 1933 a fost 
alipită Casei Centrale a Asigurărilor Sociale. Această instituție 
se ocupă cu construirea de locuințe, iar  principalii beneficiari 
ai locuințelor erau muncitorii și meseriașii asigurați ai Casei 
Centrale a Asigurărilor Sociale. Văzând că aceștia au lucrat și 
la Ploiești m-am gândit dacă nu cumva cele cinci case tip de 
pe strada Muncii au făcut parte dintre acestea. Și poate nu 
m-aș fi gândit la așa ceva, dacă strada nu s-ar fi chemat 
„Muncii”. Dar, bineînțeles cineva trebuie să dovedească acest 
lucru. Mergem mai departe! 

- Imediat după spital, tot pe partea stânga a străzii, 
este o casă în fundul unei curți… 

- Da, la nr. 3 stătea bătrânul domn Barbu, care fusese 
camionagiu. Avea camionul lui, cu care făcea transport de 
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marfă și câștiga foarte bine. A avut 4 fii. Nu avea nepoți și, 
poate din această cauză, era cam dur cu noi. N-am avut prea 
mult de-a face unii cu alții. Noroc că avea casa plasată în 
fundul curții, pentru că uneori eram obligați să mai sărim 
gardul de la stradă ca să ne recuperăm mingea sărită pe 
proprietatea dumnealui. Cea mai interesantă poveste cu 
dumnealui este că undeva, prin anii ’50, familia Barbu a fost 
evacuată pentru o scurtă perioada din propria locuință și în 
casă s-a mutat ... Chivu Stoica. Nu am putut să aflu care a fost 
motivul venirii fruntașului comunist pe strada noastră. 

- Da, ciudată istorie! Apoi urmează o casă despre care 
vorbesc și eu în textul meu, precizând că avea (și are!) un 
frumos acoperiș arcuit de lemn deasupra intrării.  

- Această casă de la nr. 5 i-a aparținut generalului 
Pompiliu Capeleanu, pe care îl găsim pe lista comandanților 
militari români din Războiul de întregire (1916 – 1919).  
Pentru bravura şi destoinicia cu care a comandat regimentul 
în aprigile lupte de la Mărăşeşti, din iulie 1917, locotenent-
colonelul Pompiliu Capeleanu - comandantul Regimentului 
30 Infanterie - a  primit Ordinul „Steaua României” cu spade 
în grad de Ofiţer. Întors din război, colonelul Capeleanu a fost 
numit la conducerea Centrului de recrutare Prahova, care 
funcționa în vechea casă Hristea Hagi Cantilli, de pe strada 
Alexandru al II-lea, actuală Stadionului, peste gard de casa în 
care am copilărit. Ulterior a fost înaintat la gradul de general. 
După moartea generalului, soția și fiica acestuia s-au mutat la 
Sinaia. În timpul ocupației sovietice, când Casa de Asigurări 
Sociale și spitalul aferent au devenit spital pentru militarii 
ruși, în casa Capeleanu funcționa morga spitalului. În 1950 a 
fost naționalizată. 
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- Vine apoi la rând un bloculeț cu un singur etaj. E 
făcut la sfârșitul anilor ’50. Dar cum era zona asta la sfârșitul 
anilor ‘40? 

- Imediat după război, de la casa generalului 
Capeleanu (Praga 5) și până la barul “Jazz Café”(Praga 11) era 
teren viran. Dacă treceai atunci pe strada Zoe Scorțeanu ca 
să te duci înspre strada Alexandru Vlahuță și te uitai în 
stânga, vedeai casele de pe strada Poștei. Ceea ce înseamnă 
că bombardamentele din ’43 – ’44 au făcut ravagii în această 
zonă a noastră (detalii despre aceste bombardamente sunt 
date în Nota 4). De abia începând cu 1955 au fost construite, 
în ordine cronologică: Agrosem-ul, bloculețul de la nr. 7 și 
apoi bloculețul închiriat primarului comunist Marussi.  

- Să le luăm în ordinea lor din teren, începând cu 
bloculețul de la nr. 7. 

- Era construit tot pentru activiștii de partid. Dar nu 
îmi amintesc decât de familia Donner, care avea trei fii, 
dintre care cel mai mic – Lucian – era de vârsta noastră. 
Donner bătrânul fusese ilegalist. La vârsta de 14 ani, Lucian a 
fost luat de fratele cel mare la București, să facă școala 
profesională de strungari. Când la anumite perioade venea 
acasă la părinți, ne aducea tuturor pachete de gumă de 
mestecat americană. Noi ne cam minunam de generozitatea 
lui, dar nu întrebam nimic. Abia acum, în 2019, m-am mai 
lămurit un pic. Fratele lui cel mare era ofițer anti–tero și 
probabil acesta îi dădea guma. Dar, din nefericire, acest frate 
a murit într-unul din puținele atacuri teroriste asupra 
României despre care s-a scris în ziare. Iată ce zice Google: 
Un astfel de episod a avut loc la 26 mai 1985, când USLA a 
aflat că două dispozitive explozive improvizate au fost 
amplasate sub două maşini parcate în faţa căminelor 
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studenţeşti din complexul studenţesc Grozăveşti. Atentatul a 
fost pus la cale de patru adepţi ai Fraţilor Musulmani şi viza 
studenţi sirieni din România, consideraţi duşmani ai 
organizaţiei. Forţele USLA au intervenit rapid pentru a 
gestiona situaţia şi a evita rănirea studenţilor. Primul pas a 
constat în devierea circulaţiei şi evacuarea căminelor şi a 
imobilelor din apropiere. În timp ce ofiţerii USLA studiau una 
dintre bombe, au observat că aceasta avea încorporate două 
siguranţe de dezamorsare. Chiar dacă nu dispuneau de 
suportul tehnic necesar, un superior din Departamentul 
Securităţii Statului le-a ordonat să neutralizeze dispozitivul. 
Din păcate, demersul a avut urmări tragice, soldându-se cu 
moartea celor doi ofiţeri USLA: locotenent colonel Donner P. 
Alecsandru (50 de ani) şi căpitan Vidrean I. Ion (33 ani). 
Ulterior, prin utilizarea de tehnică specializată, cel de-al 
doilea dispozitiv a fost dezamorsat, fără a se mai înregistra 
victime. 

- Să revenim la bloculețul de la nr. 7.  
- Acest bloc avea hotar cu blocurile activiștilor de 

partid de pe Poștei (construite tot la sfârșitul anilor ’60), iar 
întâmplarea a făcut să fim toți de vârste apropiate. Un coleg 
care stătea în blocurile de pe Poștei mi-a zis zilele trecute că 
bloculețul de pe Praga a fost construit din economiile la 
materiale de la blocurile de pe Poștei. Pentru că eu nu prea 
pricepeam ce vrea să spună el mi-a explicat foarte simplu: 
dacă în proiect camera era de 4 pe 4 metri, ei au făcut-o de 
3,8 pe 3,8 metri, nu se preocupa nimeni de mica “greșeală”. 
O observație foarte importantă ar fi aceea că în anii ’50-‘60, 
cel puțin în porțiunea din strada Praga dinspre spital a avut 
loc o împrospătare a locuitorilor străzii prin acea infuzie de 
nou–veniți. 



64 

 

- Apoi, la nr. 9 este o clădire construită în 1956, căreia 
i se spunea Agrosem. Și astăzi are aceeași destinație! Am 
vorbit și eu despre ea în textul meu. 

- Această clădire apare pe locul 10 în topul creat de 
site-ul Republica Ploiești cu cele mai interesante clădiri 
construite în oraș în anii ’5011: Într-un loc liber de pe latura 

nordică, nu departe de Casa de Asigurări ridicată în anii ‘30, a 

fost construit în 1956 Laboratorul regional pentru controlul 

semințelor. Imobilul depășește ușor înălțimea medie a 
caselor, fără însă a face notă discordantă cu celelalte clădiri 
din jur, și impresionează prin accesul atipic, datorat 
parterului înalt. În interiorul său au funcționat diferite 
laboratoare (de determinare a umiditătii, de analiză a 
purității și a dăunătorilor, două săli de germinație, sală de 
vegetație etc), precum și Inspectoratul teritorial de carantină 
fitosanitară. 

- În continuare, deci la numărul 11, este un bloculeț, 
numit de mine ”pătrățos”, o casă ultra-modernă pentru anii 
‘50, unde eu știam că stă Dumitru Balalia, temutul șef de 
partid pe regiunea Ploiești. 

- Bloculețul pătrățos de care vorbești s-a construit de 
către primărie, pe un loc viran, unde până atunci aveau loc 
“întâlnirile oficiale ” dintre echipele de fotbal ale străzilor 
Praga și Poștei. De fapt nu erau decât băieți de 12, 13, 14 ani 
care ne cunoșteam mai bine ca vecini. Primul chiriaș a fost 
primarul Ploieștiului din acea vreme, pe nume Gheorghe 

                                                      

11
 http://republicaploiesti.net/2019/07/top-10-clădiri-ploieștene-din-anii-

50.html?fbclid=IwAR1TFcJndZ-mFEgyZsN9aPeC8mJVKM0cqGaC-
9i2U6M_qPIs6wNiUUCFAlk 

http://republicaploiesti.net/2019/07/top-10-cladiri-ploiestene-din-anii-50.html?fbclid=IwAR1TFcJndZ-mFEgyZsN9aPeC8mJVKM0cqGaC-9i2U6M_qPIs6wNiUUCFAlk
http://republicaploiesti.net/2019/07/top-10-cladiri-ploiestene-din-anii-50.html?fbclid=IwAR1TFcJndZ-mFEgyZsN9aPeC8mJVKM0cqGaC-9i2U6M_qPIs6wNiUUCFAlk
http://republicaploiesti.net/2019/07/top-10-cladiri-ploiestene-din-anii-50.html?fbclid=IwAR1TFcJndZ-mFEgyZsN9aPeC8mJVKM0cqGaC-9i2U6M_qPIs6wNiUUCFAlk
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Marussi. Când s-a mutat aici, acesta era primar în funcție. Și 
cum a fost primarul Ploieștiului între ianuarie ‘63 și iunie ’66 
înseamnă că începerea construcției clădirii a avut loc prin ’62. 

- De fapt prim-secretar al Comitetului de Partid 
Ploiești. Pe atunci nu exista funcția de primar. 

- După ’90 unul dintre fiii ”primarului” Marussi a 
cumpărat imobilul și l-a mansardat. Dumitru Balalia nu a stat 
niciodată în acest bloculeț, el și-a construit propriul bloc 
după ce nu a mai fost în funcție și anume în fundătura 
Caterina Varga. 

- Încă o corecție de făcut la textul meu! Hai să vorbim 
despre casele care urmează, pe aceeași parte stângă. 

- Casele care urmează ori au avut norocul să nu fie 
lovite de bombe, fie au fost construite după război. Dar înclin 
pentru prima variantă. Barul Jazz Café funcționează în casa 
doamnei Nușa. Curtea respectivă, în care mai există o casă 
mai modestă, este destul de mare și foarte potrivită pentru 
un cochet restaurant cu grădina și bar, în care să te ascunzi 
de privirile curioșilor. Patronul este un pasionat al vestitelor 
motociclete americane “Harley Davidson”.  

- Am aflat de la sora mea, Consuela, că patronul se 
numește Costin Moraru, zis Cici. 

- Fiind mare motociclist, nu este de mirare că aici vin 
amicii patronului, care, bineînțeles au aceleași pasiuni ca și 
acesta, dar și mulți elevi, de-a XI-a și a XII-a, care mai trag și 
ei, săracii, câte o țigară, fără teama de a fi prinși de domnul 
diriginte, vorba prietenului Dan Costineanu. Și totodată să 
asculte nu știu ce fel de muzică, despre care eu nu mă pot 
pronunța, dar la care se pricepe foarte bine tot Dan 
Costineanu. 
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- Hai să-i facem un pic de reclamă! Prietenul nostru 
Dan este inițiatorul unui club select de muzică, initulat 
”Clubul de la ora 6” care își ține ședințele la Palatul Culturii (e 
vorba despre 6 seara, evident). Au și o pagină de Facebook, 
cu același nume.  

- Nu știam, bravo lui! Am văzut că știe pe dinafară o 
grămadă de trupe și soliști, dar n-am avut curajul să zic nimic, 
eu la acest capitol fiind nul și neavenit. Însă am citit ce a scris 
pe FB despre profesorul nostru de fizică Robert Kovacs (fiul 
cel mic al fratelui meu, pe care îl cheamă Daniel, este de 
curând concitadin cu dumnealui, în orașul Ulm, din 
Germania). Ceea ce mă miră este faptul că nu l-am auzit 
niciodată vorbind despre pianistul de jazz Robert Kovacs pe 
colegul nostru Dan Roman, care, ca tânăr violonist (mă refer 
la anii liceului), ar fi trebuit să știe. Și pentru că l-am pomenit 
pe Dan Roman - care îți era prieten și vecin – vreau să-ți spun 
că îmi amintesc de zilele de vară, până în vacanță, atunci 
când elevi fiind, treceați amândoi prin dreptul casei noastre, 
foarte serioși, fără să băgați pe nimeni în seama, el cu vioara 
într-o mână și servieta în cealaltă, discutând cine știe despre 
ce. Atunci nu-l cunoșteam, eu am devenit coleg cu el de-abia 
dintr-a X-a. 

- Dan era un foarte bun violonist. Făcea în paralel 
școala de muzică. De fapt, ca și mine, doar că eu cântam la 
pian. La sfârșit de an școlar, știu că el a dat chiar un concert 
cu filarmonica din Ploiești. I-am văzut afișul, după ani de zile, 
la el acasă. Pasiunile din tinerețe nu se uită! 

- Acestea fiind zise trecem mai departe. După Jazz 
Café, mergând către strada Alexandru Vlahuță, este o casă 
restructurată de curând, pe care numai noi, cei trăiți pe 
această stradă o mai recunoaștem. Ea a făcut parte dintr-un 
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grup de cinci case, făcute după același proiect, dintre care 
numai una cu intrare din Praga, celelalte patru având intrarea 
din strada Muncii. Eu bănuiesc că au fost construite de un 
“dezvoltator imobiliar” (sora mea spune că îl chema 
Wilhelm), care ulterior le-a vândut. Mă bazez pe faptul că 
prima de pe Muncii a fost cumpărată de un anume Bîcu, care 
avea un atelier de confecționat încălțăminte la comandă și 
ultima, tot de pe Muncii, a fost achiziționată de colonelul 
Buligescu, tatăl renumitului medic cu același nume, de la 
Spitalul “Fundeni”, din București. Și această casă a fost 
transformată de curând într-o vilă deosebit de reușită, 
începând de la gard, până la garaj.  

- Acum, pentru că am ajuns la colțul cu strada Muncii, 
să trecem pe partea cealaltă a străzii. Rămăseserăm la blocul 
de la 14A, după care urmează numărul 16. 

- De sărbători, cei mai mulți dintre noi, excepție 
făcând cei de la 14A – îți inchipui din ce motiv - mergeam cu 
colindul. Ne primeau toți, însă recompensa cea mai 
consistentă o primeam de la doamna Constantinescu, de pe 
Praga 16. Doamna Constantinescu a fost ultima 
întreprinzătoare particulară din Ploiești. După 1947 a avut o 
mică prăvălie cu articole de cizmărie, pe strada Krupskaia, 
dar înainte de această dată avusese atelier de pielărie. După 
spusele fiicei dumneaei, doamna Meropi Stoicescu, doamna 
Constantinescu a reușit să-și țină afacerea datorită unui 
ilegalist de la Regiunea de Partid, care a protejat-o în toți acei 
ani.  

- Casa fusese construită chiar de familia 
Constantinescu? 

- Nu. La 1930, terenul pe care se găsește acest imobil 
aparținea Primăriei Ploiești. Conform unui act de vânzare-
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cumpărare aflat în posesia actualilor proprietari (familia 
Ștefan Stoicescu), Primăria Ploiești, reprezentată de ajutorul 
de primar Stelorian Zamfirescu, a vândut la 7 august 1930 
această parcelă de teren lui Alexandru Stoicovici, care la acea 
dată era directorul Poștei din Ploiești. Tot Primăria Ploiești a 
dat la 4 august 1932 permisiunea de construcție pe acest 
teren a unei case cu parter din zidărie de cărămidă și pivniță, 
care să îndeplinească condițiile de protecție contra unui atac 
aerian. Între timp, văzând și alte acte de vânzare – 
cumpărare mi-am dat seama de ce terenul a fost cumpărat 
de la primărie. Răspunsul este că atunci când Zoe Scorțeanu 
a achiziționat terenul necesar ridicării școlii elementare nr. 9 
(în 1905), a achiziționat mai mult teren decât era necesar, 
teren pe care ulterior l-a donat Primăriei. S-ar putea să nu 
greșesc deloc spunând că terenul achiziționat în 1905 de Zoe 
Scorteanu se întindea de la actuala Intrare Meridiane, până 
la nr. 16 inclusiv și, în direcție perpendiculară, de la strada 
Stadionului până la strada Poștei. În 1945, Alexandru 
Stoicovici, care între timp rămăsese văduv și se și pensionase, 
a vândut proprietatea, constând din teren și o casă avariată 
de bombardamentele aeriene, doamnei Maria P. 
Constantinescu, care împreună cu soțul dețineau în Ploiești 
un atelier de pielărie. La anul 1930 terenul respectiv se 
învecina la nord cu strada Zoe Scorțeanu, la sud cu 
proprietatea Ionescu Grefierul, la est cu proprietatea Iancu 
Urlățeanu și Mociornița (ulterior proprietatea Bricman) și la 
vest cu Școala Primară nr. 9. Doi ani mai târziu, deoarece în 
spatele casei dumneaei nu era prea mult teren, Maria P. 
Constantinescu a cumpărat de la vecinul dinspre sud 
(colonelul Dumitru Ionescu, proprietarul terenului cu adresa 
Alexandru al II-lea nr. 12, urmașul lui Ionescu Grefierul) încă 
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o bucată de teren. Această nouă proprietate a Mariei P. 
Constantinescu avea aceiași vecini: la nord, terenul cumpărat 
în 1945, la sud, colonelul Dumitru Ionescu, la est, Bricman și 
la vest, Școala Primară nr. 9.  

- Deci familia Constantinescu se extinsese. De altfel, 
astfel de vânzări-cumpărări de terenuri erau frecvente în 
epocă, fiind caracteristice unei economii libere. După 1945, 
totul a cam încremenit.  

- Marius, acum îți voi vorbi despre a treia imagine de 
film din “compunerea” noastră. Mi-a fost povestită de 
doamna Meropi Stoicescu, fiica familiei Constantinescu. Era 
anul 1945, poate 1946. România și bineînțeles Ploieștiul se 
aflau sub ocupația trupelor sovietice. În casa construită de 
evreul Bricman își avea reședința un general sovietic, șeful 
garnizoanei sovietice din Ploiești. Urcați pe gardul din fundul 
curții, copiii cu care se juca Meropi (care avea pe atunci 12-
13 ani) puteau să vadă până în strada Alexandru al II-lea, 
deoarece în fața lor se întindea un teren viran, cu mai multe 
găuri de bombă. Ei bine, tot acest teren era plin cu mormane 
de cărți, unele cu coperți cartonate, altele cu coperți legate 
în piele. Dar asta nu este totul, în spatele vilei Bricman unul 
sau doi soldați sovietici, probabil militari în serviciul 
generalului, își făceau baie într-o cadă grea de fontă, sub ale 
cărei picioare, pentru că să stea orizontală, erau puse mai 
multe volume legate în pielea cea mai fină. 

- Da, pare o secvență dintr-un film rusesc!  
- Acum ceva ce mi-a povestit Doina, sora mea. Dar, 

scuze! Iar am greșit. Am uitat observația pe care mi-a făcut-o 
un coleg de liceu - Vasile Georgescu - atunci când am zis de 
față cu el formula „Doina, sora mea”. El m-a corectat, 
zicându-mi că trebuie să zic întotdeauna „sora noastră”, 
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deoarece fratele meu geamăn n-a murit, trăiește mai 
departe în mine.  

- Impresionant! Corectura e superbă! 
- Prin anii ‘55–’60, domnul Stoicovici se vizita cu 

bunicul meu, unde o întâlnea câteodată pe sora noastra 
Doina, care avea pe atunci 10–12 ani. Când o vedea, o saluta 
dumnealui primul, scoțându-și pălăria și adresându-i-se cu 
“domnișoara Doinița”. 

- Politețea nu are vârstă! 
- Reamintesc că Poșta, al cărei director era Alexandru 

Stoicovici se găsea pe strada ... Poștei, exact pe locul 
imobilului actual de la nr. 1. Dar iată ce mi-a mai povestit 
doamna Meropi Stoicescu, a cărei mamă era grecoaică, iar 
tatăl român. Ca o paranteză, trebuie sa spun ca la momentul 
acesta, anul 2019, doamna Meropi Stoicescu este cea mai 
vârstnică persoană de sex feminin de pe strada Praga. Este 
născută în 1933 și locuiește aici din 1945.  

- Îi urăm să fie sănătoasă și să ne mai farmece mulți 
ani cu amintiri despre vremuri trecute!  

- Istoria acestei familii este ceva mai deosebită. Maria 
Constantinescu s-a născut în Grecia, de unde părinții 
dumneaei s-au refugiat în România, la Constanța, pe fondul 
neînțelegerilor dintre comunitățile greacă și turcă. După 
căsătoria cu Petre Constantinescu, s-a stabilit în Ploiești. 
Acum am aflat și eu că străinilor stabiliți în România, care nu 
aveau cetățenie română li se zicea „pașaportari” (aveau 
pașapoarte cu coperți albastre). În timpul regimului 
Antonescu, tuturor „pașaportarilor” li s-a pus în vedere să-și 
ia cetățenie română, în caz contrar, să plece în țara ai căror 
cetățeni sunt. După cum mi-a povestit doamna Meropi 
Stoicescu, în această situație, în familia dumnealor a avut loc 



71 

 

un consiliu de familie, în care s-a hotărât rămânerea în 
România. Dar decizia nu a fost ușor de luat. Mama era 
grecoaică și înclina pentru plecare, tatăl era român și nu ar fi 
vrut să părăsească România, iar viitorul ginere (fiica era 
logodită de curând cu domnul Ștefan Stoicescu) a refuzat 
categoric să plece în Grecia, așa că, la scorul 2-1, au rămas cu 
toții aici. 

- Sper că nu a regretat acea decizie!  
- Doamna Meropi Stoicescu mi-a mai povestit ceva. Își 

amintește că în 1945, când familia dumneaei a achiziționat 
casa de pe Zoe Scorțeanu 7 (cum am spus, numărul vechi), 
directorul spitalului de vizavi era un maior medic sovietic, 
pentru că spitalul era rechiziționat de ruși. Ei bine, acest 
maior medic era foarte dornic de a lega prietenii cu vecinii și, 
ori de câte ori putea, se înființa la ușa familiei 
Constantinescu, purtând în mâna un buchețel de .... 
pătrunjel. Să fi fost asta un obicei rusesc? Doamna Stoicescu 
nu a știut să-mi răspundă. În orice caz, această istorioară mi-
a confirmat o alta, pe care o știu de la mătușa mea, dr. 
Steliana Cristescu, care, de asemenea se împrietenise cu o 
doctoriță rusoaică, tot ofițer (care lucra vizavi de casa 
bunicului meu, la spitalul ocupat de militarii sovietici), care 
vorbea perfect  limba franceză și se comporta cât se poate de 
civilizat. Domnul Petre Constantinescu a murit în 1970, la 74 
de ani, iar doamna Maria Constantinescu în 1980, la 80 de 
ani.  

- Vine la rând casa de la nr. 18, care, din câte știu, are 
o istorie foarte interesantă. 

- Așa este. A fost construită prin anii ’36 – ’38, de către 
proprietarul unui mare depozit de cherestea, pe nume 
Bricman. Fiind evreu, a emigrat în Israel, lăsând casa unei 
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rude, pe nume Frimi Ranzer, care avea o lustragerie pe 
strada Franceză. Acest Ranzer - tot evreu - avea doi fii, Sergiu 
și Laurian. Pe la 1940, în această casă a locuit cu chirie un 
cetățean englez, pe nume Young Raymond William, probabil 
angajatul vreunei rafinării în calitate de specialist. Conform 
unui raport al serviciilor de siguranță române din anul 1940, 
acesta a fost bănuit că era spion12.  

- Probabil că așa și era! 
- Și tot despre imobilul de la nr. 18, înainte cu câțiva 

ani de aprilie 1950, când a avut loc naționalizarea imobilelor 
aparținând “dușmanilor de clasă”, acest Ranzer, simțind cam 
încotro bate vântul istoriei, a vândut casa nu știu cui, dar nu 
acest lucru este important, important este cum a vândut-o. 
Povestea pe care am auzit-o eu este că a vândut-o “pe 
chitanță”, adică fără acte întocmite la notariat. El a locuit mai 
departe în casă până la moarte, iar după aceea, soția lui 
împreună cu cei doi fii – Sergiu și Laurian – s-au mutat în casa 
avocatului Chițu, de pe strada Regală (după abolirea 
monarhiei, strada Municipală și mai târziu strada I. C. Frimu, 
iar acum strada Neagoe Basarab). La naționalizare (1950), 
proprietarul nu a avut curajul să spună că este casa lui, astfel 
că aceasta a fost rechiziționată de stat, fiind repartizată 
Armatei. După naționalizare cel mai important chiriaș a fost 
un general sovietic, comandantul trupelor sovietice de 
ocupație din zona Ploieștiului. Acesta a locuit aici cam din 

                                                      

12
https://books.google.ro/books?id=2TLWlY_f4qIC&pg=PA30&lpg=PA30&d

q=strada+Zoe+Scorteanu+nr.+9+Ploie%C8%99ti&source=bl&ots=Pdnx8kvj
Bw&sig=ACfU3U3b-9NAuvgQ3e0s1c-
yXlRAPRPjHg&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwiG8sfT04TlAhWu0KYKHQ09AmA
Q6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q=strada%20Zoe%20Scorteanu%20nr.%
209%20Ploie%C8%99ti&f=false 
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1950 și până în anul 1958, anul când trupele sovietice de 
ocupație au fost retrase din România. 

- Deci în aceași zonă, pe lângă mareșalul Malinovski 
(care a stat pe Poștei în timpul celui de al doilea război 
mondial), a locuit și un alt general sovietic. Ca să nu mai 
vorbim despre generalii țariști care au fost cazați în cartier, la 
1877! E clar, toți aceștia aveau posibilitatea să aleagă unde să 
stea, iar faptul că aleseseră să stea aici e un argument că 
aceasta era o zonă bună încă de pe atunci! 

- Foarte curând după 1958, în locul generalului sovietic 
s-a mutat un general român. Un prieten despre care am mai 
vorbit aici, Dan Costineanu de pe Ramurei, spune că acesta 
era generalul Ionescu, comandantul Diviziei Ploiești, care 
avea un fiu, pe care îl chema Mihai. Acest general a locuit 
câțiva ani aici. Nu l-am văzut niciodată de aproape, ci numai 
atunci când împreună cu băieții de pe stradă jucam fotbal în 
dreptul caselor de la nr. 14 și respectiv 16 și pe respectivul 
general îl aducea acasă o Volga sau un Gaz, condus de un 
militar. Totuși, îmi aduc aminte că la un “23 August” l-am 
văzut venind acasă pe jos. L-am recunoscut după vipușca 
roșie, lată de două degete, de la uniforma de gală și pieptul 
plin de decorații. În anul 1961, generalul român s-a mutat în 
altă parte și în locul lui, la etaj, a venit familia unui colonel, 
pe nume Anghel. Colonelul Anghel avea o soție și o fiică, pe 
nume Luminița, deosebit de drăguță. A terminat la 
“Caragiale”, în 1973. 

- Această casă de la nr. 18 era (și este) o casă mare, 
care văd că acum este frumos renovată. 

- Casa respectivă are parter și etaj, dar și ceva 
dependințe la subsol. Din câte îmi aduc eu aminte, generalul 
român locuia la etaj, iar o parte din parter, mai precis 
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camerele dinspre curte și subsolul erau ocupate de familia 
maiorului Nicolescu, care avea un fiu, pe Dan, născut prin ’54 
sau ’55. Dan a devenit ofițer inginer de aviație. Cam din anul 
1970 camerele dinspre stradă de la parter au fost ocupate de 
familia inginerului Nițescu, care avea două fiice: pe Andrea și 
pe Silvana. Cătălin Stoicescu, care locuiește încă de la naștere 
la nr. 16 mi-a spus că înaintea familiei Nițescu, aici a locuit 
familia Duțu. Nu știu de ce nu-mi amintesc nimic despre ei. 
După ’90, la câțiva ani, această casă a fost achiziționată de un 
fost parlamentar, pe nume Sireteanu, care în momentul de 
față este ieșit din politică. A fost maistru la Brazi. Când ne 
întâlnim pe stradă ne salutăm și vorbim despre vreme. 

- Valeriu, să mergem  mai departe. 
- La nr. 20 locuia doctorul Zelinski. Acum aici stă fiica 

dumnealui. Casa a fost făcută la sfârșitul anilor ’60. Terenul a 
fost achiziționat in 1967. L-a cumpărat sau i-a fost donat de 
Comunitatea Reformată din Ploiești, care avea și are și acum 
sediul pe strada Stadionului (ai mei cred că nici nu știau noua 
denumire a acestei străzi -  Stadionului, dumnealor, când 
vorbeau de această stradă, îi spuneau Alexandru al II-lea). 
Două proprietăți aveau înainte de 1960 ieșire la ambele 
străzi, Stadionului și Praga: Școala elementară nr. 9 și 
Comunitatea Reformată. La nr. 22 locuia familia Botoșanu, de 
asemenea într-o casă nouă, terminată în anul 1959. Terenul 
i-a aparținut unui oarecare Constantin Vasilescu și avea ieșire 
atât în Praga, cât și în Catiușa (Ecaterina Varga). Familia 
Botoșanu a achiziționat în anul 1954 jumătatea cu ieșire în 
Praga, cealaltă jumătate fiind achiziționată ceva mai târziu de 
Gheorghe Balalia. Din păcate, fiul cel mare al familiei 
Botoșanu a murit foarte tânăr. Dintre cele două fiice gemene, 
Maria și Lidia, cu care am fost coleg de promoție (1967) la 
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”Caragiale”, Maria a rămas în casa părintească, iar Lidia s-a 
căsătorit la București cu unul dintre urmașii unei foarte vechi 
familii moldovene – Polizu Micșunești. 

- Urmează casa de la nr. 24, cu o curte betonată care 
m-a fascinat întotdeauna, pentru că părea extrem de 
potrivită ca să te joci acolo. Îmi amintesc că acolo stătea 
Bobi, un băiat un pic mai mic ca mine. Ce s-a mai întâmplat 
cu el? 

- Încep cu o istorie de dinainte de nașterea lui Bobi, în 
1949. Știam de la ai mei că înainte de căsătoria cu inginerul 
Vasiliu, mama lui Bobi fusese căsătorită cu un medic, 
doctorul Gheorghe Niculescu, care locuia pe Poștei. O fi 
coincidență sau nu, dar Lidia Botoșanu mi-a spus că la stânga 
proprietății lor se afla proprietatea Gheorghe Niculescu. Deci 
este posibil ca la divorț fosta doamnă Niculescu să fi primit 
această casă. Dar am spus toate astea numai pentru ca 
vorbeam de istoria străzii Praga. Amintirea mea este că 
dumneaei era o femeie foarte frumoasă și distinsă. Săracul 
Bobi avea probleme mari cu profesorul Grigore, la 
matematică. Odată, în ultima oră din trimestru, profesorul îl 
scoate la tablă ca să-i acorde ultima șansă. L-a întrebat ceva 
complicat, la care Bobi a răspuns bine. Dar după aceea l-a 
întrebat o chestiune de bază, la care Bobi s-a blocat. Atunci 
profesorul Grigore, zâmbind, îi spune: Vasiliu, știi cum ești 
tu? Ca ăla cu ceas de aur la brâu, dar în pielea goală! Totuși, 
până la urmă l-a trecut. Bobi a murit acum câțiva ani, răpus 
de un infarct în timp ce se întorcea de la cumpărături de la 
magazinul „Curelea”, de pe Vlahuță. 

- Ce rău îmi pare! Dumnezeu să-l odihnească! 
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- După casa lui Bobi, este casa construită de un anume 
Boțiu, despre care nu știu altceva în afara faptului că 
dumnealui era un pasionat vânător. 

- Mai urmează încă o casă asemănătoare, apoi rondul 
de la intersecția Praga – Ecaterina Varga – Sportului – Vlaicu 
Vodă – Muncii (numite așa în sens invers acelor de ceasornic, 
venind dinspre Poștei). Intersecția celor cinci străzi seamănă, 
dar la o scară mai mică, cu cele două ronduri de pe bulevard.   

- Scuză-mă, Marius, pentru că ai vorbit despre rond, 
dacă nu spun acum ce mi-am mai amintit, precis că voi uita, 
vorba unei colege de liceu, dar și de gimnaziu, Luciana 
Băicoianu: anii, vârsta și etatea își spun cuvântul! 

- Te rog, ai cuvântul! 
- Aici ne opream noi când veneam de la școala 

primară, ca să mai punem un pic țara la cale. După care 
plecam în toate direcțiile: Minodora Prelipceanu și Zizi 
Dănică, înspre Gheorghe Barițiu, Ion Besoiu, Oprescu și 
Goliani, către Muncii, Mariana (Pușa) Alexandru, Virgil (Gigi 
Ivanciu) și noi, frații Negulescu, către Praga.  

- Trebuie să-ți mărturisesc că și noi, când veneam de la 
școală iarna, încingeam aici o bătaie cu bulgări, la care 
participau cei din cartier, care urmau apoi să o ia spre direcții 
opuse: Doru Bădulescu, Puiu Spătaru, Costel Andrei, Radu 
Călărașu, Marius Șaines, Sorin Petrea (deși trecuserăm de 
mult de casa ultimilor doi, ei veneau cu noi, chipuirile să ne 
conducă), poate și alții. Adaug că Puiu Spătaru urma să 
devină un handbalist de mare valoare, cu un șut teribil de 
puternic, iar forța brațului lui se simțea încă de pe atunci în 
bulgării pe care îi trimitea tare și precis! 

- În acest rond, între Muncii și Vlaicu Vodă era casa 
avocatului Tudic, care avea un fiu cu probleme de sănătate, 
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dar care nu îl impiedicau să îi ajute la matematică pe copiii 
din vecinătate. Prin anii ’80, a fost achiziționată de familia 
Miron Vesa, tatăl Corneliei Vesa, din promoția 1967. Domnul 
Miron era măcelar, la magazinul cunoscut în zona sub 
denumirea de “Vlăhița”. Biata mamă a îndurat și frigul 
iernilor, dar și arșita verilor stând la cozile interminabile 
pentru a apuca două – trei kilograme de carne. Pe vremea 
aceea, în anii ’50-’60-’70, nu se zicea astăzi am nevoie de 
niște carne și de aceea mă duc să cumpar de la Vlăhița, se 
zicea: se dă carne la Vlăhița, în sensul că cineva, care era 
deasupra noastră, avea grijă de noi și se gândea să nu ne 
lipsească nimic, inclusiv carnea.  

- Aș avea și eu multe de spus despre acest impersonal 
”se dă!”, caracteristic unei anumite perioade, dar este 
momentul să ne oprim aici cu acest dialog, deja foarte lung. 

 

Dialogul 5.  Casele dintre străzile Sportului/Muncii și 
Vlahuță 

- Valeriu, reluăm firul povestirii cu casele care sunt 
situate între rondul despre care am vorbit în dialogul anterior 
și Alexandru Vlahuță, stradă care marchează sfârșitul ”oficial” 
al străzii Praga. 

- Marius, am vorbit deja despre strada Ecaterina Varga 
(una din cele cinci a căror interesecție delimitează rondul). 
Este o fundătură și, după cum am mai spus, acolo, Gheorghe 
Balalia, fostul secretar al Regiunii de Partid Ploiești, a 
construit - după ieșirea la pensie și cu fonduri proprii - un mic 
bloc cu trei apartamente. Gheorghe Balalia era originar din 
satul Păcureți, de pe linia Ploiești – Văleni, cum spun 
navetiștii. Fiul dumnealui cel mai mic (mi se pare că are trei), 
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pe nume Gheorghe - zis Gicu – deasemenea coleg de 
promoție la Caragiale, un băiat foarte modest în comparație 
cu „beizadelele” de astăzi, a făcut engleză la Iași și a lucrat în 
Ministerul de Interne. 

- Să trecem de strada Sportului.  
- Da, urmează patru case vechi. În prima a stat cu 

chirie „profesorul” de matematică Vasiliu. Am pus ghilimele 
la cuvântul profesor deoarece în legătură cu acest domn 
există o poveste un pic cam urâtă, pe care tu, Marius ai 
pomenit-o în textul tău despre care am mai vorbit.  

- N-o să mai repet întreaga istorie. Pe scurt, din clasa a 
cincea și până într-a opta (inclusiv), l-am avut profesor de 
matematică pe Emil Vasiliu. Era un profesor excelent, țin s-o 
spun! Când să începem clasa a IX-a, am aflat că el nu era, de 
fapt, profesor, adică nu-și luase diploma de licență. Niciodată 
nu am reușit să aflu detalii, dar a dispărut de la liceu și nu am 
mai auzit nimic de el! Să știi că a fost regretat de toți elevii, 
deși avea obiceiul de a-i ”trozni” fără milă, de față cu întreaga 
clasă, pe cei care nu învățau la matematică.  

- În următoarea casă -  proprietatea colonelului Neaga 
– a stat cu chirie familia Prelipceanu, formată din soț – 
inginer agronom, soție – profesoară de franceză și trei copii. 
Cea mai mică dintre fete – Minodora, zisă Dora și alintată 
Pupu – mi-a fost colegă dintr-a I-a până într-a XI-a. Sora ei 
mai mare, Miruna, care, din păcate, a murit anul trecut, a 
fost colegă cu Basarab Nicolescu, iar  fratele, Cornel, inginer 
agronom ca și tatăl său, a murit de curând. În clasele 
primare, Minodora, Viorel Ioniță de pe Pielari și cu mine 
împărțeam, la sfârșitul anului școlar, premiul I la învățătură. 
Când dintr-a cincea ne-am mutat la ”Caragiale”, spre rușinea 
noastră, Viorel și cu mine „am cam rămas de căruță”, în 
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schimb Minodora a fost șefa clasei ei. În timpul vacanței de 
vară, cea mai căutată fată de pe stradă era Minodora, 
deoarece eram înnebuniți să ne dea bicicleta ei să facem 
două – trei „ture”, de la un capăt la altul al străzii. În casa 
următoare stăteau Mimi, de-o seamă cu sora mea Doina, 
promoția 1965 și fratele ei, ceva mai mare. Ei cred că erau 
basarabeni. În ultima curte până la intersecția cu Vlahuță, în 
care erau mai multe case așezate în formă de U nu aveam 
prieteni și nici cunoștințe. Urma un mic părculeț, cu una sau 
două bănci, cu mare căutare printre cei mai mari, după 
lăsarea serii.  

- Iar în timpul zilei, acolo jucam uneori fotbal noi, cei 
de pe strada Gheorghe Barițiu, în special în meciurile cu cei 
de pe Vlahuță. 

- Acum, pe locul părculețului este o casă foarte 
modernă, a unui constructor. 

- Știu. Sunt tot mai puține locuri de fotbal pentru copii. 
E drept, mi se pare că nici copiii nu-și mai doresc atât de mult 
să aibă o activitate sportivă. Telefoanele mobile țin loc de 
orice…  

- Desigur, asta nu e bine deloc!  
- Valeriu, să trecem pe partea cealaltă a străzii, 

începând cu strada Muncii, cum se numește partea stângă a 
străzii care taie strada Praga. La câteva case după intersecție, 
la nr. 17, este o casă frumoasă, cu etaj, în care locuia Serghei 
Miliutin și unde găseai întotdeauna în față mai multe 
motociclete, extrem de atrăgătoare pentru cei de vârsta 
noastră. Situația se repeta și 100 de metri mai încolo, pe 
strada Gheorghe Barițiu, de fapt, pe fundătura Lăptari, de la 
mijlocul străzii, unde Mihai Lisovschi, prieten cu Miliutin era 
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și el mare pasionat de motociclete și prietenii lui își parcau 
deseori motocicletele acolo. 

- Vila de la nr. 17 a aparținut familiei inginerului 
petrolist Miliutin și a fost construită cam prin anul 1945. Atât 
dumnealui, cât și soția erau de origine rusă. După ocupația 
sovietică, doamna sau mai bine zis tovarășa Miliutin a fost 
profesoară de limba rusă la liceul de fete din Ploiești 
(urmașul Liceului de fete „Despina Doamna”), dar și profesor 
universitar de limba rusă la Institutul Maxim Gorki din 
București. De pe Google aflăm că:  În același scop, de 
rusificare a românilor, a fost înființat Institutul Maxim Gorki, 
instituție de învățământ superior pentru învățarea limbii și 
literaturii ruse. Aici erau pregătite cadre pentru predarea 
limbii ruse în școli și universități dar și pentru alte instituții. 
Diplomele eliberate de numitul institut erau echivalente cu 
cele ale universităților de stat din București, Iași, Cluj, 
Timișoara. Soții Miliutin au avut un fiu și o fiică. Fiul, pe nume 
Sergiu Miliutin, a făcut parte din vestita promoție 1952 a 
Liceului Caragiale, care a dat trei academicieni (poetul 
Nichita Stănescu, criticul literar Eugen Simion și inginerul 
electronist Mircea Petrescu), dar și pe cunoscuții medici 
Alfred Mertl, Valentin Zentenai și Dorin Calotă. Și pentru că i-
am amintit pe acești eminenți medici ploieșteni, redau un 
pasaj foarte amuzant de la agapa din 1977 a promoției 1952, 
povestită pe Google de Mircea Gociman. Iată un extras din 
cuvântul profesorului Andrei Vijoli, directorul liceului: Mulţi 
dintre dumneavoastră sunteţi medici, lucru deosebit de 
important - deşi vorba aceea – [Liceul Caragiale] era o şcoală 
de matematică, condusă de GRIGORE, ZAHARESCU, KÖRNER; 
foarte mulţi [dintre dv.] au îmbrăţişat meseria de medic. Pe 
noi ne bucură acest lucru. Că iată, am ajuns la vârsta când de 



81 

 

ei vom avea nevoie. Prof. Ion Grigore: Trebuia să se facă şi 
popi!  

- Profesorul Grigore era extrem de prompt și a avut 
întotdeauna un umor deosebit!  

- Și un mic comentariu din partea mea, în care doresc 
să subliniez cum, la un moment dat, cu trecerea timpului, 
barierele dintre profesori și elevii dumnealor dispar. Îl citez 
din nou pe profesorul meu de la Institutul Politehnic Iași, dr. 
docent Dimitrie Mangeron, care tot la o agapă, dar de data 
aceasta cu foștii studenți, a făcut „observația matematică” 
că, după un număr mai mare de ani, raportul dintre vârsta 
studentului și vârsta profesorului lui tinde către 1. 

- Am constatat și eu asta la întâlnirile promoției 
noastre, la care eminentele noastre profesoare Olga Petrescu 
și Aurelia Solomon se integrează perfect între foștii lor elevi.   

- Revin la Sergiu Miliutin. Acesta a fost inginer 
petrolist, ca și tatăl său. Când noi eram niște puști, Sezi – așa 
cum îl cunoștea toată strada – era un bărbat în toată firea, 
pasionat de motociclete și automobile. Eram cu toții vrăjiți 
când trecea cu MZ-ul 250 pe lângă noi. Stătea pe motocicletă 
într-un fel aparte, cred că îl imita pe Steve McQueen. Și asta 
cu toate că purta niște ochelari cu lentile groase cât sticla 
sifonului. Era prieten cu Bebe Reus, de pe Gheorghe Barițiu 4 
și, după cum ai spus, cu Mihai Lisovschi, de pe Lăptari, 
primul, as al bicicletei, al doilea, as al motocicletei. 

- Valeriu, ajungem la vila de pe Praga 19, penultima 
construcție de pe partea stângă a străzii până în intersecția 
cu Vlahuță, o casă frumoasă cu parter și etaj.  

- Acolo au stat mulți oameni interesanți. Vila i-a 
aparținut inginerului Comănescu. Acesta provenea dintr-o 
familie foarte înstărită, fiind proprietarii unor terenuri pe 
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care se găseau ceva sonde, de unde încasau „puncte de 
redevență”. Au avut un fiu și o fiică, aceasta din urmă, 
căsătorită cu medicul oncolog Pârvulescu, de la spitalul 
Schuller, originar din Ploieștiori. Inginerul Comănescu era un 
bărbat înalt, cam la 1,90, în timp ce soția dumnealui era 
măruntă. Fiica semăna cu mama, care era tot măruntă. Niște 
oameni deosebiți, extrem de distinși și serioși. Doctorul 
Pârvulescu, în afara faptului că era – la vremea când noi eram 
copii – poate singurul oncolog din Ploiești, era un tip cu o 
alură tinerească și sportivă, cu toate că nu era chiar foarte 
tânăr. Era admirat îndeosebi de reprezentantele sexului 
frumos – ceea ce bănuiesc că nu-i displăcea. Bineînțeles că 
avea cel mai scump automobil care se putea cumpăra la acea 
oră – ultimul, vorbind de perioada de dinainte de ’90, a fost 
un Renault 16. Cred că în materie de automobile era la 
concurență cu un alt vecin, cu posibilități materiale la fel de 
mari – avocatul penalist Gheorghe Vrânceanu, de pe 
Sportului, care pornise cu Skoda Fabia, urmată de Fiat 1300 și 
la urmă tot Renault 16. Dar spre deosebire de celălalt medic 
foarte cunoscut care locuia în apropierea străzii noastre, 
vorbesc acum de medicul ORL-ist Nicolae Georgescu, de pe 
Vlahuță, doctorul Pârvulescu nu era deloc un tip popular. 
Deși noi, copiii și adolescenții de pe stradă îl salutam, ne 
răspundea la salut, dar nu se oprea să ne adreseze vreun 
cuvânt. A făcut-o abia după ce a ieșit la pensie și nu mai era 
la fel de curtat de paciente ca atunci când era activ.  

- Pe dr. Georgescu mi-l amintesc bine de tot! Era înalt, 
slab, stătea foarte drept și era mereu doritor de conversații. 
Eu aveam 8-9 ani, dar de fiecare dată când mă întâlnea (era, 
de altfel prieten cu părinții mei), îmi spunea: Ce face elevul 
Bâzu?, ceea ce mă punea în mare încurcătură. Nu eram 
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obișnuit ca cineva să se refere la mine la persoana a III-a și nu 
știam cum să-i răspund, așa că mormăiam ceva neintelgibil! 

- Dr. Georgescu avea și cu noi, copiii de pe Praga, tot 
felul de glume, era cu totul alt gen de om decât dr. 
Pârvulescu. Dr. Nicolae Georgescu a murit anul acesta (2019), 
la peste 90 de ani. De fel era din județul Vâlcea, dar viața l-a 
purtat de tânăr la Ploiești. Cei doi fii ai dumnealui sunt 
directori de bancă la Ploiești, iar nepotul dumnealui, Iuli, este 
prietenul fiului meu. Îmi amintesc că vorbele cu care dr. 
Georgescu ne răspundea la salut erau: Ce mai faceți, măi 
negustorilor? Această caracterizare ni se trăgea de la faptul 
că o mătușa de-a noastră îi povestise că noi ne ocupam 
atunci, alături de alți colegi de școală primară, cu un fel de 
negoț cu piese de stilou. Și apropo de stilouri, îmi aduc 
aminte că stând pe gardul de cărămidă care despărțea casa 
noastră de Casa Armatei - de unde urmăream partidele de 
popice ce se desfășurau acolo între ofițeri – la un moment 
dat era să cad de pe zid de emoție, deoarece în iarbă am zărit 
un stilou, care era întreg și adevărat. Bineînțeles că nu m-am 
mai mișcat de acolo până când “popicarii” n-au plecat și eu 
am putut sări gardul să iau stiloul. Nu a fost frumos din 
partea mea, recunosc, dar dorința de a avea un stilou 
adevărat a fost mai puternică decât educația primită acasă. 
Dar această faptă mă cam apasă pe conștiință și a fost bine 
că acum a venit vorba și am putut să mă spovedesc la 
eventualii cititori. 

- Valeriu, cred că au trecut cei 20 de ani necesari și 
”crima” ta este de mult iertată!  

- Sper! Revin la vila de pe Praga 19. În anii ’60, cînd s-a 
dat dat legea că românii nu au voie să aibă mai multe 
apartamente în proprietate, familia Comănescu a vândut 
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etajul familiei Solomonescu. Soțul era ofițer–medic, doctorul 
Valentin Solomonescu (1927–1987), soția dumnealui fiind 
doctorița Olimpia Solomonescu, care are acum 90 de ani. 
Despre dr. Valentin Solomonescu am citit pe net că a făcut 
gimnaziul la Școala Italiană, acea școală care pe vremea când 
terminam noi liceul era Școala Tehnică Sanitară, colacul de 
salvare al băieților care nu intrau “din prima” la Medicină 
(altfel erau luați în armata). Și culmea, când fratele meu a 
fost elevul acestei școli pentru un an – din motivul arătat mai 
sus – directorul acestei școli era chiar dr. Olimpia 
Solomonescu. Care după aceea a ocupat mai multe funcții de 
răspundere, atât în plan profesional, cât și politic. Absolvise 
facultatea de medicină în 1953, profesând după aceea ca 
medic pediatru la Spitalul de copii din Ploiești. Începând cu 
anul 1961, a ocupat funcții de conducere (director al 
Grupului Școlar Sanitar Ploiești, medic inspector la regiunea 
Ploiești, director adjunct al Direcției Sanitare Prahova, 
secretar de stat la Ministerul Sănătății, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al RSR în Republica Senegal, 
adjunct al ministrului afacerilor externe). Datorită acestor 
funcții s-a mutat cu locuința la București.  

- Despre familia Solomonescu a povestit foarte frumos 
Doina Vasilescu-Popescu, într-un text care a apărut în 
volumul ”Oameni din Ploiești”, despre care am mai vorbit. 

- Mai stătea cineva în această casă de pe Praga nr. 19, 
dar într-o cămăruță de la subsol și anume o pereche de 
oameni mai ciudați un pic, mai ales el. Aceștia erau Gusti și 
Eva. El era italian, ea era austriacă. Cred că veniseră în 
România din regiunea Tirol, care după primul război mondial 
a fost împărțită între Italia și Austria. Frau Eva era de statura 
potrivită, dar foarte slabă. Cu toate acestea avea o putere de 
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muncă extraordinară. Eu am apucat-o ca femeie de serviciu 
la tanti Venera, soția avocatului Constantin Popescu–Gruia, 
despre care am mai amintit. Dar o chema și mama când avea 
nevoie de un ajutor la curățenie sau la spălat rufe. Vorbea 
stricat românește, dar era simpatică. Dintre cei doi soți, 
numai dumneaei muncea, iar drept mulțumire ….  “mai 
încasa și o mamă de bătaie” de la Gusti – italianul. Într-un fel 
Gusti aducea ca alură cu vestitul Mauriciu, la fel de înalt, de 
slab și de neîngrijit. 

- Iarăși sunt dator să spun că despre Mauriciu, una 
dintre figurile celebre ale Ploieștiului anilor ’50-’60, a scris pe 
larg Dan Costineanu13. Revenind la casa de pe Praga 19, prin 
1964-1966, acolo a stat și profesoara mea de matematică, 
Maria Tănăsescu, cu soțul ei, Cristel Tănăsescu, director 
adjunct al liceului ”Caragiale”. 

- Da, după care s-au mutat într-un apartament aflat 
deasupra farmaciei “Barbosu” (ploieștenii născuți mai 
devreme cunosc clădirea). După decesul profesorului Cristel 
Tănăsescu, soția dumnealui s-a stabilit în Australia, la fiica 
lor.  

- Știu și eu asta, mai ales că am reușit să-i găsesc 
adresa de email și am intrat în contact cu doamna profesoară 
Maria Tănăsescu. Poate va veni la una dintre viitoarele 
noastre reuniuni de promoție! 

- Și, dacă mai ai puțină răbdare, Marius, aș vrea să mai 
povestesc niște mici amănunte în legătură cu această 

                                                      

13Textul lui Dan Costineanu se numește ”Ploieșteni de veac trecut” și apare 
în volumul ”Oameni din Ploiești”, editura Smart Publishing, 2018. Referirea 
la celebrul (pentru Ploiești) Mauriciu se face la paginile 189-190. 
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porțiune a străzii noastre, găsite într-un document pe care l-
am consultat recent: un act de vânzare de la 1938. 

- Sigur, abia aștept să aud amănunte! 
- Din documentul menționat am aflat că terenul de 

formă trapezoidală, de aproximativ 2600 mp, având drept 
colțuri intersecția Vlahuță – Ion Creangă, intersecția Vlahuță 
– Praga, intersecția Praga – Vlaicu Vodă, respectiv fundul 
străzii Vlaicu-Vodă și continuând cu perpendiculara pe Ion 
Creangă, i-a aparținut unui anume Carol Glaser. Acesta a avut 
doi fii, Friederich și Edwin Glaser, care la 1938 locuiau în 
București. Cei doi Glaser au lotizat terenul respectiv, care 
avea adresa strada Poetul Alexandru Vlahuță (fostă Cazărmii) 
nr. 14 și l-au vândut, în parcele de aproximativ 400 mp la 
șase persoane diferite. 

- Interesant! Cine erau acele persoane? Cineva 
cunoscut? 

- Prima dintre ele este Claudia Ing. Miliutin (mama lui 
Sezi), care la acel an era chiriașa mătușii mele, în strada 
Colonel Stamate nr. 5, actuală Poștei 12, unde locuiesc eu 
acum. Este posibil ca această doamna să fi închiriat tot etajul 
clădirii, astfel că eu, acum, când mai zăresc câte ceva cu 
coada ochiului, dar care dispare imediat, acela s-ar putea să 
fie chiar spiritul Claudiei Milutin. 

- Ha, ha! Deci fantoma Claudiei Milutin, în acțiune!  
- Trecând la lucruri mai serioase, eu mă întreb dacă 

soțul doamnei - inginerul Miliutin – nu are cumva vreo 
legătură cu generalul de infanterie rus D. A.  Miliutin, 
ministru de război, cel care a făcut parte din suita țarului 
Alexandru al II-lea, care, așa cum știm cu toții, a poposit în 
1877, pentru 19 zile, la Ploiești. Terenul achiziționat de 
Claudia Ing. Miliutin este actualul Praga 17. 
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- Cine sunt ceilalți cinci cumpărători ai parcelelor 
Glaser? 

- Al doilea este inginerul Gh. Comănescu și soția 
acestuia, Elena Comănescu, domiciliați în comuna Hârsa, 
județ Prahova. Terenul achiziționat de familia Comănescu 
este actualul Praga 19. 

- Ceilalți patru? 
- Sunt necunoscuți astăzi, cel putin pentru mine. O 

familie din Moreni, Genie și Otto Auer, probabil, petroliști și 
trei persoane din Ploiești: Ioan A. Mincă, Leon Curtev și ing. 
Al. Ionescu. Demne de interes mi s-au mai părut două lucruri: 
primul că actuala străduță înfundată Vlaicu Vodă se numea 
atunci (în 1938) “Fundătura Zoe Scorțeanu” și, al doilea, că 
încă de la întocmirea actului de care am pomenit, între 
proprietățile Milutin și Comănescu era prevăzut a se construi 
pe strada Zoe Scorțeanu o alee înfundată (fără nume), cu 
dimensiunile 3,5 m x 21,05 m, care să permită accesul pe 
proprietate și al altor doi cumpărători (doi dintre ceilalți 
patru, dar nu știu care dintre ei). Cheltuielile edilitare urmau 
a fi suportate în mod egal de cei patru proprietari. Ceea ce 
înseamnă că ceilalți doi proprietari – din cei șase - aveau 
acces direct prin strada Alexandru Vlahuță. 

- Deci, patru dintre cumpărători (Comănescu, Miliutin 
și încă doi) aveau acces prin noua alee înfundată și fără 
nume, iar ceilalți doi rămași (din șase), prin strada Vlahuță. 

- Exact, Marius! Și ar mai fi ceva de spus. Prin anii ’70 – 
’80, unul din terenurile cu acces din aleea dintre 17 și 19 a 
fost cumpărat de profesorul de matematică Onofraș, care și-
a construit acolo o casă. Dumnealui a predat o scurtă 
perioadă și la “Caragiale”, timp în care l-am avut și eu 
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profesor (dar numai pentru puțin timp), deoarece curând s-a 
transferat la “concurență”, adică la ”Mihai Viteazul”. 

- Felicitări, Valeriu! Ai reușit să afli niște detalii extrem 
de interesante! 

- Marius, cu aceasta s-ar cam încheia descrierea 
caselor de pe strada Praga. Doar dacă nu vrei să treci la 
casele de pe Gheorghe Barițiu, care, așa cum ai scris în textul 
tău, este o prelungire a străzii Praga. 

- Nu, Valeriu. Cred că trebuie să ne oprim aici. De 
altfel, casele de pe Gheorghe Barițiu vor face obiectul unui 
dialog separat, în care ni se va alătura și prietenul Dan 
Costineanu. 

Dialogul 6: Chiriași … și sportivi 

- Valeriu, acum, după ce am terminat descrierea celor 
mai importante case de pe strada Praga, putem aborda și 
alte teme legate de această stradă. Să începem cu chiriașii. 
Sigur, am mai vorbit despre ei în mod implicit, aproape la 
fiecare casă, întrucât într-o anumită perioadă, atunci când 
unele case trecuseră în proprietatea statului, chiriașii erau 
nelipsiți. În plus, și cei care mai erau proprietari erau obligați 
să accepte chiriași. 

- Așa este, Marius. Din cauza crizei de locuințe, 
proprietarii care – conform noilor norme în vigoare – aveau 
spațiu excedentar erau obligați să primească chiriași. Evident 
pe o chirie simbolică, dar chiriașii nu aveau nici o vină. Am 
avut și noi câțiva și mai buni și mai răi. Îmi amintesc de 
doamna Caragică, ce era căsătorită cu un ofițer. Aveau o 
fiică, pe care o chema Lidia, mai mică decât mine cu vreo 3–4 
ani. După ce a divorțat de ofițer, s-a căsătorit cu un italian, 
Pietro, care lucra în construcții. Pietro „era gelos ca orice 
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italian” și din acest motiv doamna Caragică „o cam lua uneori 
pe coajă”. Este adevărat că doamnei Caragică îi plăceau mai 
mult romanele decât oalele și cratițele din bucătărie. Astfel 
că, într-o zi, luându-se la bătaie, unul dintre ei a aruncat cu 
ceva și a spart geamul de cristal de la ușa dormitorului. Tata a 
profitat de ocazie și i-a dat în judecată pe motiv că – așa cum 
s-ar spune astăzi – comportamentul lor transmite un mesaj 
negativ copiilor din casă. În locul lor au venit alți doi chiriași, 
familia Dumitrescu (el era plăpumar) și familia Hodemniac (el 
era fost aviator, reprofilat în depanator tv). Tocmai apăruseră 
și la noi televizoarele. Cooperativa de reparat televizoare la 
care lucra era în blocul de lângă Teatrul Ciufulici (fosta casă 
Ergas - Mamaciu), dărâmat ulterior. Astăzi, pe acel loc este 
grădina de vară a berăriei Timișoreana. În programul de lucru 
al domnului Hodemniac exista o pauză mai mare la prânz, din 
cauză că în acel interval de timp Televiziunea Română nu 
emitea și deci nu avea „miră”.  

- Fără să vreau, am zâmbit. Cine își mai amintește 
acum de acele momente? Totuși, e bine să nu uităm! 

- Nici familia Dumitrescu și nici familia Hodemniac nu 
aveau copii, dar îndrăgeau copiii. Așa se face că, deși le-am 

spart geamurile de la ferestre cu mingea de câteva ori, deși 
odată am descărcat complet acumulatorul de la scuterul 
Manet al domnului Hodemniac, aceștia nu ne-au pârât 

niciodată tatălui nostru. Colegul și prietenul nostru Sandu 
Mateescu, care stătea pe Poștei, ne făcuse fiecăruia dintre 
noi câte o cheie de contact pentru acest scuter și, când 
domnul Hodemniac era la serviciu, noi îi porneam și îi 
opream motorul până ne plictiseam. Sandu Mateescu era 
nepotul unuia dintre vestiții cicliști ploieșteni Mateescu, frați 
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gemeni. Tata ne-a povestit despre șmecheria pe care o 
făceau aceștia în cursele cicliste. Semănau așa de mult, că 
nimeni nu știa să spună care este unul și care este celălalt. 
Profitând de acest lucru, întotdeauna, la orice cursă se înscria 
numai unul dintre ei. Dacă de exemplu se alerga pe traseul 
București – Ploiești, în apropierea pădurii Românești, 
Mateescu I evada din pluton și, când nu îi vedea nimeni, din 
pădure ieșea fratele lui geamăn, Mateescu II, care îi lua locul 
și, odihnit fiind, ajungea fără probleme primul la sosire. Mai 
mult ca sigur că atunci nu erau Skodele pe care le vedem noi 
astăzi la transmisiunile tv, care merg aproape lipite  de cicliști 
și nici elicopterele care filmează de sus.  

- Asta îmi aduce aminte de alți sportivi ploieșteni, 
celebrii frați gemeni Munteanu, Anton și Dumitru, celebrii 
”țipari” ai Petrolului, din perioada de glorie. Se spune că și ei 

procedau la fel ca frații gemeni Mateescu. Pe atunci, la fotbal 
nu se puteau face deloc schimbări în echipa de start. Intra în 
prima repriză Anton Munteanu, dădea totul pe teren, iar la 
pauză, proaspăt, intra fratele Dumitru, cel mai odihnit din 22 
de jucători. Sigur, uneori intrau amândoi de la început și 
figura respectivă era abandonată! Mă întreb dacă era doar 
legendă sau realitate! 

- Marius, dacă tot am vorbit de frați gemeni și de 
„prostiile” pe care le fac ei uneori, trebuie să spun că de 
foarte multe ori am fost întrebați dacă și noi  - eu și Octavian 
- am făcut așa ceva. N-am făcut, nu eram genul acesta de 
băieți; noi eram și cuminți, și timizi. La școală, în afară de 
profesorul Simache, nici un alt profesor nu ne scotea la tablă 
pe amândoi odată. Cu prietenele nu am încercat niciodată să 
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ne substituim unul altuia. Dar, într-a XI-a, o colegă, pe nume 
I.P. mi-a atras atenția că dacă îl trimit la întâlnire pe Octavian, 
ea nu mai vrea să audă de mine. În schimb, am fost deseori 

confundați unul cu altul. Dar nu am profitat vreodată. Crezi 
că este locul să mai povestesc ceva despre noi doi? 

- Bineînțeles, cred că simți nevoia să vorbești despre 
Octavian. 

- Așa este. Până la terminarea liceului am fost tot 
timpul împreună. Era și este și acum o dispoziție care spune 

că nu este permis să despărți doi copii gemeni. Prima noastră 
despărțire a fost atunci când eu am plecat la Iași, la facultate 
și Octavian a rămas la Ploiești, deoarece nu intrase la 
Medicină. Dar, în anul următor, el a intrat la Institutul 
Medico – Militar din București. La 1 septembrie a fost 
convocat pentru o lună de pregătire militară și eu l-am 

condus la unitate. Nu pot să uit momentul acela când a fost 
strigat înăuntru și a trebuit să ne luăm rămas-bun. Nu am 

cuvinte să povestesc ce am simțit. Explicația legăturii atât de 
puternice dintre gemeni am găsit-o de curând, cititind o carte 

scrisă de un medic german, pe nume Georg Groddeck, acum 
aproape o sută de ani.  Cartea este redactată sub forma unor 
scrisori ale unui medic către o prietenă, care dorea să știe 
mai multe despre psihic. G.G. spune acolo că obiectul iubirii 

omului este el însuși și asta pentru că la acest lucru îl 
constrânge natura, prin faptul că timp de nouă luni de viață 
intrauterină fătul se găsește complet izolat în corpul mamei, 
unde este o lume care este toată numai pentru el și din care 
lume face parte și el. Astfel fătul se gândește numai la el, iar 
toată dragostea lui se concentrează asupra propriului 
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microcosmos. Deci nu trebuie să ne minunăm de această 
atitudine a omului, din moment ce ea, atitudinea, i-a fost 

indusă forțat încă de la început, din viață intrauterină adică. 
Așa încât este o eroare să credem că cineva poate trăi pentru 
alte persoane ori pentru alte lucruri. Și totuși eu vin și spun: 
ceea ce a spus G.G. este valabil în general, dar nu și pentru 
gemeni. Și spun asta în cunoștință de cauză, pentru că eu nu 
mă iubesc sau nu m-am iubit numai pe mine, ci în aceeași 
măsură l-am iubit și pe Octavian, cu care am împărțit timp de 
nouă luni „burta mamei”. Bineînțeles că asta nu contrazice cu 

nimic zisele lui G.G., din contra, le confirmă. În glumă, când 
tata le povestea amicilor dumnealui despre noi doi, le spunea 

că atunci când ne certăm, ne reproșăm unul altuia „că n-am 

avut loc de tine nici în burta mamei”, ceea ce este la fel de 

adevărat. Îmi mai aduc aminte de asemenea că atunci când s-

a pus problema să-i alegem un nume băiatului nostru și 
Catrinel – soția mea - m-a întrebat ce nume prefer, eu m-am 

gândit pe cine iubesc cel mai mult pe lumea asta și într-o 

fracțiune de secundă am avut răspunsul: pe mama și pe 
Octavian și am spus eu vreau să-l cheme Octavian. Dar ție ce 
nume ți-ar plăcea? Mie, Mihai. Atunci pe băiat îl va chema 
Mihai – Octavian! 

- Ce bine că acum se pun în mod frecvent două nume 
(dacă nu mai multe)! Pe vremea noastră nu se prea obișnuia. 
Atât eu, cât și sora mea avem un singur nume. 

- Revin la colegul meu, Sandu Mateescu. Tatăl lui era și 
el sportiv, alerga la cursele de motociclete. Sandu nu le-a 

moștenit talentul sportiv, ci pe acela de mecanici pricepuți. A 

fost  - printre altele - instructorul unui cerc de mecanică la 
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Palatul Pionierilor. Locuința lui Sandu era imediat după 
blocurile activiștilor de partid de pe Poștei, care erau gard în 
gard cu Azilul de bătrâni, o clădire veche, cu regim special. 
Inserez aici un paragraf dintr-un articol scris de doctorul în 

istorie Constantin Dobrescu, ploieștean de-al nostru, 

neobosit cercetător de arhive, pe care l-am găsit pe site-ul 

gazetei Prahova14: „Zoe Scorţeanu a condus destinele acestei 
societăţi (Societatea Caritatea, a doamnelor din Ploiești) timp 
de 23 de ani şi în timpul mandatului ei va dona în 1911 
terenul pe care se va construi azilul de bătrâni pe strada 
Poştei, care va purta numele donatoarei, Zoe Scorţeanu. 
Azilul de bătrâni era un simbol nepieritor al carităţii 
ploieştene. Aici au fost primite un număr de 18 doamne ‘care 

au avut altă dată o stare socială bună, dar care, către 
sfârşitul vieţii lor au scăpătat’”. 

- Deci iată încă un motiv pentru care primul nume al 
străzii Praga a fost Zoe Scorțeanu! 

- Pentru că am vorbit despre clădirile de patrimoniu 
din zonă, amintesc și de clădirea de pe Poștei 4-6, cunoscută 
sub numele de Casa Tulea. Iată, în legătură cu această casă, o 
povestioară amuzantă cu mama mea. Când mama avea 
vârsta elevelor care merg la gimnaziu, în această clădire 
funcționa Școala de Aplicație pentru fete. Era o școală care 
pregătea fetele într-ale gospodăriei, adică, pe lângă orele 
normale, le instruia în tot ce ține de administrarea unui 
cămin conjugal. Fiind în ultimul an și directoarea școlii, 

                                                      

14
https://gazetaph.ro/repere-istorice-societatea-caritatea-a-doamnelor-

din-ploiești/ 

https://gazetaph.ro/repere-istorice-societatea-caritatea-a-doamnelor-din-ploiesti/
https://gazetaph.ro/repere-istorice-societatea-caritatea-a-doamnelor-din-ploiesti/
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profesoară „de lucru”,  având o problema personală de 
rezolvat - pentru care i-a trebuit un concediu de o săptămâna 
– a desemnat-o pe mama ca să-i țină locul la catedră la 
clasele mai mici, ceea ce mama a și reușit să facă destul de 
bine. Dar colegele – răutăcioase – din acea zi nu i s-au mai 
adresat decât cu „domnișoara directoare”. 

- Valeriu, pentru că am vorbit de frații Munteanu, să 
ne amintim de echipa Petrolul, cea care ne-a încântat pe 
amândoi în copilărie, cum, din păcate, nu o mai face astăzi. 

- Mai întâi Flacăra Ploiești și după aceea Petrolul jucau 
în „A”.  

- A mai fost un scurt episod intermediar în care echipa 
se numea Energia Flacăra. Dar apoi s-a trecut rapid la 
Petrolul, denumire care a prins. De fapt, suporterii celorlalte 
echipe ne numeau pe noi ”găzari”. Iar echipa se înființase la 
Ploiești în 1952, atunci când se mutase de la București cea 
care se numea Juventus București,. 

- La meciurile Petrolului, în deschidere jucau echipele 
de tineret. Cam cu o oră înaintea începerii meciului, noi, 
băieții, ne prezentăm la una din intrările stadionului și 
încercam să intrăm înăuntru, fără să cumpărăm bilet, 
bineînțeles. Metoda pe care o foloseam se numea „ia-mă, 
nene”, adică urmăream un bărbat care avea bilet și-l rugăm 
să ne ia și pe noi, pe post de fiu ori nepot. Controlorii de 
bilete de la poartă stadionului cunoșteau manevra, dar se 
făceau că nu înțeleg. Șansele de reușită erau mai mari la cele 
două peluze, dar uneori reușeam să intrăm și la tribuna I. La 
tribuna a II-a nu ne duceam niciodată, deoarece acolo erau 
susținătorii cei mai răi și era un pic periculos. Aceștia 
urmăreau meciul punând prea multă patimă și uneori 
deveneau violenți. Dacă nu reușeam să intrăm de la 



95 

 

începutul meciului, vedeam totuși repriza a II-a (sau mitanul 
doi, cum zicea tata), deoarece la pauză se deschideau larg 
porțile. 

- Sigur că exact așa procedam și eu. A mers până când, 
îmi amintesc, tocmai împlinisem 14 ani, când un ”cerber” mai 
vigilent nu m-a lăsat să intru, spunându-mi direct că sunt cam 
mare pentru așa ceva și că mai bine aș cumpăra bilet cu preț 
redus, ca elev. Culmea, așa am făcut din acel moment.  

- Dacă Petrolul bătea - și se întâmpla foarte rar să nu 
bată acasă – excitarea noastră era maximă și abia așteptam 
să ne transpunem în pielea jucătorilor favoriți, jucând propria 
noastră partidă de fotbal pe carosabilul din fața „blocului 
partidului”, adică blocul de la 14A. Eu mă credeam Neacșu, 
numărul pe tricou 6, deci jucam inter. 

- Eu eram portar, așa că favoriții mei erau Maroși și, 
apoi, Sfetcu, evident! Imi amintesc că la un moment dat, 
celebrul antrenor Constantin Teașcă, l-a pus în poarta 
naționalei pe Sfetcu, cel care părea în mare formă. Din 
păcate, a fost un meci jucat cu Spania, care ne-a ”uscat” la 
Madrid, cu un 6-0! Dar, se pare, Sfetcu apărase, totuși, foarte 
bine. La meciul următor acasă al Petrolului, la intrarea pe 
teren Sfetcu a făcut un tur complet în uralele spectatorilor.   

- Marius, la moartea lui Tabarcea am fost pe stadion. 
L-am văzut deasemenea depus pe catafalcul amenajat la 
intrarea principală în club. În sicriu, lângă corpul neînsuflețit 
al purtătorului tricoului cu numărul 8 era și o minge de 
fotbal. 

- Și pe monumentul de pe mormântul lui Tabarcea de 
la cimitirul Bolovani (unde sunt înmormântați și bunicii mei 
dinspre mamă) este, pe lângă cruce, și o minge de fotbal! 
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- Apropo de ploieștenii care au susținut de-a lungul 
timpului echipa de fotbal ploieșteană. Unul dintre primii și 
cei mai importanți a fost inginerul Valeriu Haret, care a fost 
pentru mult timp directorul general al Căilor Ferate Ploiești-
Văleni, un mare pasionat al jocului cu balonul rotund. Cine 
dorește găsește pe net câteva articole despre dumnealui. 
Ceea ce nu găsiți pe net este că a fost proprietarul casei de 
pe Poștei 7. Colega Doina Vasilescu (după căsătorie, 
Popescu), care a locuit pe Poștei 5 știe mai multe, dar câteva 
date pot să dau și eu. Cele două case - legate între ele la 
nivelul etajului I – au fost construite de doi buni prieteni, cam 
prin 1930: inginerul Rauch și inginerul Valeriu Haret. Rauch, 
care mi se pare că era olandez, a vândut casa bunicului 
Doinei, iar acesta i-a dat-o de zestre fiicei dumnealui, Rodica 
Vasiliu, la căsătoria cu tânărul medic Constantin Vasilescu, 
directorul de mai târziu al Spitalului Predinger.  

- Poate că Valeriu Haret era un urmaș al lui Spiru 
Haret. 

- Tot ce se poate. Am găsit pe net o carte, un roman, 
intitulat „Lasă zilei scârba ei - amintirile unui ploieștean prin 
adopție” de Ștefan Dimitriu. Sunt descriși în acest roman – 
printre altele - anii ’50, Canalul și alte nenorociri. La un 
moment dat, sunt pomenite niște nume din societatea 
ploieșteană: doamna Mieta Haret, soția inginerului Valeriu 
Haret, doamna Privnov, doamna Coconea, doamna Rauch 
(soția inginerului Rauch), doamna Rădulescu, doamna Iatan și 
doamna Stănescu (mama poetului Nichita Stănescu).  

- Pe Ștefan Dimitriu îl cunoaște foarte bine colegul 
nostru din promoția 1961, jurnalistul și scriitorul Ioan 
Groșescu. Care ne-a spus pe Facebook că scriitorul Ștefan 
Dimitriu a și locuit o perioada în casa Haret de pe strada 
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Poștei și chiar a scris un roman autobiografic, intitulat 
„Strada Poştei, numărul fără întoarcere”. 

 
Dialogul 7: La plimbare, pe strada Stadionului 

- Marius, ca o continuare a dialogului nostru 
precedent despre sport aș vrea să-ți spun ce aș face eu ca 
bunic – deși încă nu sunt – dacă aș merge cu nepotul sau 
nepoții mei la o partidă de fotbal la noul stadion „Ilie Oană”. 

- Ia să vedem! Chiar sunt foarte curios! 
- Se zice – pe bună dreptate - că întotdeauna este bine 

să îmbini plăcutul cu utilul. În ceea ce aș vrea eu să spun, s-ar 
îmbina plăcutul cu educația. Venind pe jos din oraș și intrând 
pe strada Stadionului, le-aș spune nepoților că, pe la 1850, 
acea stradă se numea Fulgeanu, după care în anul 1881, anul 
asasinării țarului Alexandru al II-lea, în amintirea faptului că 
la 1877 acesta a locuit pe acea stradă, Primăria Ploiești a 
redenumit-o, spunându-i Alexandru al II-lea. După aceea, în 
1945, sub ocupația sovietică, aceștia, adică ocupanții,  au 
impus străzii un alt nume – Maxim Gorki – care era numele 
întemeietorului curentului realist socialist în literatură și ale 
cărui opere, printre care romanele „Mama” și „Universitățile 
mele” erau lecturi obligatorii pentru școlarii ca noi. Și, în 
sfârșit, după plecarea sovieticilor s-a numit „Stadionului”, 
deși – ironie – stadionul inaugurat în 1938 se chema atunci 
„Carol al II-lea”.  

- Interesant! Nu știam asta! Deci stadionul s-a numit 
succesiv Carol al II-lea, Flacăra, Energia Flacăra, Petrolul, Ilie 
Oană. Și, probabil, între Carol al II-lea și Flacăra a mai avut și 
alte denumiri! 

- Pe urmă le-aș arăta prima casă de pe partea dreaptă 
a străzii, în sensul de mers către stadion și le-aș spune că 
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aceea este o casă de patrimoniu, denumită „Casa Tulea” 
(adresa exactă: Poștei 6). În această casă a locuit Lelia 
Candiano, despre care profesorul Paul Popescu spune într-un 
articol15 că a fost „una dintre femeile remarcabile ale 
Ploieștilor de la sfârșitul secolului al XIX–lea și începutul 
secolului trecut. A purtat mai multe nume, dar sub acesta s-a 
făcut ea cunoscută. Era fiica arendașului Cosma Gheorghiu, 
devenit moșier și a Luxiței – născută Tulea. La rândul ei Luxita 
era tot fiica de arendaș devenit moșier, un anume Iancu 
Tulea, din județul Saac, ori Săcuieni, județ istoric, aflat între 
județul Prahova și județul Buzău, care până la urmă a fost 
înglobat în acestea două. Lelia Candiano s-a căsătorit foarte 
tânără cu diplomatul Trandafir Djuvara, urmându-l la Paris, 
Berlin și Bruxelles, unde acesta activa. La sfârșitul anului 
1884, s-a despărțit de soțul ei, lăsându-l la Bruxelles unde era 
ministru plenipotențiar, întorcându-se la Ploiești. Prin anii ’30 
respectiva casă a devenit Școală de aplicație pentru fete. 
Cum am spus mai devreme, mama mea a învățat acolo. Și 
încă ceva, trecând pe strada Poștei, pe lângă casă de la 
numărul 4,  deci casa dinaintea „casei Tulea”, se poate vedea 
o mică bornă kilometrică de piatră în care este cioplit 
numărul 61, adică distanța de aici până la punctul care 
reprezintă kilometrul 0, aflat în dreptul Bisericii Sfântul 
Gheorghe din București. Borna respectivă datează din timpul 
domniei principelui Alexandru Ioan I (Cuza).  

- Sigur că remarcasem și eu, atunci când m-am mutat 
în cartier, acea bornă kilometrică și mă bucur că aflu, măcar 
acum, cât de veche era. De mirare că a rezistat intactă într-o 
zonă centrală a orașului! 

                                                      

15
 https://ziarulprahova.ro/2008/12/lelia-candiano-i/ 

https://ziarulprahova.ro/2008/12/lelia-candiano-i/
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- Natural că trecând pe lângă imobilele de la numerele 
actuale 1 și 3 de pe strada Stadionului le-aș vorbi nepoților 
despre Hristu Hagi Cantilli și urmașii săi, precum și despre 
fostul prefect Istrate Negulescu și soția dumnealui, Atina, ca 
și despre memorabilul moment ce a avut loc aici în 1877, 
legat de Țarul Alexandru al II-lea și principele Carol. Le-aș 
spune și că ulterior imobilul de la nr. 3 i-a fost vândut lui 
Carol Wiegenfeld, unul dintre reprezentanții de marcă ai 
evreimii ploieștene, pentru ca mai apoi să intre în posesia 
doctorului Sabin Ardeleanu, cu al cărui nepot – Ionuț – eu și 
Octavian ne jucam; la el în curte, pentru că mama dumnealui 
nu-l lăsa să iasă pe stradă pe când eram în clasele primare. 

- În acea casă îmi aduc aminte că, pe când eram și eu 
tot în clasele primare, am fost consultat de doctorul 
Ardeleanu, prieten cu părinții mei, pentru că aveam o 
deviație de sept destul de pronunțată. Eminentul specialist 
ORL care era doctorul Ardeleanu le-a spus părinților mei că 
deviația de sept trebuie operată abia după ce împlinesc 18 
ani. Eu am răsuflat ușurat, iar, după ce am împlinit 18 ani, am 
plecat student la București, apoi inginer, tot la București, … 
așa că deviația de sept mă chinuie și acum! 

- Trecând pe lângă imobilul de la nr. 5 le-aș spune că 
acesta i-a aparținut unuia dintre cei mai vechi negustori din 
Ploiești, pe nume Baldovin. După care urmează imobilul de la 
nr. 7, al cărui proprietar a fost farmacistul Corneliu Tacit. Iată 
ce am aflat despre el de pe net16: Licenţă în farmacie la 
Bucureşti. Stabilit în Ploieşti. Deschide prima farmacie şi 
drogherie ploieşteană. Director al Băncii de Credit Franco-
Române din Ploieşti, proprietar al Societăţii „Matador”, 

                                                      

16
 https://ro.scribd.com/document/427609308/Ploiești-1918 

https://ro.scribd.com/document/427609308/Ploiesti-1918
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acţionar la „Duplex” şi „Petrol-Foraj” şi la alte societăţi 
economice iorghiste din Prahova.  A făcut parte din Liga 
Culturală Ploieşti (inclusiv ca preşedinte), din Aşezămintele 
culturale „N. Iorga”, din Aeroclubul Royal Român–Filiala 
Strejnicu. Membru al Partidului democrat, Consilier comunal 
şi judeţean, ajutor de primar, senator (1931). Membru 
fondator al Clubului Rotary Ploieşti. Adept al lui Dumitru 
Munteanu-Râmnic. 

- Cred că trebuie spus cine a fost Dumitru Munteanu-
Râmnic. Un om politic din perioada interbelică, devenit 
subsecretar de stat la interne în guvernul Nicolae Iorga 
(aprilie 1931 – mai 1932). Râmnic, adăugat la numele său, 
vine de la Râmnicu Sărat, unde se născuse. A murit la Sighet, 
în 1950, în acea închisoare în care au fost exterminați cu 
cruzime mulți dintre cei mai străluciți oameni politici și ofițeri 
superiori ai României, începând cu Iuliu Maniu. Este un 
subiect sensibil pentru mine, deoarece bunicul soției mele, 
generalul Grigore Georgescu, ministru al Lucrărilor Publice, 
este printre cei omorâți la Sighet. 

- Urmează, la nr. 9, școala construită la 1905- 1906 de 
Zoe Scorțeanu, în memoria fiului ei Alexandru Scorțeanu. Pe 
partea cealaltă, la numerele 8, 10, 12 și 14 un șir de case care 
existau și la 1877, folosite de asemenea de suita țarului. De 
câțiva ani casele de la 10 și 12 au fost dărâmate. 

- Valeriu, aici vin eu cu o completare. La nr. 18, în casa 
care face colțul între Stadionului și Latină a locuit strălucitul 
profesor de latină Virgil Theodosiu. Am scris despre acest 
erudit profesor în volumul ”Oameni din Ploiești”, într-un text 
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cu titlul ”Aristocrați ai Ploieștiului”17. Aici aș sublinia doar 
coincidența teribilă care face ca un profesor de latină celebru 
în Ploiești să stea pe strada Latină! Sa fie doar o întâmplare? 

- Ulița înfundată denumită stradă Latină este calea de 
acces la peluza întâi a stadionului vechi. Acolo unde strada 
cotește spre stânga (adică spre stadion), era, pe dreapta, un 
teren de zgură, pe care se juca și handbal, și volei, și baschet. 
Și se organizau și gale de box. Mi-l aduc foarte bine aminte 
pe „Fasole”, a cărui porecla venea – evident – de la faptul că 
„bătea că la fasole”. Spre marea mea surpriză, din ’72 - anul 
în care eu m-am angajat – am  devenit colegi de serviciu. El 
lucra la o secție de reparat vagoane cisternă, unde nu prea 
găseai tehnică înaltă și deci era nevoie de oameni puternici. 
Iar când se organizau evenimente în fabrică, el făcea parte 
din echipa care asigura ordinea. Desigur, în fața lui nu mișca 
niciunul. 

- Eu eram nelipsit duminica dimineața de la meciurile 
de handbal de pe terenul din Latină! Era o atmosferă atât de 
plăcută, mai ales dacă știam că urmează meciul de fotbal de 
după amiază, de pe stadion, al Petrolului!  

- După strada Latină urmează o curte mare cu multe 
clădiri, și mai vechi și mai noi, care înainte de ’90 aparțineau 
comenduirii Diviziei, iar acum SRI-ului. Dintre ele, cea mai 
importantă, dar și cea mai veche (a fost construită în 1885), 
fusese destinată a găzdui birouri ale prefecturii (înlocuind o 
clădire și mai veche – casele lui Boiarolu – în care funcționase 
„Ocârmuirea” sau „Ispravnicatul”).  

                                                      

17
 Marius Bâzu, ”Aristocrați ai Ploieștiului”, în volumul ”Oameni din 

Ploiești, editura Smart Publishing, 2018, pp. 70-72. 
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- Iar vis-a-vis de intrarea principală a stadionului se 
află Biserica Sfântul Nicolae Nou (Ispravnici), ridicată în anii 
1863 – 1869, unde în copilăria noastră slujea Părintele 
Cernea, tatăl lui Adi, prietenul meu din liceu, facultate și for 
ever, care a plecat din țară în 1982. Acum e în California. 

- Și astfel, Marius, am ajuns la intersecția cu Alexandru 
Vlahuță, unde se termină strada. 

 

Dialogul 8:  Biserici și … bunici 

- Ne propunem acum să vorbim despre bisericile din 
apropierea străzii Praga. De precizat că niciuna dintre ele nu 
se află chiar pe această stradă. 

- Ca poziție pe harta Ploieștiului (vezi și fig. 1, cu harta 
de la 1934), strada Praga se găsește în apropierea a două 
biserici ortodoxe: biserica Sfânta Vineri și biserica Sfântul 
Nicolae Nou (căreia i se mai spunea și ”Ispravnici”, am spus în 
alt dialog de ce se numea așa). Prima parte a străzii Praga 
este arondată bisericii Sfânta Vineri. Mama, unchii și mătușile 
mele au fost botezați la această biserică și tot aici și noi, cei 
trei frați Negulescu. După aceea aici ne-am cununat religios și 
ne-am botezat copiii. Cu o excepție, totuși. Eu m-am căsătorit 
în 1978, la un an de la marele cutremur din 1977, care a 
avariat foarte grav biserica. O porțiune destul de mare din 
peretele dinspre nord s-a prăbușit în afară. Pictura lui 
Gheorghe Tăttărescu de pe acea porțiune de zid s-a pierdut 
definitiv. Cum biserica intrase în reparații eu m-am cununat 
la biserica Maica Precista.  

- Dar să revenim la biserica Sfânta Vineri, despre care 
cred că mai ai multe să ne spui. 
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- Cum pe vremea aceea bisericile erau finanțate foarte 
sărăcăcios de către stat, proiectul pentru consolidarea 
bisericii după cutremurul din 1977 a fost întocmit în mod 
gratuit de către unul dintre enoriașii de frunte ai parohiei 
Sfânta Vineri, anume inginerul Coconea. Acesta se trăgea din 
familia lui Nae Coconea, unul dintre primii întreprinzători din 
domeniul rafinării petrolului, care intemeiase în 1884 o mică 
fabrică ce producea „petrol”, adică gaz, benzină și ulei. Unul 
dintre frații Coconea, inginerul de material rulant Gheorghe 
Coconea, a lucrat înainte de pensionare - ca inginer șef - la 
întreprinderea unde mi-am început și eu ucenicia ca inginer 
mecanic și anume Întreprinderea Mecanică de Material 
Rulant Ploiești. Dar înainte de aceasta fusese directorul 
general al Căilor Ferate Prahovene, care în 1948 aveau să fie 
desființate și trecute sub administrarea CFR. Deși trecuseră 
ani buni de la pensionarea dumnealui, în memoria angajaților 
de la fabrica mea rămăsese ca unul dintre cei mai capabili și 
mai stimați ingineri. 

- Eu, care locuiam pe Gheorghe Barițiu (deci în a doua 
parte a străzii Praga), aparțineam de biserica Sfântul Nicolae 
Nou, unde preot (cum am mai spus în dialogul precedent) era 
părintele Cernea, tatăl unui foarte bun prieten de-al meu, 
Adrian Cernea, actualmente în California. Aceasta este 
situată chiar în fața stadionului.  

- Știi că de mai mulți ani, în curtea Bisericii Sfântul 
Nicolae Nou s-a ridicat un monument dedicat lui Ilie Oană și 
fotbaliștilor de la Petrolul. Deasupra ușilor de la intrarea în 
biserică era, și mai este și acum, un mozaic care îl înfățișează 
pe Sfântul Nicolae. Nu știu cum este realizat, dar din orice 
unghi te-ai uita la el ai impresia că sfântul te urmărește cu 
privirea. 
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- Valeriu, îmi aduc aminte că la biserică mergeam cu 
bunica mea dinspre mamă, mama-mare, cum îi spuneam. Ea 
stătea în gazdă, împreună cu tata-mare, la familia Reus, la nr. 
4 de pe strada Gheorghe Barițiu. Era foarte bine, pentru că 
noi locuiam la nr. 8, așa că practic eram tot timpul împreună. 
Nu ne puteam duce cu părinții la biserică, pentru că ei erau 
amândoi profesori, deci prezența lor în biserică era în mod 
expres interzisă. Educația trebuia să fie ateistă! Din același 
motiv, la slujba din noaptea de Paști mergeam cu toții, 
împreună cu părinții de data aceasta, la biserica Sfânta 
Vineri, mai departe de casă, unde presupuneam că pericolul 
pentru părinți de a fi văzuți era mai mic. Sigur că acolo erau și 
alți profesori care locuiau prin alte părți ale Ploieștiului, dar 
se făceau cu toții că nu se văd unii pe alții.  

- Triste timpuri am trăit!  
- Așa este! Dar pentru că veni vorba de bunici, poate 

îți amintești câte ceva despre oamenii în vârstă de pe strada 
Praga, de pe vremea copilăriei noastre. 

- Vorbind la modul general despre strada Zoe 
Scorțeanu – după vechea ei denumire – se poate spune fără 
a greși că cei care au pus piatra de temelie a primelor case de 
pe stradă au fost bunicii noștri, care atunci se găseau în 
floarea vârstei. Mai toți au avut copii, care sunt părinții 
noștri, după care am venit noi. Iar cei care vor citi în 2020 
ceea ce vorbim noi acum vor fi probabil prietenii și colegii 
noștri, plus copiii noștri, care - după cum constat eu cu 
satisfacție – sunt din ce în ce mai interesați de subiect. Ceea 
ce facem noi acum este atât o călătorie sentimentală în timp, 
cât și o modalitate foarte potrivită pentru a transmite niște 
informații, care altfel ar fi pierdute definitiv. 
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- Ai dreptate, Valeriu! Ăsta este rostul dialogurilor 
noastre! 

- Când noi – care acum avem 70 de ani - eram copii 
sau adolescenți,  bunicii noștri erau trecuți de 80 de ani. Așa 
că nu am apucat să cunosc decât pe câțiva. Îi las la o parte pe 
bunicii mei, care au murit în 1960 – mama mare, la 80 de ani, 
respectiv în 1962 – tata mare, la 92 de ani, despre care am 
mai vorbit și îți povestesc câte ceva despre ceilalți.  

- Sunt numai ochi și urechi! 
- Încep cu domnul și doamna Constantinescu, bunicii 

lui Cătălin Stoicescu, care domiciliau la nr. 16. Mi-i amintesc 
cum stăteau seara, în zilele de vară, după ce afară se mai 
răcorea puțin, pe treptele casei dumnealor, vorbind și privind 
la trecători. În spatele casei aveau un măr care rodea foarte 
mult. După ce, înfierbântați de atâta alergat după minge, ne 
hotăram și noi, în sfârșit, să ne oprim din joacă, morți de sete 
ne aduceam aminte de mărul cu pricina. Săream gardul care 
despărțea curtea „blocului partidului” de curtea dumnealor și 
ne umpleam sânul cu mere. Sunt convins că dumnealor ne 
urmăreau zâmbind din spatele perdelelor de la ferestre, dar 
nu s-a întâmplat niciodată să ne facă observație. Ce oameni 
cumsecade! Cu câteva zile înainte de fiecare 1 ianuarie, mie 
și lui Octavian ne spuneau că ne așteaptă în prima zi a anului, 
de dimineață, cu sorcova. Aveau credința că este bine ca 
primii oameni care îți intră în casă în noul an să fie niște 
bărbați. Tot în vârstă erau și domnul Barbu, de la nr, 3 și 
domnul Comănescu, de la nr. 19. Despre ei am vorbit deja. În 
rest, toți ceilalți copii aveau bunicii la țară. Sau poate în altă 
parte a orașului. 

- Deci, în general, nu erau mulți oameni în vârstă pe 
atunci. Era o stradă relativ tânără! 
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- Ca o concluzie la cele spuse, reproduc niște vorbe 
citite undeva pe net, care mi-au plăcut foarte mult: „bunicii 
reprezintă viața trăită, apusul vieții, o punte între vii și morți, 
între pământ și cer”. 

- Foarte frumos spus, Valeriu! 

Dialogul 9: Din nou, despre Zoe Scorțeanu 

- Dragă Marius, înainte de toate trebuie să spun că 
fără amabilitatea câtorva persoane de pe strada noastră n-aș 
fi putut să răspund atât de documentat la întrebările tale. 
Aceste persoane – cărora țin să le mulțumesc în mod 
deosebit – sunt: sora mea, d-na Doina Popescu (Praga 6), d-
na Marilena Poenaru (Praga 14), d-na Meropi Stoicescu 
(Praga 16), d-nul Stefan Stoicescu (Praga 16), d-na Victoria 
Radu (Caterina Varga 2), d-nul Mihai Lucian Chițu (Praga 10), 
d-nul Lucian Doner (Praga 7) și d-na Dora Prelipceanu-Roman 
(Praga 34).  

- Valeriu, după acest tablou cuprinzător realizat pe 
parcursul a 8 dialoguri, îți propun să continuăm întorcându-
ne iarăși la începuturi, dar ”săpând”, ca să zic așa, mai adânc.   

- De acord! Mai ales că de la primul nostru dialog a 
trecut ceva timp și eu am mai găsit câteva surse bibliografice 
interesante.  

- Bănuiam asta. De fapt, și eu am găsit câte ceva. 
Deoarece amândoi avem o formațiune tehnică, hai să 
aplicăm și în această compunere a noastră metoda cu care 
eram obișnuiți atunci când plecam la realizarea unui proiect 
nou. Conform acestei metode, primul lucru pe care trebuie 
să îl facem este să vedem ce s-a mai scris despre strada Praga 
și cine sunt autorii. 
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- Corect! Se pare că în mod special despre strada 
Praga - până la tine - nu a mai scris nimeni. Dar câteva referiri 
s-au mai făcut. Însă nu trebuie să uităm să specificăm că la 
înființare strada s-a numit Zoe Scorțeanu. Așa că primul 
nume de care trebuie să ne ocupăm este Zoe Scorțeanu. De 
mare ajutor ne va fi Google, cu sursele sale neprețuite.  

- Așa este! 
- Una dintre aceste surse este remarcabilul inginer 

petrolist C. N. Debie, un mare iubitor al Ploieștiului. 
Dumnealui vorbește nu despre o simplă stradă cu numele 
de „Zoe Scorțeanu”, ci de un cartier cu acest nume. Astfel, în 
lucrarea „Începuturile urbanismului în Ploieşti - Contribuţii la 
cunoaşterea istoriei oraşului”, publicată în „Studii și 
materiale privitoare la trecutul istoric al județului Prahova” 
(redactor responsabil prof. N. I. Simache), publicată în 1969, 
inginerul C. N. Debie, după ce ia la rând toate mahalalele 
Ploieștiului, spune așa: Principalele case de zid din Ploiești - 
construite înainte de 1825 - erau următoarele. Aici sărim 
câteva paragrafe și ne referim doar la ce ne interesează. Și 
anume: În mahalaua Sf. Nicolaie–Nou Ispravnici (care este o 
parte din mahalaua Sf. Nicolaie-Vechi, separată de această 
prin anii 1855-1860): 

 Casa polcovnicesei Tudoriţa şi casa dumneaiei 
portăreasa Uţa Slătineanu, care se aflau lîngă eleşteu 
(în partea de nord a străzii Alexandru al II-lea, peste 
drum de Stadion): aceste două case au existat, după 
renovări repetate, până în anii 1920-25, cînd au fost 

dărîmate spre a se construi cartierul Zoe Scorţeanu.  
 Casa paharnicului Boiarolu, în care a funcţionat 

ispravnicatul din vechi (înainte de 1820) şi pînă în 
1851 şi care se află pe locul pe care se găseşte acum 
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clădirea comandamentului Diviziei, a fost dărîmată 
cînd s-a construit această clădire în 1885. 

 Casa polcovnicului Nae Bălăceanu se afla în acelaşi 
loc, lîngă eleşteu, dar cu faţa spre piaţa tîrgului vechi. 
Era o clădire mare, cu acoperiş înalt, cu curte 
interioară şi cu o poartă boltită. A existat pînă prin 
anii 1905-1910, cînd a fost demolată pentru alinierea 
şi lărgirea străzilor. 

  
- Foarte interesant! Deci inginerul Debie vorbește de 

un întreg cartier Zoe Scorțeanu. Asta validează, ca să zic așa, 
acțiunea noastră de a vorbi nu doar strict de strada Praga, ci 
și de cele din jur. 

- Da, am remarcat și eu asta!   
- Și pentru că am pomenit din nou acest nume, Zoe 

Scorțeanu, aș dori să te rog ceva. Am vorbit despre ea în al 
doilea dialog al nostru. Dar tu știi mult mai multe despre 
această persoană, inclusiv despre familia soțului ei. Poate ar 
fi bine să le spunem și cititorilor cine a fost familia Scorțeanu! 

- Ei bine, deși personal mă consider un om modest, în 
privința acestui subiect pot să spun că de-acum sunt doctor. 

- Sunt nerăbdător să te ascult! 
- Cum am mai spus, Zoe Scorțeanu a fost soția unui 

mare proprietar și industriaș, pe nume Grigore Scorțeanu, 
originar din comuna Scorțeni, județul Prahova. Acest Grigore 
Scorțeanu a murit în 1918. Deci este foarte probabil să se fi 
născut în intervalul 1840 – 1850. Tatăl dumnealui, chemat tot 
Grigore Scorțeanu, era omul cel mai bogat din comuna 
Scorțeni, cu alte cuvinte moșierul satului. Fără să vrea a intrat 
atât în istorie, cât și în literatura română. 

- La asta chiar că nu mă așteptam!  
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- Asta am aflat de la domnul Serghie Bucur, de la 
publicația „Revista nouă”, ce apare la Câmpina. Dumnealui a 
publicat un articol18 în care redă  câteva pasaje din lucrarea 
„Monografia comunei Scorțeni și a satelor componente”, 
scrisă de Dr. Constantin Dobrescu, Traian D. Lazăr, Daniel 
Dimache și Mihai Ciobanu, pe care le reproduc și eu, aici. Pe 
mine unul, aceste extrase m-au lămurit. Iată-le: 

 Documentele de arhivă menționează că în 1853 
existau pe teritoriul județului Prahova, 14 localități cu 
puțuri de țiței, printre care Bordeni, Scorțeni, Țintea, 
Câmpina, Telega etc. 

 În satul Bordeni, în vara anului 1883, (....) un anume 
Scorțeanu, proprietarul moșiei, folosindu-se de 
mijloace incorecte, câștigă procesul pe care îl avea cu 
moșnenii din localitate. În momentul în care portăreii 
vin la Bordeni pentru a-l pune în posesia pământului 
câștigat în instanță, el cheamă și jandarmii, precum 
și un escadron de cavalerie, pentru a-l proteja. Toate 
aceste măsuri îi înfurie pe sătenii adunați în fața 
primăriei, care îi aplică acestuia o bătaie sora cu 
moartea, în urmă căreia proprietarul moare. 

 Concomitent cu ziarele „Democratul” și „Vocea 
Prahovei”, „România liberă” publică reportajele – de 
la fața locului - semnate de Duiliu Zamfirescu, 
trimisul ei, alias Don Padil. Transpuse literar, 
atrocitățile de atunci apar în romanele „Viața la 
țară” și „Tănase Scatiu”. 

                                                      

18
 https://en.calameo.com/read/0038217909a3d5e2e4a7. 
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- Valeriu, deci Grigore Scorțeanu a fost ”modelul” 
după care Duiliu Zamfirescu l-a creat pe Tănase Scatiu! 

- Evident, după decesul tatălui, fiul acestuia 
moștenește toată averea, inclusiv puțurile petroliere aflate 
pe moșia sa. Așa cum se zice în astfel de situații „timpul 
lucrează în favoarea sa” și se îmbogățește și mai mult (copil 
fiind, am văzut un film american în care, în timp ce pe ecran 
se vedea o sondă cu mecanismul acela care se învârtește 
continuu, un tip spunea că la fiecare rotație a mecanismului 
respectiv lui îi intră în cont nu știu câți dolari). Grigore 
Scorțeanu – fiul nu uită lecția primită de la viață și duce un 
alt fel de politică decât tatăl sau.  

- În ce sens, Valeriu? Devine el, oare, un personaj 
pozitiv, un filantrop, preocupat nu doar să strângă avere, ci și 
de binele semenilor săi? 

- Exact. Mai întâi, probabil pentru că avea proprietăți 
atât în județul Prahova, cât și în județul Constanța, cu ocazia 
unei deplasări o cunoaște pe Zoe, care era originară din 
Brăila, cu care se căsătorește. Presupun că Zoe făcea parte 
din aceeași categorie socială și deci era la fel de bogată. De 
aceea, împreună, dar și separat au făcut numeroase opere 
caritabile. Pe Google (vezi Albina Carpaților, nr.5, an III, Sibiu 
15 decembrie 1878) am găsit următoarele: Crucea Elisabeta. 
M.S.R. Domnul Românilor, în urmă aprobaţiunei M.S.R. 
Domnei, a bine-voit a conferi crucea „Elisabeta" Domnelor 
următore, care prin căutarea răniţilor şeii bolnavilor ostaşi 
români, seu prin instalarea de spitale şi ambulanţe, precum şi 
prin diferite ofrande, au contribuit la alinarea suferinţelor 
acelor bravi: Doamnele ....., Scorţeanu Zoe, ......  

- Era vorba – evident – despre războiul de 
independență din 1877.  
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- Așa este. Mai departe. Într-un articol publicat de dr. 
Constantin Dobrescu în ziarul „Gazeta de Prahova”, intitulat 
„Memoria documentelor: Societatea Caritatea a Doamnelor 
din Ploiești”, se arată: În anul 1890, societatea a trecut sub 
preşedinţia lui Zoe Scorţeanu, secondată de un comitet din 
care făceau parte Felicia Homoriceanu, Ecaterina Sfetescu, 
Atina Istrati Negulescu, Ana Ghiţă Ionescu, Eliza Garoflid, Zoe 
Romanescu, Ecaterina Cropellianu, Eufrosina Eliade etc. Zoe 
Scorţeanu a condus destinele acestei societăţi timp de 23 de 
ani şi în timpul mandatului ei va dona în 1911 terenul pe care 
se va construi azilul de bătrâni pe strada Poştei care va purta 
numele donatoarei, Zoe Scorţeanu. Azilul de bătrâni era 
simbol nepieritor al carităţii ploieştene. Aici au fost primite un 
număr de 18 doamne „care au avut altă dată o stare socială 
bună, dar care, către sfârşitul vieţii lor, au scăpătat”. 

- În mod evident, Zoe Scorțeanu a făcut toate aceste 
fapte caritabile cu acordul soțului ei. Deci putem spune, după 
cum tu ai anticipat, că familia Scorțeanu a devenit una de 
filantropi.  

- Dar pentru că în rândurile de deasupra a fost vorba 
despre acel comitet prezidat de Zoe Scorțeanu, doresc sa îți 
mai spun ceva. Într-o carte intitulată ”Au fost Ploeștii urbea 
Scrisorii pierdute?”, domnul Octavian Onea - promoția 1962 
a liceului ”Caragiale”, profesor de istorie – lansează ideea că 
modelul lui Caragiale pentru Zoe Trahanache ar fi nici mai 
mult, nici mai puțin decat Zoe Scorțeanu, „prezidenta 
Comitetului spitalului Doamnelor ploescene”. Cum nu am 
citit cartea ca să văd cum justifică dumnealui această 
afirmație, mă opresc aici.   

- Valeriu, când eram elev, eram convins că Ploieștiul 
este locul în care se desfășoară acțiunea ”Scrisorii pierdute”. 
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Sigur că patriotismul meu local mă îndemna la asta, cu toate 
că societatea politică a acelei ”capitale a unui județ de 
munte”, cum zice marele Caragiale, nu e privită chiar cu 
simpatie. Apoi am auzit diverse variante: Piatra Neamț 
(varianta considerată cea mai plauzibilă, mai ales că scriitorul 
fusese acolo inspector școlar), Târgoviște, Pitești etc. Nici eu 
nu am citit cartea dlui Onea, dar îmi vine să spun că 
principalul atu pentru ”candidatura” lui Zoe Scorțeanu 
pentru personajul Zoe Trahanache este chiar prenumele! 
Prea se potrivește! Deși poate că autorul s-ar fi ferit să facă 
atât de transparent modelul. În anul 1884, când a apărut 
piesa, Zoe Scorțeanu avea în jur de 40 de ani. Mai rămâne să 
aflăm cine era prefectul județului Prahova în 1884 și dacă era 
”becher”!  

- Continui cu enumerarea operelor de caritate ale 
soților Zoe și Grigore Scorțeanu. În 1904, Grigore Scorțeanu 
donează terenul și o mare sumă de bani și obiecte de cult 
pentru construirea unei noi biserici în satul natal. Biserica, cu 
hramul Sfântul Nicolae, avea să fie sfințită în anul 1909. 
Pentru aceasta, Grigore Scorțeanu va primi în 1907 Medalia 
”Răsplata Muncii pentru Biserică”, clasa I, prin Decret al 
Regelui Carol I. Încă ceva. După cum scria profesorul Paul D. 
Popescu în ziarul „Prahova”: Zoe Scorțeanu, soție de moșier, 
om politic și petrolist, după moartea soțului și fiului ei, și-a 
închinat viața și averea unor acte de binefacere. Pe un loc 
care-i aparținea, pe strada Alexandru al II-lea (azi 
Stadionului), ea a construit un local solid și spațios, cu patru 
săli de clasă încăpătoare și luminoase, cu două cancelarii, un 
mare hol, o clădire confortabilă pentru locuința directorilor, o 
curte de recreație și o frumoasă grădină. Acel local excelent a 
fost inaugurat cu mare fast în iunie 1905, donatoarea 
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făgăduind că până în toamnă să-l mobileze complet. În semn 
de recunoștință, noul edificiu a primit numele propus de ea: 
școala “Alexandru Scorțeanu“ și i s-a permis să aleagă câteva 
cadre didactice. Credem că printre acestea a fost și Aurelia 
Bulfinschi, care nu s-a mai transferat niciodată de aici. 

- Valeriu, îmi face mare plăcere că l-ai pomenit pe 
fostul meu profesor de istorie, Paul Popescu (”Pepeul”, cum 
îi ziceam noi)! E momentul să vin și eu cu o contribuție 
documentară. Am găsit pe Internet19 alte câteva amănunte 
despre această școală. Zoe Scorțeanu a dat numele 
”Alexandru Scorțeanu” acestei școli în amintirea fiului ei, 
care trăise între 1859 și 1899. Arhitect a fost Cristofi Cerchez 
(1872-1955), iar adresa inițială a școlii era strada Alexandru 
al II-lea nr. 10, în prezent, str. Stadionului nr. 9. Pentru că, 
după cum am văzut și cu strada Zoe Scorțeanu / Praga, inițial, 
numerotarea începea dinspre str. Alexandru Vlahuță.   

- Cum am mai spus, eu și frații mei am făcut primele 
patru clase elementare aici. Am fost coleg de clasă cu 
Octavian, bineînțeles (Praga 6), Minodora Prelipceanu (Praga 
28), Virgil Ivanciu (Praga 14A), Zizi Danică (Gheorghe Barițiu) 
și mulți alții, dar i-am citat numai pe cei de pe Praga și 
extensia ei. 

- Deci Zoe Scorțeanu rămâne un nume de referință 
pentru cartierul în care noi am copilărit! E momentul să 
punem aici o poză a ei (fig. 420), datând din anul 1862. 

                                                      

19
 http://cristoficerchez.blogspot.com/2012/09/5scoala-scorteanu-si-casa-

directorului.html.
  

20
 

http://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=
%2F9200461%2Foai_digitool_bibnat_ro_942031&repid=1  

http://cristoficerchez.blogspot.com/2012/09/5scoala-scorteanu-si-casa-directorului.html
http://cristoficerchez.blogspot.com/2012/09/5scoala-scorteanu-si-casa-directorului.html
http://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=%2F9200461%2Foai_digitool_bibnat_ro_942031&repid=1
http://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=%2F9200461%2Foai_digitool_bibnat_ro_942031&repid=1
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Fig. 3 Zoe 
Scorțeanu, 
fotografie din 
anul 1862, 
realizată de 
celebrul 
fotograf Carol 
Szathmari 
(1812-1887). 

 
- Adaug un alt citat extras de pe Google: pentru 

generozitatea dumneaei, Zoe Scorțeanu, proprietară la 
Ploiești, pentru că a clădit un local mare de școală în Ploiești 
și unul în Scorțeni, va primi, de asemenea prin decret al 
Regelui Carol I, tot în 1907 (ca și soțul ei), Medalia Răsplata 
Muncii pentru învățământ, clasa I. 

- Cu adevărat, o familie de filantropi! 



115 

 

- Iată încă ceva foarte interesant, găsit tot pe Google 
(vezi Ana Dobre, ”Miron Radu Paraschivescu – meandrele 
unui destin”): Zoe Scorțeanu este bunica maternă a poetului, 
eseistului și publicistului Miron Radu Paraschivescu, care s-a 
născut la Zimnicea, la 2 octombrie 1911, din părinții Romulus 
și Paulina Paraschivescu (născută Scorțeanu), institutori la 
Școala de băieți nr. 1 din Zimnicea. Ana Dobre scrie printre 
altele: Paulina Scorțeanu, mama lui Miron Radu 
Paraschivescu, trăiește într-un mediu de oameni ambițioși, 
întreprinzători, cu respect pentru carte.  

- Deci legăturile familiei Scorțeanu cu literatura 
română nu se rezumă doar la oferirea unui subiect lui Duiliu 
Zamfirescu, ci sunt chiar ”de sânge”, ca să zic așa, poetul 
Miron Radu Paraschivescu fiind un urmaș al Scorțenilor! 

- Și tot de pe Google, sursa fiind tot doctorul în istorie 
Constantin Dobrescu, un mare pasionat cercetător de arhive, 
am aflat că Grigore C. Scorțeanu - mare proprietar – este 
unchiul viitorului prefect al județului Prahova, Spirea N. 
Sorescu. Cei doi stăpânesc în indiviziune o moșie, plus mai 
multe puțuri petrolifere. Grigore Scorțeanu făcea bineînțeles 
și politică, fiind unul dintre fruntașii liberali din Prahova, 
alături de Al. Radovici. 

- Valeriu, am uitat să te întreb: știi cumva unde locuia 
familia Scorțeanu?  

- La Ploiești au locuit pe bulevard. Casa respectivă a 
fost distrusă de bombele americane. Se găsea pe partea 
dreapta a bulevardului – mergând către gară -  imediat după 
actualul restaurant „Prestij”. Dar tot proprietatea lui Grigore 
Scorțeanu a fost și clădirea de pe bulevard care găzduiește 
astăzi „Poliția Comunitară”. Însă această impozantă clădire a 
fost ulterior vândută și achiziționată de industriașul și 
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politicianul ploieștean Dimitrie Sfetescu (aceleași care a făcut 
donații importante pentru Spitalul Schuller – Sfetescu). Un 
urmaș al acestuia din urma, pe nume Cornelius Sfetescu, 
comentează deseori – cu multă competență, zic eu – 
postările de pe Facebook, legate de Ploieștiul interbelic. Mai 
fac o paranteză ca să spun că din aceeași comună Scorțeni, 
dar din satul Bordeni, era originar un alt mare ploieștean, 
avocatul și omul politic Nicolae Constantinescu – Bordeni. A 
fost și primar al Ploieștiului. Fosta „Casă a Căsătoriilor” de pe 
bulevard a fost casa dumnealui, pe care a cumpărat-o de la 
un alt primar al orașului nostru și anume Radu Stanian.  

- Valeriu, încheiem dialogurile noastre despre strada 
Praga într-un loc cu un simbolism aparte pentru ploieșteni: 
fosta ”Casă a Căsătoriilor”. Dar, în ceea ce privește istoriile 
Ploieștiului, nu ne vom opri aici, ci vom continua cu un alt 
dialog! 
 

Partea a doua: în care Dan, Valeriu și Marius vorbesc 
despre strada Gheorghe Barițiu și parcul Vlahuță 

 
M: Trebuie să mărturisesc că mi-am luat greaua sarcină 

de a scrie despre strada Praga, în textul menționat la început, 
dar am constatat că, de fapt, mai multe pot spune despre 
prelungirea ei, strada Gheorghe Barițiu, unde am locuit între 
1955 și 1962. Așa că pe acea zonă mi-am concentrat în mare 
măsură atenția, descriind-o casă cu casă. 

D: Marius, am citit textul tău, mi-a plăcut și, din punctul 
meu de vedere, am agreat mutarea accentului pe capătul 
străzii Praga opus centrului, pentru că acolo este zona pe 
care o știu foarte bine, despre care, de altfel, am aflat recent 
multe detalii istorice inedite. 
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V: Deci cam acesta este cadrul în care se va purta discuția 
noastră. Fiecare dintre noi va încerca să aducă în discuție 
elemente noi față de textul lui Marius, iar dialogul dintre noi 
va fi instrumentul de a afla cât mai mult. 

M: Încep eu, cu niște informații aflate mult după apariția 
textului meu din 2017. În 2019, Dora Prelipceanu, fosta ta 
colegă de clasă, Valeriu, mi-a semnalat un text inedit despre 
ceea ce era pe strada Gheorghe Barițiu înainte de a exista 
casa de la nr. 8, în care am stat eu. Dora a găsit pe Internet 
următorul text: Să ne întoarcem puțin în trecut... mai precis 
la numărul 34 al revistei lui Ionel Fernic... am găsit aici un 
cuplet ce se cânta la grădina "Paradis", din capătul străzii Zoe 
Scorțeanu (actuală Praga), cam în zona părculețului dintre 
str. George Topârceanu, str. Gheorghe Barițiu și str. Ramurei, 
unde era un heleșteu pe ale cărui ape te puteai plimba cu 
barca... Acest text confirmă cele scrise de mine despre zona 
respectivă, anume că acea livadă a doamnei Paradis, aflată la 
capătul micii fundături Lăptari, aflată la mijocul străzii 
Gheorghe Barițiu, era ceea ce mai rămăsese din celebra 
grădină cu același nume. Iar doamna respectivă era, probabil, 
numită așa în amintirea grădinii, nu pentru că ar fi avut acest 
nume. Iar heleșteul se întindea inclusiv până pe locul pe care 
ulterior se construise casa noastră din Gheorghe Barițiu 8 
(aflată exact în fața fundăturii Lăptari).  

D: Marius, ai aflat cumva unde anume a apărut acest text 
de pe Internet? 

M: Sigur ca da! Este o postare din 2011 de pe un blog 
numit ”Să nu te superi ... pe Ploiești”, al unui tip care 
semnează Ioan și ne spune că ”este vecin cu Nichita, 250.000 
de republicani, monarhiști, liber-schimbiști și (evident) nenea' 
Iancu!”  
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V: Se vorbește în acest text despre numărul 34 al revistei 
lui Ionel Fernic. El a fost un compozitor de romanțe și 
tangouri, nu-i așa? 

M: Foarte corect! Am încercat să aflu mai mult despre el 
și … am găsit un personaj cu totul extraordinar! Născut în 
1901, la Târgoviște, a absolvit în 1924 Conservatorul de Artă 
Dramatică din București, dar a jucat doar în câteva piese, 
considerându-se el însuși ca fiind lipsit de talent dramatic. 
Chiar în 1924 a intrat la Școala de Ofițeri în Rezervă de la 
Ploiești, iar la absolvire … a devenit ploieștean! A stat aici 
aproape 10 ani, devenind compozitor de romanțe și apoi de 
tangouri, unul de mare, mare succes, iar aproape toate 
piesele lui erau interpretate de Cristian Vasile, cu care era 
bun prieten. 

D: Poți să ne spui câteva titluri? 
M: Sunt cântece care au făcut epocă, cum ar fi 

romanțele: ”Îţi mai aduci aminte, doamnă?” și „La umbra 
nucului bătrân” sau tangourile ”Iubesc femeia” și „Pe boltă 
când apare luna”.  

V: Așa este! Sunt melodii care se cântă și astăzi! Iar 
romanța ”Îţi mai aduci aminte, doamnă?” era romanța 
preferată a tatălui meu, Petre Negulescu.  

M: Și nu e doar atât! Personajul e mult mai complex. A 
stat în Ploiești, pe strada Ulierului, la nr. 5, după cum singur 
spune: ”cu chirie la ‘coana Miţa Treimustăţi’, o femeie 
aparţinând sexului gras, de profesiune ghicitoare în palmă, 
cărţi, cafea, ghioc şi alte obiecte”. Cum se vede, Ionel Fernic 
avea un condei extrem de ascuțit. A scris proză și poezie. De 
altfel, a scos timp de câțiva ani o revistă satirică intitulată ”Să 
nu te superi că te-njur” (de-aici, probabil, vine denumirea 
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blogului lui Ioan), cu mare succes în Ploiești! În numărul 34 al 
acestei reviste apare acea referire la grădina Paradis.  

D: Iată explicația numărului 34 al revistei. Și eu care 
credeam că, fiind pomenit Ionel Fernic, este vorba despre 
teatrul de revistă. 

M: Exact așa am crezut și eu! Dar să adaug încă o 
dimensiune la personalitatea lui Ionel Fernic. Între 1935 și 
1938, se dedică total aviației și parașutismului. A fost un 
mare aviator român! Asta chiar că le întrece pe toate! Un 
aviator care a primit din mâna Regelui Carol al II-lea ”Virtutea 
aeronautică” și care a fost numit directorul Școlii de Pilotaj 
din Cernăuți. Din păcate, viața lui s-a frânt tragic la doar 37 
de ani. 

D: Un accident aviatic? 
M: Exact! Dar nu cu un avion pilotat de el, asta e culmea! 

La 22 iulie 1938, era la Cernăuți, dar voia neapărat să ajungă 
repede la București pentru a participa la funeraliile Reginei 
Maria. A vrut să ia cursa Varșovia-București-Salonic a 
companiei poloneze LOT, care făcea escală la Cernăuți. Nu 
mai erau bilete. Atunci s-a rugat de un cunoscut, care, cu 
greu, i-a cedat biletul lui. Avionul s-a prăbușit la puțin timp 
după decolarea din Cernăuți.   

V: Ce destin nemilos! Un aviator de înaltă clasă, moare 
într-un accident aviatic, ca pasager pe o cursă comercială, 
luând locul altuia!  

M: Cum bine se zice, ”viața bate filmul!” Rămâne totuși 
tot ce a realizat Ionel Fernic, un ploieștean prin adopție, în 
cei 37 de ani de viață.  Dar să mergem mai departe, Valeriu!  

V: E rândul meu să vă spun ce am aflat de la d-nul Ștefan 
Stoicescu, din Praga 16. Dumnealui este născut în 1927 și 
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este – nici mai mult, nici mai puțin – decât nepotul familiei 
Georgescu-Paradis.  

M: Asta chiar că e o surpriză extraordinară pentru mine! 
Încă de când locuiam pe Gheorghe Barițiu, într-o casă așezată 
exact acolo unde fusese ”Grădina Paradis”, voiam să aflu mai 
mult despre acest loc cu nume atât de atractiv!  

V: Să o luăm metodic. Parcul cu heleșteu cunoscut de 
vechii ploieșteni sub numele „Grădina Paradis” i-a aparținut 
unui oarecare Ion Georgescu. Nu știu cum a intrat în posesia 
acelui teren, dar mi s-a povestit că ideea de a face o grădină 
– restaurant cu un mic lac de agrement i-a aparținut acestui 
Ion Georgescu. Limitele acestui parc erau următoarele: 
începem de la intersecția străzii Praga cu strada Alexandru 
Vlahuță și mergem pe Alexandru Vlahuță către nord, înspre 
benzinăria Mol, din fostul „Parc al Străjerilor”, ulterior 
„Parcul Pionierilor”. Pe această porțiune de stradă erau 
atunci puține construcții: fabrica de sifoane a evreului Baker 
(ulterior o fabrică de negru de fum cu un coș de fum înalt cât 
un bloc cu cinci etaje, pe care – din prostie – pe când aveam 
vreo 15 ani m-am urcat și eu până la o treime, după care m-
am uitat în jos și m-a apucat o frică de moarte și care după 
1990 a devenit societatea comercială „Narcis”). 

 D: Apropo de asta, să mă lăsați să vă amintesc de 
incendiul fabricii de negru de fum, petrecut în 1960 sau în 
1961, poate îți aduci tu aminte, Marius. 

M: Sigur că da! A fost un eveniment ”epocal” pentru 
mahalaua noastră!  

D: Cornel ”Luș” Axinte își aduce aminte, se uita cu bunica 
lui din podul vilei lor din str. Lăptari direct spre fabrică, deși 
era un pericol prin apropierea, în linie dreaptă, de nu mai 
mult de 50-60 m. Dacă lui Luș nu i-a fost frică să stea așa 
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aproape, eu vă pot confirma că eram terminat. Noi, copiii din 
parc, am observat flăcările ce ”încolăciseră” coșul de fum și 
ne-am retras de la joacă, din parc, spre str. Topârceanu, în 
dreptul blocului nr. 2, în care locuiau Adrian ”Nae” Florențiu, 
Puiu ”Mare” Dumitrescu, Ileana ”Mare” Alexandrescu, frații 
Ileana și Radu Florescu. Acolo, în drum, cred că Doru 
Bădulescu a ”decis”: ”Băăăă, ne că*ăm pe noi, bă, o să sară 
tot cartierul în aer!”. Io, viteaz de la natură, îmi aduc aminte 
că am început să plâng gândindu-mă la nenorocirea ce ne 
păștea, fără ca părinții să știe ... 

V: Reiau descrierea construcțiilor din zonă. După fabrica 
de negru de fum, erau prăvăliile cunoscute sub numele 
„Curelea” (Curelea era depozit de materiale de construcții) și 
„Suditu”, după care, dând colțul la dreapta, pe strada 
Abatorului, actuala stradă Doctor Toma Ionescu, mai erau 
niște prăvălii, plus cârciuma unui anume Stoicescu. Nu știu 
dacă s-a înțeles ceva din ce am spus până cum. 

M și D: Mărturisim că noi te-am urmărit perfect. Dar, 
pentru cititorii noștri, o să te rugăm să reiei descrierea, mai 
ales că avem și o hartă actuală a zonei (fig. 4).  

V: Limita Grădinii Paradis începea din intersecția Praga 
(fostă Zoe Scorțeanu) – Alexandru Vlahuță (fostă Cazarmei), 
continua spre nord, prin spatele fabricii de sifoane a lui 
Baker, prin spatele curților lui Curelea și Suditu, apoi prin 
spatele prăvăliilor și a cârciumei lui Stoicescu de pe 
Abatorului și mergea apoi de-a lungul străzii Abatorului (dr. 
Toma Ionescu) până în dreptul Liceului UCECOM de astăzi. 
După care, după o linie mai mult sau mai puțin dreaptă, 
cotea la dreapta și mergea până la strada Cazarmei 
(Alexandru Vlahuță), în dreptul casei care i-a aparținut 
medicului stomatolog Alexandru Lăzărescu. 
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Fig. 4 Harta actuală a zonei în care se afla Grădina Paradis. 
 

D: Valeriu, deci, de la Liceul UCECOM limita Grădinii 
Paradis era oarecum dată de actuala stradă Topârceanu,  
pentru că la nivel de 1957-1958, în spatele blocurilor de pe 
Topârceanu spre Pielari, după gardul ce separa blocurile de 
curtea fabricii de vată medicinală, acolo se aflau două 
magazii ale fabricii, pline cu baloturi de ”consumabile”, pe 
care săream când intram prin ferestrele deja văduvite de 
geamuri. Ceea ce pot spune cu siguranță este că în 1938, la 
inaugurarea stadionului ”Carol al II-lea”, viitor ”Ilie Oană”, 
într-o poză luată de la marginea tribunei a II-a spre tribuna I, 
acoperită, în dreapta tribunei I apare în poză coșul de fum al 
fabricii de vată (fig. 5). Se putea vedea în linie dreaptă coșul 
deoarece peluzele vor fi construite prin 1954-1955. 
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Fig. 5 Stadionul ”Carol al II-lea (numit astăzi ”Ilie Oană”), după 
inaugurarea din 1938

21
. 

 

V: Fac aici o mică paranteză ca să spun că dr. Lăzărescu, 
alături de dr. Sabin Ardeleanu și dr. Nicolae Georgescu - 
despre care am mai pomenit - erau „pilele” copiilor 
Negulescu din domeniul sănătății; și asta pentru că primii doi, 
fuseseră colegi de facultate cu mătușa noastră, dr. Steliana 
Cristescu; amândoi fuseseră medici militari. De aici și până la 
locul de unde am plecat, adică intersecția Praga – Alexandru 
Vlahuță mai sunt vreo sută de metri și astfel am închis cercul. 
După cum este reprezentată zona pe harta Ploieștiului din 
1934, parcul avea aproximativ formă unei elipse, cu axa mare 
perpendiculară pe strada Praga.  

M: Altfel spus, axa mică a elipsei era chiar strada 
Gheorghe Barițiu, continuarea străzii Praga. 

                                                      

21
 Poză preluată de la: https://republicaploiesti.net/2009/11/stadionul-

ploiesti-ilie-oana.html 
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V: În centrul acestei întinderi de teren Ion Georgescu a 
excavat pământul, lăsând la mijloc un fel de insulă; după care 
a găsit un mic izvor subteran, din apa căruia a umplut totul cu 
apă; de remarcat ceea ce ai spus și tu, Marius, mai devreme  
și anume că terenul era unul mocirlos; iar apa nu provenea 
din Dâmbu, deși era la numai o aruncătură de bat.  

D: Probabil că încă de pe atunci Dâmbu era poluat de 
deversările rafinăriilor și Ion Georgescu a preferat apa de 
izvor. 

V: Pe insulă, patronul Ion Georgescu a amenajat un ring 
de dans și un loc pentru o mică orchestră, iar în timpul zilei, 
când nu se dansa, pista respectivă servea pentru plimbatul 
pe patine cu rotile. Pe lac exista și un mic debarcader pentru 
câteva bărci cu vâsle. Iar jur-împrejurul lacului erau alei cu 
arbuști ornamentali și zeci de ronduri de flori, care mai de 
care mai frumoase, cu bănci și tot ce mai trebuia. Bineînțeles 
că era și un restaurant. Ce presupun eu acum este că ideea 
amenajării unei grădini i-a venit acestui Ion Georgescu 
datorită faptului că dumnealui poseda în buricul Ploieștiului o 
prăvălie de flori. Mi se pare că lucrurile se leagă. Nu credeți? 

D: Sigur că da. Și poate că numele străzii Ramurei (de 
care eu sunt atât de legat), aflată în partea de sud a Grădinii, 
să fie o reminiscență a pomilor de pe vremuri. 

V: Afacerea mergea ca pe roate. Ion Georgescu-Paradis, 
după numele comercial al firmei, nu se plângea de lipsa 
clienților. Toată lumea era supermulțumită. Și aici, îmi vine în 
gând o scenă de film turnat la Hollywood. Soții Georgescu- 
Paradis aveau o fiică, pe nume Silvia Rea. De ea era 
îndrăgostit fiul cârciumarului Stoicescu, de alături, de pe 
Abatorului, gard în gard cu parcul Paradis. Văzându-l tot mai 
des prin preajma fiicei, patronul Ion Georgescu a făcut niște 
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mici investigații și, după ce s-a convins de calitățile tânărului 
Stoicescu, l-a angajat un fel de șef serviciu pază pe firmă. 
Noul șef și-a luat permis de portarmă și, cu pistolul cu butoi 
la subțioară, supraveghea totul. Până la urmă, patronul l-a 
făcut ginere și din uniunea lor a venit pe lume, nimeni altul 
decât Ștefan Stoicescu, vecinul nostru de pe Praga 16. 

M: Valeriu, pare a fi chiar un film de azi, de pe canalul 
Happy Channel! 

V: Ceea ce a urmat nu mai este atât de romantic. 
Succesul afacerii grădinii „Paradis” a stârnit invidia 
concurenței. Proprietarii celorlalte grădini-restaurant din 
Ploiești au pus la cale sabotarea lui Georgescu-Paradis. 
Metoda folosită a fost aceea de a trimite derbedei care să 
deranjeze clientela. Și astfel, încet – încet, clienții s-au 
orientat către alte localuri și afacerea a dat faliment. Ion 
Georgescu a fost nevoit să parceleze terenul și să-l vândă pe 
bucățele. Din banii obținuți a cumpărat la București o fabrică 
de oxigen cu utilaje 100% germane. Mai târziu a vândut 
fabrica de oxigen și familia a revenit la Ploiești, locuind în 
casa cu adresa  Alexandru Vlahuță 42 (adresa actuală), casă 
construită chiar pe o parte din terenul fostei grădini 
„Paradis”, unde stătea familia Mozara (Gioni Mozara a fost 
coleg de liceu cu sora noastră. Sora lui Gioni - profesoară de 
engleză - locuiește încă aici. Am aflat că această casă, acum 
numai parter, pe vremuri a avut un etaj).  

M: Gioni Mozara mi-a fost coleg de joacă atunci când 
stăteam pe Gheorghe Barițiu. El era singurul acceptat dintre 
cei care nu stăteau chiar pe strada noastră. Îmi amintesc că 
într-o iarnă am mers amândoi, doar eu cu el, cu plugușorul 
pe la casele din cartier. El era cu un an mai mare ca mine, dar 
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mult mai solid, așa că plesnea din bici și amândoi strigam 
plugușorul de mama focului!  

D: Pentru că veni vorba despre Gioni (Johnny) Mozara, 
trebuie să vă spun o poveste despre care mi-a adus aminte 
Mihaela Petrescu (domiciliată și acum pe Gheorghe Barițiu 
14). Mihaela Peneș, marea noastră aruncătoare de suliță, 
campioană olimpică la Tokio la aruncarea suliței în 1964 (la 
17 ani!?!), era verișoară primară cu Tom Bransdorfer (mama 
Mihaelei Peneș era sora lui Hans, tatăl lui Tom) și venea, 
câteodată, în vacanțele de vară, în vizită la Tom.  

M: Pot să depun mărturie despre asta. Mihaela Peneș a 
venit într-o vară (prin ‘58-‘59) și s-a jucat o zi întreagă cu noi, 
prietenii lui Tom. Era o fată băiețoasă, tunsă scurt, înaltă și 
solidă! De altfel, am scris despre ea chiar în textul amintit de 
Valeriu la începutul dialogului nostru (p.39). 

D: La un moment dat, până să ajungă campioana ce a 
fost, probabil chiar atunci când spui tu, Marius, a avut loc o 
confruntare, inițial amicală, între Mihaela Peneș și Johnny 
Mozara, vecinul nostru, ce a cochetat și el cu sportul de 
performanță. S-a pus problema care ar fi mai forțos dintre cei 
doi practicanți de sport, în luptă dreaptă și părțile au 
convenit să se confrunte, dar să nu se lovească peste față. 
Cum Johnny ar fi încălcat înțelegerea, Mihaela Peneș i-ar fi 
aplicat o corecție la care prietenul și vecinul nostru nu ar fi 
avut o replică pe măsură …  

M: Momentul mi-e cunoscut, chiar dacă nu am fost de 
față la el. Pot să adaug că, din acel moment, Gioni a început 
să-și lucreze intens mușchii, dezvoltându-se în mod deosebit 
într-un timp scurt. Dar Mihaela (am uitat cum îi spunea de 
fapt Tom) n-a mai venit pe la noi.  
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V: După această paranteză interesantă, să revin la 
Georgescu-Paradis. Ulterior, cred că după decesul soției sale, 
Ion Georgescu s-a mutat cu chirie pe strada Lăptari, în prima 
casă de pe partea stângă.  

M: Care e, de fapt, și ultima, pentru că strada se înfundă 
apoi. (Iar grădina care închide fundătura Lăptari se știa că era 
a doamnei Paradis! Un amănunt interesant!) 

D: La rugămintea lui Valeriu, m-am interesat ce este cu 
acea casă și uite ce am aflat: casa i-a aparținut unui medic 
român. Este posibil ca în 1946 Ion Georgescu să fi murit, 
deoarece în acel an s-a mutat aici, cineva, cu chirie. 

M: Sau poate că Ion Georgescu nu a murit, doar că pur și 
simplu i s-a luat casa și a fost lăsat pe drumuri. Cum știi, s-au 
mai văzut cazuri! Sau poate că s-a mutat alături, în casa din 
fundul grădinii ”doamnei Paradis”! 

D: Chiriașul era Lisovschi, erou al muncii, stahanovist, 
muncitor la Uzinele „1 Mai” Ploiești, care avea trei fii și o 
fiică: fiul cel mare, Mihai, pasionat de motociclete, încă un 
băiat, Iosif, dar căruia în gașca lui i se spunea Budi și Mircea, 
cel mai mic dintre cei 4 frați Lisovschi, profesor de 
gimnastică, cadru universitar, cunoscut în anii copilăriei 
noastre ca realizator al emisiunii tv – Gimnastica de înviorare 
(emisiune ce deschidea la ora 8:00 programul duminical al 
TVR, înaintea emisiunii pe care o urmăream în mod special în 
acei ani, 1960-1962, ”Daniela și Așchiuță”).  

M: Îl știu bine pe Mircea încă de dinainte de a deveni star 
TV. Era mai mare decât mine cu câțiva ani, un tip foarte 
simpatic și, pe când stăteam eu acolo, el ne făcea uneori 
demonstrații de gimnastică, la colțul străzilor Gheorghe 
Barițiu și Lăptari, acolo unde era un petic de iarbă mai mare. 
Mircea era chiar foarte bun!  
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V: Uitându-mă pe net, am văzut că Mircea Lisovschi a 
fost coordonatorul loturilor masculine de gimnastică ale 
Venezuelei. Deschid o paranteză ca să amintesc un pasaj 
tragi-comic dintr-un interviu luat lui Mircea Lisovschi. Pe la 
competițiile internaționale de gimnastică, antrenorii români 
îl întâlneau deseori pe Béla Károlyi, antrenorul lotului de 
gimnastică al Statelor Unite, fostul antrenor al echipei 
României, fugit din țară în 1981. Lucrurile povestite 
petrecându-se înainte de 1990, bieții antrenori români, când 
îl zăreau pe Béla Károlyi, fugeau ca potârnichile din calea lui – 
motivul îl bănuiți, desigur.  

M: Da, în perioada comunistă era mare crimă să vorbești 
cu un ”fugar”! Dacă te vedea vreun coleg ”informator” și tu 
nu raportai la ”băieții cu ochi albaștri”, era jale! 

D: Revin eu la frații Lisovschi. Sora lor, Luiza, a treia ca 
vârstă din cei 4 frați, este mama arhitectului Cornel Axinte, 
care a făcut parte din colectivul proiectanților Galeriilor 
Comerciale Ploiești.  

M: Cornel s-a născut atunci când eu eram locatar al 
străzii Gheorghe Barițiu. Era un copil blond și dolofan, ca un 
îngeraș, căruia toți îi spuneau Luș (evident, de la Corneluș)! 
Era răsfățat de toți cei de pe stradă, fiind singurul de acea 
vârstă. În plus, un copil foarte frumos! 

D: În 1975 casa s-a vândut, fiind cumpărată de un fost 
negustor de încălțăminte, pe nume Lucovici, care avusese 
prăvălie pe actuala stradă Toma Caragiu, fostă  Teatrului. Prin 
1995-1996 a fost vândută din nou, fiind  cumpărată și 
reamenajată într-un stil modern de unul dintre fiii lui 
Gheorghe Marinov.  

M: Care era ceva mare pe la Partid (PCR, evident), nu-i 
așa? 
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V: Da, Marius, era numărul 2 pe județ! Mai spun ceva și 
anume că această casă este vecină cu spatele casei pictoriței 
Tania Ignatiev, de pe Gheorghe Barițiu, mama actorului 
Vladimir Brânduș, de la Teatrul din Turda, pe numele lui 
adevărat Thomas (Tom) Brandsdörfer. Pictorița a murit în 
1991, la 79 de ani, chiar în acea casă, fiind îngrijită cu 
devotament de soțul ei, Hans. Din păcate, Tom era atunci în 
Germania și Tania nu a vrut ca fiul ei să o vadă în starea de 
degradare fizică în care era. Am aflat toate astea de pe net, 
de unde, cine îl cunoaște pe Tom și dorește amănunte 
(extraordinar de interesante) poate obține cartea ori 
romanul lui autobiografic: Vladimir Brânduș - „Iluziile unui 
secol”. Din păcate Tom a murit și el, acum doi ani, în Suedia.  

M: Valeriu, cum eu am stat chiar vizavi de Tom timp de 7 
ani, am fost în acea perioadă prieten bun cu el. Am scris 
despre el pe larg în textul ”Strada Praga din Ploiești”. Era nu 
doar actor, ci și eseist. Acum câțiva ani, am văzut pe youtube 
o conferință ținută de el la Turda. Tot speram că-l voi întâlni 
atunci când va veni în țară. Iar în toamna trecută am aflat, cu 
durere, că a murit! Dumnezeu să-l odihnească! Acum, 
revenind la cele spuse de tine, prin tot ce ai povestit ai 
demonstrat că strada Gheorghe Barițiu a apărut pe harta 
Ploieștiului datorită faptului că afacerea grădina „Paradis” a 
dat faliment și proprietarul ei a fost nevoit să vândă terenul.  

V: Da, Marius, ai înțeles corect cum au stat lucrurile. 

M: Păi atunci, urmarea firească ar fi să aflăm cine au fost 
cei care au cumpărat teren pe noua stradă Gheorghe Barițiu. 

D: Încep eu cu niște detalii privind vânzarea terenului 
aparținând lui Georgescu-Paradis, date aflate de la Mihaela 
Petrescu (căsătorită Chiriță), care mi-a permis accesul la 
actele de proprietate pe care le are de la construirea casei lor 
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(Gheorghe Barițiu 16) și sunt date care întregesc istoricul 
locului. 

M: Suntem numai ochi și urechi! 
 

 

 
 
 
 

Fig. 6 Extras 
din harta 
Ploieștiului 
de la 1936. 

 
D: Așa cum a precizat Valeriu, proprietarul zonei de la 

alimentara Curelea (acum str. Alexandru Vlahuță nr. 50-52) 
până spre Fabrica de Vată Medicinală era, începând din anul 
1912, Ion Georgescu-Paradis. Prin anul 1936, când în harta 
Ploieștiului (fig. 6) zona noastră era ”tabula rasa” (fiind 
delimitată de str. Cazarmei, adică str. Alexandru Vlahuță de 
acum și de str. Abatorului, actualmente Toma Ionescu), 
Georgescu-Paradis, pentru a recupera din pierderile suferite 
cu restaurantul ”Paradis”, și-a lotizat proprietatea de pe str. 
Cazărmii nr. 41 și a vândut-o unui antreprenor (constructor) 
în vederea ridicării de case în porțiunea noastră de cartier.  

M: Acesta a fost momentul apariției străzii Gheorghe 
Barițiu. 

D: În mai 1938, antreprenorul, Matias Frantz, care 
ridicase la roșu pe un lot de vreo 380 mp actualele case 
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Georgescu - Petrescu (nr. 14-16), intră în dificultăți financiare 
și, printr-o înțelegere extinsă aș zice (semnatarii contractului 
de vânzare-cumpărare fiind proprietarul terenului, 
Georgescu-Paradis, antreprenorul, Matias Frantz, arhitectul 
condo-ului, Dl C. Duțulescu, căruia antreprenorul îi datora 
bani, și familia Maria și Nic Emanoil, mătușa și unchiul 
Mihaelei), familia Emanoil cumpăra casa la ”roșu”. În acel 
moment, Georgescu-Paradis locuia la București, iar actele 
sunt întocmite pe str. Cazărmii nr. 41, parcela nr. 21, dar la 
terminarea construcțiilor pe locul ”numărului 41” din str. 
Cazărmii apare Prelungirea Zoe Scorțeanu ce se înfunda în 
zona caselor Klapmijk și Costaforu (Aleea III). 

M: Dan, ai aflat cumva de la Mihaela și cum au apărut 
celelalte case de pe Gheorghe Barițiu? 

D: Desigur! S-a întocmit un plan de parcelare, care în 
mare constă dintr-o stradă centrală, ce începea din strada 
Cazărmii (Alexandru Vlahuță de astăzi), din dreptul străzii Zoe 
Scorțeanu (Praga de astăzi) și urma direcția acesteia. Pentru 
că se înfunda, i s-a zis „fundătura / prelungirea Zoe 
Scorțeanu”. Din fundătura Zoe Scorțeanu se făceau trei alei, 
una la stânga (viitoarea Lăptari) și două la dreapta (viitoarea 
Ramurei și încă una, astăzi dispărută). Iată câteva persoane 
cunoscute de noi, care au cumpărat, la 1938, teren de casă 
aici (din 1948, s-a numit strada Gheorghe Barițiu): parcela nr. 
3 – colonelul Negulescu – bunicul fraților Virgil și Andrei 
Nestor), parcela nr. 5 – Tania Ignatiev (mama lui Tom 
Bransdörfer), parcela nr. 21 - Maria și Nicolae D. Emanoil 
(mătușa și unchiul Mihaelei Petrescu-Chiriță), parcela nr. 22 – 
Georgescu (tatăl lui Nichi Georgescu), parcela nr. 26 – Reus 
(tatăl lui Bebe Reus). 
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M: Din cele spuse de tine, rezultă că parcela nr. 24 era 
cea pe care s-a clădit casa în care am stat, la nr. 8, unde la 
parter locuia familia Albulescu, probabil (fostul) proprietar al 
casei, în 1955, când ne-am mutat noi în imobil. 

V: Acum, că știm ce s-a întâmplat cu proprietatea 
Georgescu-Paradis, vreau să vorbesc un pic despre prima 
casă de pe stânga, foarte mare și foarte elegantă, atât la 
exterior, cât și la interior, care a fost construită de colonelul 
Negulescu. Nu este decât o potrivire de nume între acest 
domn și familia mea. Colonelul a avut o fiică, pe nume 
Tamara, care prin căsătorie și-a schimbat numele de familie 
în Nestor, având doi fii, pe Virgil, coleg de clasă cu Doina, 
sora noastră și Andrei, mai mic cu patru ani.  

M: Gil și Andrei erau prietenii mei de joacă preferați (de 
altfel și acum sunt în contact pe Facebook cu ei!), alături de 
Tom. Aș preciza că numele complet al lui Gil conține două 
nume de botez și este Virgiliu-Randall Nestor.  

V: Etajul i-a fost vândut unui ins care avea o firmă de 
tapițerie, pe nume Gentulescu. Mai apoi a fost vândut și 
parterul și doamna Tamara Nestor s-a mutat la Sinaia. Mai 
știu că Andrei a emigrat în Germania, unde probabil că era în 
strânsă legătură cu Tom. Așa cred. 

M: Stăteau în orașe diferite. Sigur că erau în legătură. 
Andrei a fost și este un mare baterist, cu o carieră lungă în 
Germania. Acum, el a revenit în țară, stând chiar la Sinaia. Iar 
Gil este la Constanța, unde a fost Director artistic la TV 
Neptun. Deci amândoi băieții Nestor au urmat cariere 
artistice, ca și Tom. 

V: Să mergem mai departe, către fundul străzii Gheorghe 
Barițiu, unde se remarcă o vilă de culoare albă, ceva mai 
retrasă de la linia străzii. Adresa acestei case este Ramurei 1 
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și i-a aparținut inginerului Ioan C. Costa-Foru. Clădirea 
respectivă, care avea în spate un teren de tenis, conținea trei 
apartamente și în 1950 a fost naționalizată. Doamna Meropi 
Stoicescu, născută Constantinescu, își amintește că deseori 
mergea acolo să joace volei cu băieții inginerului Ioan C. 
Costa-Foru.  

M: Acel teren (numit cu mare respect ”terenul de tenis”) 
ne era interzis nouă, celor de pe stradă. Dar sigur că mai 
intram pe el atunci când ne strângeam mai mulți, inclusiv 
copii din vecini. 

D: Terenul de tenis nu era așa de ”bătrân” cum am putea 
crede: tot Mihaela Petrescu (Chiriță) mi-a povestit că terenul 
era cam în paragină la început de anii 1950, moment în care 
mama lui Nichi Georgescu, d-na Mignon Antonia Georgescu, 
i-a pus pe copiii de pe stradă să facă curat acolo, iar dânsa a 
”țesut” plasa de tenis care a restabilit atributul de teren de 
”tenis” pe care l-am prins și noi. Pe la mijlocul anilor 1960, 
terenul va fi dat în folosința clubului sportiv ”Voința” Ploiești, 
prilej cu care am putut urmări mai multe meciuri de handbal 
de divizie școlară, inclusiv ale echipei de handbal a liceului  
nostru ”Caragiale”. Sigur era vorba de prima serie după 
echipa ”de aur”, campioana națională școlară de handbal, 
promoția ”Văduva” (1961, parcă), deoarece mi-l aduc aminte 
pe portarul echipei, Gică Leța, vecinul meu, cel ce stătea pe 
Toma Ionescu, ”gard în gard” cu terenul, așa încât intra pe 
teren direct din curtea lui (avea și poartă pentru acces).    

V: Am găsit pe Google mai multe referiri la neamul Costa-
Foru, pe care le prezint în Nota 5. 

D: În Nota 5 se vorbește de băieții Costa-Foru. Iar 
Mihaela Petrescu, care a locuit întotdeauna la nr. 14, pe 
strada Gheorghe Barițiu, mi-a povestit că i-a regăsit, peste 
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ani, în București, pe nepoții Costa-Foru, din cea de-a doua 
căsătorie a proprietarului, Vali și Ion Costa-Foru, născuți în 
Ploiești. Mi-a spus că la acea întâlnire din București cu cei 
doi, Mihaela și-a adus aminte împreună cu ei de vremea când 
au locuit în cartier (înseamnă că familia Costa-Foru ar fi putut 
locui în vila lor până când Decretul de naționalizare din 1950 
și-a început efectul). 

M: Ce mică e lumea! Cum și eu am citit Nota 5 (și îi 
sfătuiesc și pe cititorii noștri să o facă), am întâlnit numele 
Ancăi Prager, căsătorită cu cel mai mare dintre băieții 
inginerului Costa-Foru, devenind Anca Costa-Foru. Această 
doamnă a lucrat la Muzeul Literaturii Române din București, 
unde a fost colegă cu soția mea, Cristina (chimistă la 
Laboratorul de Restaurare).  

D: Cred că de aici pot să preiau eu povestirea. În 1938 nu 
era construită vila dr. chirurg Anastasescu (str. Ramurei nr. 2, 
vila va fi gata cel mai probabil prin 1946), dar pe fundătură, 
Aleea III (cum am spus), din Prelungirea Zoe Scorțeanu spre 
grădina Paradis (ce se afla pe locul actualului părculeț 
Ramurei), se găsea vila Costa-Foru, despre care noi o știam, 
în anii ‘50, ca fiind vila Schmelzer. 

M: Așa este, Dan, ai perfectă dreptate. Proprietar părea a 
fi domnul Schmelzer, foarte în vârstă atunci când locuiam eu 
pe-acolo.   

D: De fapt, Schmelzer, despre care am știut că a murit la 
104 ani (?!?), prin 1962 sau 1963, cred că s-a mutat acolo 
după ce proprietatea Costa-Foru a fost naționalizată în baza 
Decretului nr. 92 din 19 aprilie 1950 (apare menționată în 
anexa decretului, la poz. 1319, ”Costaforu C. Ioan, 3 
apartamente, Ploieşti, str. Ramuri 1”). Din spatele caselor 
Georgescu - Petrescu, prin Aleea III se intra în grădina 
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Paradis, al cărei gard era la limita proprietății Costa-Foru. 
Când ne-am mutat în cartier, strada ”noastră” nou 
construită, circulară, s-a numit Parcul Vlahuță, iar mie 
personal, când i s-a schimbat numele în ”Ramurei” prin anii 
‘70, mi s-a părut a fi o toană a oficialităților vremii, nu o 
restituire de titulatură, cum era de fapt. Cealaltă vilă de pe 
Aleea III, în care au locuit, printre alții, Tuti (până ce a 
emigrat în Israel), Doru Dițu, Diana Georgescu (mama ei lucra 
la centrul stomatologic de pe str. Romană), a aparținut unui 
olandez, Klapmijk, architect, ce a avut 2 fete: fata cea mica s-
a măritat în timpul războiului și a plecat în Olanda, iar fata 
cea mare, ”tanti Neli”, va deveni după soț Lupeanu și va lucra 
în rafinăria Onești.   

M: Ai pomenit de Tuti (pe numele lui, Liviu Carniol), un 
băiat cu care eram foarte bun prieten, bun jucător de fotbal, 
stângaci, care lovea mingea cu latul, îmi amintesc. De fapt, 
știi ce, Dan? Dacă tot am intrat în parcul Vlahuță cu 
povestirea, poate ar trebui să ne spui, pentru cititorii noștri, 
cum ai ajuns tu să locuiești acolo. 

D: Cu mare plăcere, Marius. Ne-am mutat în cartier, 
familia Costineanu, la început de iunie 1957, într-o perioadă 
în care cvartalul de blocuri Gostat / Agrosem (str. Parcul 
Vlahuță) - IPIP (str. Topârceanu) încă era în construcție. Pe 
strada Topârceanu blocul ”nr. 4” era ridicat la nivelul 
parterului; în bloc se vor muta fam. Bidulescu (chirurgul 
renumit în epocă de la spitalul Boldescu), fam. Harciadur 
(fost avocat, se zicea la bursa zvonurilor) și fam. Serian(u), cu 
cei doi copii și viitori prieteni de joacă ai mei, Luminița și 
Cristi(an). De la noi din apartament, când te uitat spre răsărit 
în acel moment, se vedea, în toată splendoarea, coșul fabricii 
de vată medicinală de pe str. Pielari, colț cu str. Toma 
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Ionescu, dar, treptat-treptat, va fi obturat de blocul în 
construcție deși va rămâne mai înalt decât blocul, până când 
va fi parțial demolat după cutremurul din 4 martie 1977. Tot 
în vara lui 1957, str. Topârceanu era un fel de drum de taiga 
”sovietică”, plin de noroi, cu șleauri, prin care cu foarte mare 
greutate răzbăteau camioanele ce aduceau mobila noilor 
locatari ce se mutau în noile apartamente din cele ultime 
două blocuri pe care eu mi le amintesc construindu-se. 

M: Iar tu stăteai în același bloc cu familiile Bădulescu 
(care se mutase prima în bloc) și Roman, adică cu Doru 
Bădulescu (colegul meu de bancă din liceu) și Dan Roman 
(prieten bun, de familie, cu mine). 

D: Nu! Acela era blocul de mijloc, în care pe lângă Doru 
Bădulescu și Dan Roman, mai locuiau Emil Bogos (la parter) și 
Valentin Popescu, un elev eminent, cred că a terminat la 
”Mihai Viteazul”. Dl. Popescu era inginer agronom, cred, dar 
familia, la un moment dat, prin influența d-nei Popescu, a 
”virat-o” spre culte religioase neagreate în acel moment (așa 
se zvonea). Valentin intrase într-o fobie față de microbi, d-na 
Popescu îi ștergea clanța de la ușa apartamentului când pleca 
/ venea acasă, cert este că l-am văzut de mai multe ori 
mergând exclusiv pe mijlocul străzii, din motive doar de el 
știute. Altfel, un elev eminent! Eu locuiesc și acum în primul 
bloc dinspre Barițiu, de la mine se vede direct casa în care ai 
locuit tu!  

M: Da, acum îmi amintesc că erai în primul bloc dinspre 
casa noastră. 

D: Oricum, parcul Vlahuță era tot un moloz, probabil 
resturile de la construcțiile blocurilor noastre, zonă ce se 
umplea vara de bălării în toată regula, ”parcului bălăriilor” 
producându-mi atunci mari angoase din pricina ... mamei, 
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mare iubitoare de filme (tata, nu!), care mă dusese la 
cinematograful ”Cultural”, viitorul Teatrul de Păpuși Ploiești, 
la filmul japonez ”Godzila”, originalul. Eu, cu o memorie 
selectivă ce nu m-a mai părăsit neam!, am ținut minte tot ce 
era ”neproductiv” în mesajul regizorului: destul de departe 
de țara noastră există o creatură, o șopârlă-mutant care, 
datorită radiațiilor (Hiroshima, Nagasaki, bla-bla-bla), 
ajunsese la asemenea mărime de-și permitea să facă tot ce 
dorea mușchiul ei, dar mai ales coada și ”dantura” cu care-și 
rezolva (și) angoasele dânsei. Așa că, la mintea mea de 
atunci, era o foarte mare probabilitate ca acel monstru să 
aibă în gând, fix când m-aș fi aventurat io, mandea măndicu', 
prin cele bălării, ca dânsa să ”hop!”. Înțelegi, Marius, da? 

M: Adică angoasele tale, dezvoltate în fosta casă Ergas 
Mamaciu (unde era cinema Cultural), te măcinau pe terenul 
fostei grădini ”Paradis”. Ce situație! 

D: Parcul Vlahuță va deveni într-adevăr parc după ce 
doamna Hodorog, vecina noastră de bloc și deputata 
cartierului, în relație bună cu Primăria Ploieștiului, va obține 
aprobările necesare pentru amenajare; nu știu când a fost 
terminată amenajarea, poate în primăvara lui 1959?, cert 
este că-mi aduc aminte de duminicile de hei-rup, de muncă 
patriotică pe care toți vecinii au practicat-o pentru a face din 
maidanul fost ”grădina Paradis” părculețul ce supraviețuiește 
și acum. Până spre 1965, o dată pe săptămână, venea un 
angajat de la ”Spații verzi” ce avea în grijă parcul ”Bucov”, 
fost al ”Străjerilor” și al ”Pionierilor”, de lângă Obor, și 
asigura întreținerea la standardul momentului (udat, tuns 
iarba, cules frunze uscate). 

M: Îmi amintesc că și noi ne jucam acolo. De fapt, chiar 
am o poză făcută de mine (fig. 7) pe banca din mijlocul 
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parcului (sau poate că erau mai multe), în care alături de 
Doru Bădulescu apar și alți trei colegi de clasă, Costel Andrei, 
Radu Călărașu și Puiu Spătaru. Poza e făcută venind de la 
școală. Doru și Costel (care locuia și el aproape, pe Ion 
Creangă) se schimbaseră în haine ”civile”, în timp ce Radu și 
Puiu, care mai aveau până acasă, erau în uniforma de școală. 

 

 

Fig. 7 Poză făcută pe banca din parcul Vlahuță (prin ‘59-‘60). 

D: Ce poză frumoasă! În poză, în stânga, unde este Doru 
Bădulescu, și în spate se vede casa ”Anastasescu”, iar în 
dreapta, unde este Puiu Spătaru, se vede casa Costa-Foru, 
devenită Schmeltzer. Dar stai să-ți spun ceva din ”parc” ce 
acum mă face să râd cu gura până la urechi, nu în epocă: 
știindu-mă printre cei căcălivi, copiii mai răsăriți ca vârstă 
(cred că în principal era vorba de Nichi Georgescu22, cu ceva 

                                                      

22
 Nu știu de ce, prefer Nichi, la momentul la care l-am cunoscut eu nu se 

născuse, încă, pentru mine, ”ortografia” Nicky. 
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gașcă de la ”dușmanii” de pe Barițiu, poate cu Bebe Reus, 
chiar și cu Relu Dobre, dar unde locuiai și tu, Marius, da?) au 
organizat un show de tip Halloween mioritic în mijlocul 
bălăriilor din parc, printr-un septembrie de 1958 sau 1959. 
Cu ceva bostani de dovleac măiastru sculptați (colți fioroși, 
lumânări în interior, alea-alea!) plimbați printre bălăriile din 
parc pentru unii ”inimă de leu” ca mine, nu cred că trebuie să 
mai spun că atâta vreme cât locul a fost viran, neamenajat, 
nu m-am avântat mai mult de limita gardurilor curților 
noastre fără a fi împreună cu vreun membru al familiei 
pentru siguranță. Pentru siguranța șopârlei Godzila, da?, că, 
vorba aia, ”Ia-o de pe mine că o omor!”.  

M: Dan, trebuie să mărturisesc! Eram și eu printre ei! Îmi 
aduc aminte perfect de bostanii cu lumânări în interior. Sigur, 
Nichi Georgescu era șeful, probabil că și Relu Dobre, cu 
fratele lui Andu, erau în echipă, sigur, frații Virgil și Andrei 
Nestor, dar și Tom, de asemenea, dar în mod sigur Bebe Reus 
nu a participat. Îmi amintesc și că niște copii mai mici se 
speriau de asta, spre marea noastră bucurie, a autorilor. Cu 
întârziere, îți cer scuze! De unde să fi știut? 

D: Ha, ha, ha! Scuzele sunt acceptate, desigur! Cam în 
aceeași perioadă, era în construcție blocul familiilor Nicov / 
Ciobanu, aflat vizavi de noi și în continuarea vilei Costaforu / 
Schmeltzer, știu acest lucru deoarece acolo am fost îndemnat 
să devin și io bărbat!  

V și M: Chiar așa? 
D: … ușurel cu supozițiile, am fost doar îndemnat să 

fumez de către unul din muncitorii ce atunci, prin 1958, 
finisau exteriorul vilei (arată și acum mai mult a vilă acel bloc, 
blocurile noastre erau ”sovietice” în cuget și simțiri, pe când 
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”condominium”-ul lor era și este o vilă în toată regula). Pe de 
altă parte, când se punea de un fotbal pe strada Barițiu, … 

M: … și, de fapt, mai mereu se juca fotbal la noi pe 
stradă! 

D: Așa e! Eu ajungeam pe macadamul străzii Barițiu (nu 
era asfaltată atunci) direct din curtea noastră, prin curtea 
familiilor Alexe / Hodorog și prin locul viran dintre casa în 
care stăteai tu, Marius (Barițiu nr. 8) și condominiumul 
familiilor Georgescu / Petrescu (Barițiu nr. 14-16). Acel loc 
viran, care are numărul poștal actual Barițiu nr. 10-12, era 
vălurit și acoperit cu vegetație vara, așa cum era și zona 
viitorului parc Vlahuță, doar că era mai mic. Spre deosebire 
de ”brusturii” din parc, aici creștea mult mușețel; pentru 
mine era obligatoriu să culeg, vara, ceva flori de mușețel în 
baza ”înțelegerii” ce o aveam cu tata în programul ”Mușețel 
contra acces la golăneală pe maidan”. 

M: Noi stăteam la etaj și aveam ferestre înspre acel loc 
viran, de fapt un fel de delușor, mai înalt decât nivelul 
solului. Ploieștiul fiind plat ca în palmă, orice înălțime, cât de 
mică, devine munte. Iarna, aici apărea imediat un derdeluș, 
cu panta înspre strada noastră. 

D: Trebuie să vă spun că după întâlnirea de la început de 
noiembrie 2019 a ”praghezilor” (despre care voi doi ați vorbit 
în dialogul vostru), unde am discutat cu Mihaela Petrescu 
despre istoricul străzii, am vorbit din nou cu ea în ianuarie 
2020, de data asta la ea acasă, cu hărțile și pozele pe masă, 
ca să zic așa.  

V: Sunt convins că ai aflat și alte lucruri interesante, în 
afara celor pe care ni le-ai spus mai devreme! 

D: Așa este, Valeriu! Bomba zilei se referă chiar la unul 
din numeroasele raiduri ale aviației aliate asupra Ploiești-
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ului, din 1944, atunci când una din bombele ”rătăcite” asupra 
cartierelor cu populație civilă pică în prelungirea Zoe 
Scorțeanu, pe parcela 23, respectiv Barițiu nr. 10-12. În acea 
vreme, pentru adăpostirea civililor, în apropierea casei 
Georgescu-Petrescu, pe laterala ”Georgescu” (nr. 14) spre 
grădina Paradis, unde este acum casa ”Anastasescu”, a fost 
improvizat un adăpost antiaerian, dar bomba a picat prea 
aproape de adăpostul de pripas, așa că vor muri patru 
persoane: bunica lui Nichi Georgescu, fratele cel mai mare al 
lui Nichi al nostru (cel ce era născut în 1946, zic eu), unchiul 
Mihaelei ”Micky” Petrescu, dl. Emanoil și Ildiko, fata în casă, 
unguroaică, ce avea grijă de Nichi cel mare. D-na Mignon 
Antonia Georgescu, mama lui Nichi, va fi rănită în timpul 
raidului, va fi acoperită cu moloz și, se pare, doar venirea la 
momentul raidului, în permisie, a fratelui unchiului Mihaelei, 
îi va asigura supraviețuirea, altfel s-ar fi sufocat sub 
mormanul de pământ. Fratele dlui Emanoil, unchiul Mihaelei, 
a fost și el surprins de bombardament în apropiere, dar s-a 
adăpostit în adăpostul antiaerian ce se afla pe str. Barițiu nr. 
2, colț cu Cazarmei ”41” / Alexandru Vlahuță (unde 
actualmente locuiește fam. Șaramet). 

M: Știam că pe terenul de lângă noi căzuse o bombă, 
ceea ce explica șubrezenia teribilă a casei de alături (care, de 
altfel, apăruse pe locul fostului lac), în care stăteam noi, cea 
de la nr. 8. Etajul se clătina la orice mișcare seismică, chiar 
foarte mică. Iar după cea majoră din 1977, pur și simplu 
etajul a fost demolat și a rămas doar parterul, cu scară spre 
etaj care se termină … în pod. 
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Fig. 8 Macheta orașului Ploiești pentru antrenamentul piloților de 
bombardiere aliate. 

 

D: Trebuie să explic un pic de ce a căzut bomba aceea pe 
strada Gheorghe Barițiu. Conform hărții Ploiești-ului ediția 
1936, după ”bariera” Bucov (pârâul Dâmbu era, în fapt, limita 
barierei) și după calea ferată Ploiești Sud - Vălenii de Munte, 
pe locul unde acum se află firma Weatherford, fost ITAU, SUT 
sau cum s-o mai fi chemat prin anii 50-60-70, era rafinăria de 
petrol ”Redevența”, iar peste drum, spre Gara de Nord a 
orașului, era o a doua rafinărie de petrol, ”Cometa”. Aceste 
rafinării, în lumina observațiilor aeriene ale aliaților, nu erau 
chiar de lepădat, au fost, alături de rafinăria Vega, obiective 
importante de bombardat în partea de est și de nord a 
orașului, de aceea înclin să cred că bombele ce au căzut 
accidental în cartierul nostru nu erau destinate doar 
rafinăriei mai mari, Vega. Se poate accepta ideea și dacă ne 
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uităm la macheta orașului Ploiești așa cum a fost făcută 
pentru antrenamentul piloților de bombardiere aliate pentru 
recunoașterea în teren când vor survola orașul, fotografie 
care apare în fig. 8 (în machete apar clar definite cele 11 
rafinării de la limita orașului, așezate în toate punctele 
cardinale).  

V: Cum am mai spus, o altă bombă a căzut în capătul 
celălalt al străzii Praga, aproape vizavi de casa noastră (am 
vorbit despre asta în prima parte, la dialogurile despre strada 
Praga). Cu alte cuvinte, cartierul în care stăm sau am stat era 
prea aproape de niște obiective industriale, de mare interes 
pe timp de război. Ghinionul nostru! 

D: Fiind vorba de ceea ce-și mai amintesc și alți prieteni 
ai noștri din cartier, e de menționat ce mi-a spus Mircea 
Anton, prietenul și vecinul nostru, de pe Alexandru Vlahuță 
nr. 5 (în casa căruia, în camera de pe colț str. Vlahuță - str. 
Stadionului, s-a aflat magazinul de pâine al cartierului), 
referitor la bombe. Până să cumpere casa de pe Vlahuță, 
tatăl lui Mircea a avut cârciumă peste drum de cunoscutul 
birt ”Pomul Verde”, unde acum este pe stil nou firma de 
pompe funebre, dar pe care-l știu loc viran în anii ‘50. La unul 
din bombardamentele anului 1944, o bombă a picat peste 
cârciumă, tatăl lui Mircea scăpând ca prin minune, cu arsuri 
pe față și o porție zdravănă de sperietură. Ulterior, bătrânul 
Anton va cumpăra casa în care stă și acum Mircea, ce era 
depozit al cazarmei de la stadion, sediul Regimentului de 
infanterie; depozitul va fi separat în două pentru a deveni 
casele Anton, respectiv Oprescu (unde a locuit Bebe Oprescu, 
prietenul, vecinul și colegul nostru de liceu). 

V: Exact despre acest loc, adică intersecția străzilor Al. 
Vlahuță și Stadionului, vreau să vin și eu cu o completare 
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aflată de curând. Iată ce găsim în volumul “Din vechiul 
Ploiești”23, unde, în capitolul “Istoria Ploescilor”, editorul 
Lucian Vasile a preluat un text scris și publicat de 
ploieșteanul Ioniță Stoicescu la anul 1880 și retipărit de 
Nicolae Iorga la 1928: “[….] Și mai zice că Moruz să 
stăpânească și el în cuprinsul orașului numai trei locuri 
înfundate: unul pe care-și făcuse case, aproape de Dâmbu, ce 
este acum în Mahalaua Sfântul Nicolae Nou, [….]”, cu 
următoarea notă din partea editorului: “Loc aflat aproximativ 
la intersecția străzilor Al. Vlahuță și Stadionului. Casele 
Moruzestilor pot fi considerate singurul palat ridicat la 
Ploiești, fiind însă distrus la începutul secolului al XIX-lea, în 
timpul unei revolte a localnicilor (ruinele acestora încă mai 
puteau fi văzute la 1882). Cu toate că în acea perioada 
Dâmbu avea un curs mult mai sinuos (sistematizarea 
începută în interbelic îndreptându-l și deplasându-l ușor spre 
marginea orașului), este posibil că firul de apă din apropierea 
caselor Moruzestilor, să fi fost, de fapt, Gârla Tabacilor, un 
pârâu dispărut în secolul al XIX-lea.” 

M: Vă propun să terminăm discuția noastră, atât de 
plăcută, cu această evocare a celor mai vechi surse istorice 
despre zona noastră. Sper ca cititorii noștri să fie încântați de 
cele aflate! 

 
Încheiere scrisă de Marius Bâzu 

 

Ajuns la finalul acestor dialoguri, primul sentiment care 
mă încearcă este acela de regret. S-a terminat o perioadă 
lungă și plăcută în care am dialogat mai întâi cu Valeriu, apoi 

                                                      

23
 Lucian Vasile (editor), “Din vechiul Ploiești”, AEDU, București, 2019. 
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cu Dan și cu Valeriu, aflând de la ei, în premieră, informații 
inestimabile despre străzile Praga și Gheorghe Barițiu și 
despre parcul Vlahuță. Eu am încercat să fiu ”vocea 
cititorului” care pune întrebări pentru a se lămuri, acțiune de 
obicei imposibilă pentru cel care parcurge o carte. Sper că 
am reușit și că citirea acestor dialoguri, cu adevărat amicale, 
să vă fi făcut plăcere. 

Al doilea sentiment (de fapt, cronologic, primul) este cel 
pe care l-am avut pe toată durata dialogurilor și anume 
admirația pentru Valeriu și Dan, ambii, ingineri deveniți 
istorici! Ați văzut cu toții, au reușit să afle atâtea lucruri 
interesante despre subiectul nostru, încât a fost nevoie ca 
unele dintre ele să le plasăm în cele 5 note finale, pentru că 
nu am vrut cu niciun chip să renunțăm la ele, dar nici să 
încetinim ritmul dialogurilor. 

Sper că am reușit! Iar faptul că citiți aceste rânduri arată 
că ați parcurs întregul text (cred că nu sunteți dintre cei care 
se uită rapid la finalul unei cărți ca să afle ”cine a făcut-o?”). 
Cum sunt convins că este așa, nu doresc să mai adaug aici 
prea multe. Doar informația că preocuparea noastră comună 
pentru strada Praga, strada Gheorghe Barițiu și parcul 
Vlahuță a dus la strângerea alături de noi a unui grup de 
actuali și foști locatari ai acestei zone, numiți de noi 
”praghezi”.  

Valeriu are meritul major, pentru că el a reușit să-i 
contacteze pe cei mai mulți dintre ei. Urmarea a fost că pe 6 
noiembrie 2019 (deci pe când dialogurile dintre Valeriu și 
mine erau în toi), ne-am strâns la o primă întâlnire (fig. 9), 
care a avut loc, unde oare?, chiar pe strada Praga, în grădina 
minunată a micuțului bar Jazz Café, de la nr. 11, condus cu 
pricepere de Costin Moraru, zis Cici. 
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Fig. 9 Întâlnirea din 6 noiembrie 2019 a ”praghezilor”. 

Ne-am simțit minunat împreună, am depănat amintiri, 
ne-am uitat la poze și am promis că ne vom mai revedea.  

Iar din aceste întâlniri ale unor ploieșteni întreprinzători 
nu se știe ce va mai putea ieși! Țineți aproape și … veți afla! 
 

Nota 1 (trimitere de la pagina 9) 
În DEX online se spune că există câteva expresii adiacente cuvântului 

”stradă”, cum ar fi: „Omul de pe stradă = un anonim, o persoană oarecare 
(reprezentând opinia publică)”, ”a arunca (pe cineva) în stradă = a da (pe 
cineva) afară din casă.” 

Asta mi-a adus aminte de zisele colegului și prietenului Lucian Iacob, 
din promoția 1970, care, în 2019, la Biblioteca Județeană “Nicolae Iorga”, 
cu ocazia prezentării statuii – bust a profesoarei Aspasia Vasiliu, ne-a ținut 
o lecție despre bogăția limbii române. Așa că nu m-am rezumat la DEX 
online și am căutat mai departe. Iată cuvântul stradă și sinonimele lui, 
folosit în cadrul unor expresii românești: „a apuca pe un drum greșit”, „mai 
este cale lungă de parcurs”, „suntem abia la jumătatea drumului”, „fiecare 
pe drumul sau”, „deschide (pregătește) calea”, „pe drumul cel bun”, „pe 
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ultimul drum”, „a-și croi un drum în viață”,  „direcție total greșită”,  “calea 
ferată”. 

Foarte interesant acest cuvânt! Iată în continuare cum interpretează 
un poet cuvintele drum și respectiv stradă? Una dintre posibilele 
interpretări este versul care urmează, găsit pe net și care în traducerea 
mea aproximativă, ar suna cam așa: “Drumurile mele nu sunt străzile tale”. 
Ceea ce, tot în traducerea mea aproximativă vrea să spună că “un spirit 
sedentar preferă străzile, pentru că sunt mai umblate, mai comode și deci 
mai sigure, protejându-te de necunoscut, pe când Poetul - spirit cu simțul 
aventurii - preferă drumurile, cu toate că ele sunt mai riscante. Este o 
invitație la călătorie, în toate sensurile acestui cuvânt. Și, mergând mai 
departe, aceasta este prezentarea de pe net a cărții lui Alessandro Vanoli, 
“Străzi pierdute – călătorie sentimentală pe drumuri care au marcat 
istoria”: “Oamenii s-au cunoscut și au comunicat pe străzi. Pe străzi și-au 
răspândit și amestecat limbile și cultura. Pe străzi și-au dus războaiele. 
Morala: atunci când le parcurgi, este nevoie de timp și de ascultare, de 
disponibilitatea de a vedea și de a observă noul și diversitatea care te 
înconjoară.”   

Iată și o comparație cu teatrul. Drumul devine un participant activ la 
călătoria în sine. Străzile își schimbă forma și structura, adaptându-se 
istoriei, la fel ca și decorurile pieselor de teatru, care se transformă în timp 
ce are loc reprezentarea. Adaug aici o felicitare pentru ziua de naștere: 
“Cele mai bune urări la împlinirea vârstei de 20 de ani. Fie ca drumul care 
urmează să fie lung și solid ca vechile drumuri romane!”.  Și, fără discuție, 
nu se poate să nu fie amintit filmul lui Federico Fellini, “La strada”, un film 
care vorbește despre sensul vieții.  

 
Nota 2 (trimitere de la pagina 32) 
Îi amintesc aici pe câțiva dintre marii savanți ai medicinei românești 

dintre cele două războaie mondiale, pe care mătușa mea, Steliana 
Cristescu, a avut norocul să-i aibă profesori:  

- Clinica I-a chirurgicală  - Dr. Angelescu C. (care a fost ministru al 
învățământului, introducând examenul de bacalaureat în România); 

- Clinica chirurgicală infantilă și ortopedie – Dr. Bălăcescu I; 
- Clinica a III-a medicală –Dr. Bacaloglu C; 
- Medicină experimentală – Dr. Cantacuzino I; 
- Clinica a II-a medicală – Dr. Danielopol D; 
- Anatomia topografică – Dr. Gerota D; 
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- Clinica a II-a chirurgicală – Dr. Juvara E; 
- Clinica boalelor nervoase – Dr. Marinescu G; 
- Clinica infantilă – Dr. Manicatide M; 
- Igienă și poliție sanitară – Dr. Mezincescu M; 
- Medicină legală – Dr. Minovici M; 
- Clinica dermatologică – Dr. Nicolau St; 
- Clinica boalelor mintale – Dr. Obreja A; 
- Fiziologia umană – D-l Dr. Paulescu N; 
- Patologia generală – D-l Dr. Proca G; 
- Anatomia descriptivă – Dr. Rainer Fr. 
De asemenea, din broșura tipărită care conținea rezumatul tezei de 

licență a mătușii mele, Steliana Cristescu, reproduc pagina de dedicații și 
mulțumiri (broșura se distribuia membrilor „Juriului de promoțiune”, 
bibliotecilor facultăților de medicină, catedrelor de specialitate din 
facultățile de medicină, precum și colegilor și prietenilor care ar fi dorit să 
asiste la susținerea tezei), după cum urmează: 

„Părinților mei, Nemărginită dragoste și profundă recunoștință. 
D-lui Profesor Dr. Angelescu, Omagiile mele de respect și recunoștință 

pentru deosebita onoare ce-mi face prezidându-mi lucrarea mea 
inaugurală. 

Juriului de promoție și Profesorilor mei, respect și recunoștință. 
D-lui Conf. Dr. Ion Jianu, Inspiratorul acestei lucrări, aduc prinosul meu 

de recunoștință pentru îndrumările și sfaturile date la alcătuirea acestei 
lucrări. 

D-lui Docent Dr. Dorin Dumitrescu, Mulțumiri pentru bunăvoința ce 
mi-a arătat. 

D-lui dr. Moscu, Îi mulțumesc pentru amabilitatea sa. 
D-nei Dr. Lucia Bancheriu, Expresiunea celei mai vii gratitudini pentru 

solicitudinea și marea bunătate, ce totdeauna mi le-a arătat în timpul cât 
am lucrat sub conducerea D-sale. 

D-nei Dr. A. Crainic, Admirația mea.” 

 
 
Nota 3 (trimitere de la pagina 52) 
Ca să aflăm ce erau corporațiile, trebuie să ne întoarcem în timp, 

tocmai la anul 1912, când s-a dat legea pentru organizarea meseriilor, 
creditului şi asigurărilor muncitoreşti – așa-zisa Lege Nenițescu.  



149 

 

Printre altele, această lege precizează că: Breasla este asociaţiunea a 
cel puţin 25 de meşteri cari se îndeletnicesc cu acelaş meşteşug...... Breasla 
este persoană juridică. Ea poate primi donaţiuni şi legate cu învoirea Casei 
centrale........ Scopul breslei este (printre altele) să apere intersele şi să 
întărească ideea cinstei meşteşugului...... Fiecare breaslă este condusă de 
un comitet din trei membri cu ştiinţă de carte, având drepturi civile şi 
politice şi dintre cari unul va fi patron, unul meşter şi unul lucrător sau 
calfă. Ei sunt aleşi pe patru ani.  

Mai multe bresle întrunite la un loc formează o corporaţie. O 
corporaţie trebuie să cuprindă cel puţin o mie de membri. Când numărul 
membrilor unei singure bresle trece peste o mie, atunci acea breaslă poate 
alcătui singură, cu învoirea Casei centrale, o corporaţie. Corporaţia 
serveşte de prim organ al asigurărilor……. Corporaţia se administrează de 
un consiliu compus din membrii comitetelor tuturor breslelor ce o 
alcătuiesc şi din reprezentanţii lucrătorilor şi muncitorilor.....  

Consiliul de administraţie al corporaţiei are îndatorirea (iarăși, 
printre altele) să administreze sumele pe cari Casa de asigurare contra 
boalei şi pentru cheltuelile de înmormântare i le va pune la dispoziţie, 
potrivit legii şi regulamentelor..... Corporaţiile sunt persoane juridice…… Ele 
pot cumpăra, cu autorizarea Casei centrale, numai imobilele necesare 
sediului lor sau pentru înfiinţarea de şcoale, spitale, sanatorii, policlinice şi 
leagăne. Pe lângă Casa centrală a meseriilor, creditului şi asigurărilor 
muncitoreşti se înfiinţează o Casă de asigurare în contra boalei şi pentru 
cheltuieli de înmormântare. Membrii corporaţiilor, fără distincţiune de 
naţionalitate şi de sex, sunt obligaţi să contribuească în scop: a) De a se 
putea căuta şi îngriji în cazuri de boală, cu doctor şi medicamente; b) De a 
se acordă ajutoare băneşti asiguraţilor cari, din cauză de boală, s'ar găsi în 
neputinţă de a lucra mai mult de trei zile. c) De a se acordă cheltueli de 
înmormântare...... 

De bună seamă, în Prahova existau mai multe corporații și este foarte 
clar că cea mai importantă și mai puternică dintre ele trebuie să fi fost cea 
a petroliștilor. Este știut faptul că în Prahova funcționau atunci nu mai 
puțin de 8 societăți petroliere importante (pe lângă altele mai puțin 
semnificative), cum au fost: “Steaua Romană”, înfiinţată cu capital german 
în 1895, “Astra Română”, constituită în 1910, care a aparţinut trustului 
olandez “Royal Dutch Shell”, “Româno-Americană”, fondată în 1904 ca 
filială a companiei americane “Standard Oil”, deţinută de magnatul  J.D. 
Rockefeller, “Vega”, înfiinţată în 1905 cu capital german, “Creditul 



150 

 

Petrolifer”(1905), “Concordia”(1907), “Societatea de Petrol Franco-
Română”, care apare în 1905, “Compania franco-română Unirea 
Aquila”(1906) și Rafinăria “Creditul Minier” (1934). Printre personalitățile 
ploieștene care au sprijinit activitatea Corporației, condusă în acea 
perioada de C.G. Bogdan, s-a remarcat avocatul C. G. Brezeanu. 

 
Nota 4 (trimitere de la pagina 62) 
Iată câteva mărturii despre bombardamente, luate din cartea 

istoricului Lucian Vasile. Sunt date foarte precise despre bombardamentele 
americane efectuate asupra Ploieștiului, dar le-am preluat doar pe acelea 
care au afectat zona cuprinsă între strada Poștei și strada Stadionului, cu 
strada Praga aflată între ele. Iată extrasele respective: 

“Pe 4 aprilie, aviația aliată a efectuat primul bombardament din 1944 
asupra României… Ținta a fost capitala țării… Pe 5 aprilie 1944, la orele 
14:25, sirenele au început să sune în tot orașul, anunțând pericol aerian… 
Peste 5 minute, primul stol de bombardiere a apărut deasupra Ploieștilor,… 
Imediat s-a dezlănțuit bombardamentul. Timp de 20 de minute, aparatele 
de zbor americane au survolat orașul, aruncând 250 de tone de material 
explosiv sau incendiar… Cercul Militar de pe strada Alexandru al II-lea 
fusese și el la rândul său lovit,…”.  

Bombe au mai căzut și în curtea din fața casei noastre, pe locul în care 
inginerul Păun Constantin și-a construit mai târziu casa și alături, în curtea 
casei doctorului Sabin Ardeleanu de pe Alexandru al II-lea, precum și în 
actualul părculeț, chiar pe casa colonelului Vasile Stamate, de care s-a ales 
praful.  

“La ora 10:30 a zilei de 24 aprilie 1944 s-a dat la Ploiești primul 
semnal de atenție mărită. După 20 de minute, s-a stabilit pericolul aerian 
de gradul I. După alte 20 de minute, s-a ridicat alarmă la pericol aerian de 
gradul II. Peste alte 20 de minute se ajunsese la gradul III. Abia la 11:40, în 
oraș au început să sune sirenele, anunțând populația de iminența unui atac 
aerian asupra Ploieștilor. … Peste 100 de bombe fuseseră lăsate de această 
dată de către avioanele americane asupra Ploieștilor. Clădirile Cercului 
Teritorial și al Corpului V Armată fuseseră atinse de bombe….” 

“În dimineața zilei de 18 mai, la ora 10:30, s-a dat din nou alarmă la 
Ploiești. Un atac asupra orașului părea iminent, masa de bombardiere 
îndreptându-se spre regiunea petroliferă… De data aceasta, cartierul de est 
primise majoritatea bombelor aruncate de inamic. Pe străzile Zoe 
Scorțeanu, Mihai Bravu, Colonel Stamate, dar și în Bariera Bucov și în 
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cartierul Bereasca, numeroase case fuseseră atinse de violența exploziilor, 
iar numeroase străzi erau blocate.” 

 
Nota 5 (trimitere de la pagina 134) 
În continuare, sunt date câteva detalii interesante despre familia 

Costa-Foru. Google: Familia lor provenea din aromânii înstăriţi care s-au 
stabilit în veacul al XVIII-lea în Țara Românească, iar printre membrii 
marcanți ai acestei familii regăsim avocați, publiciști și oameni de cultură.  

Iată ce am găsit pe https://leviathan.ro/gheorghe-și-constantin-costă-
foru-de-daniela-sontica/. Gheorghe Costa-Foru, care a trăit între anii 1820 
şi 1876, la București, a fost politician, profesor și jurist. Şi-a luat doctoratul  
în Drept la Sorbona, a predat în universităţi din Saxonia și Austria, a 
redactat revista juridică ”Magazinul judecătoresc”  şi a realizat un studiu 
despre educaţia europeană a vremii sale. Pe baza acestui studiu, a fost 
chemat să organizeze în Ţara Românească învățământul superior 
românesc. Tot el a militat pentru începerea lucrărilor la clădirea Palatului 
Universității, din 1857. De altfel, Gheorghe Costa-Foru este primul rector al 
Universității din București, în 1864, prin decretul domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza. A mai fost ministru al Justiţiei, de Externe şi agent diplomatic al 
României la Viena. Este considerat, împreună cu Vasile Boerescu, unul 
dintre pionierii Dreptului penal în România. Fiul său, Constantin Costa-Foru, 
a trăit între 1856 şi 1935. A studiat la Heidelberg, apoi la Paris și la Dresda. 
S-a căsătorit cu Maria Paspatti şi au avut 10 copii. A urmat o carieră în 
drept şi ulterior în politică, industrie şi publicistică. A fost avocat şi deputat 
independent, a ocupat funcţii în diplomaţie şi administraţie publică. Din 
1883 a început afaceri cu petrol, devenind printre primii industriaşi ai 
Regatului. În prima parte a secolului al XX-lea, a renunțat la politică și a 
început o activitatea publicistică axată mai ales pe teme sociale. A fost un 
fervent al apărării drepturilor omului, convingerile sale politice fiind de 
stânga. Pentru aceasta, în 1929 a devenit unul dintre fondatorii Ligii 
Drepturilor Omului. A murit în 1935. Renumitul inginer Lazăr Edeleanu - 
inventatorul procedeului de rafinare a  benzinei - era prieten și mai târziu a 
devenit cuscrul industriașului Constantin. G. Costa-Foru (Ionel Edeleanu, 
fiul lui Lazăr Edeleanu s-a căsătorit cu Maia, fiica lui C. G. Costa-Foru). 

https://leviathan.ro/gheorghe-si-constantin-costa-foru-de-daniela-sontica/
https://leviathan.ro/gheorghe-si-constantin-costa-foru-de-daniela-sontica/
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Sunt aproape sigur că nu greșesc afirmând că inginerul Ioan C. Costa-

Foru, proprietarul vilei de pe Ramurei 1, este unul dintre cei 10 copii ai 

cuplului Constantin Costa-Foru – Maria Paspatti
24

. 

Numele întreg al inginerului era Ion Roderick Emanuel ‘Dan’ 
(Constantin) Cosa-Foru. Era născut în 1896 și a decedat în 1972. Părinții lui 
erau Constantin (Gheorghe) Cosa-Foru și Maria (Jean) Paspati. S-a căsătorit 
la Berlin (Germania) cu Lidia Milevski, născută în 1899 și decedată la 
Ploiești, în 1942. A avut doi fii: Gheorghe (născut în 1926 și decedat în 
2004, căsătorit cu Anca Prager, în 1952) și Alexandru (născut în 1928 și 
decedat în 1991, în Franța, căsătorit cu Louisa Jelinek, în 1952). Gheorghe 
și Alexandru Costa-Foru sunt exact tinerii cu care domnișoara Meropi, de 
pe Zoe Scorteanu (Praga de astăzi) juca volei pe terenul de tenis din 
spatele vilei tatălui dumnealor, de pe Ramurei 1.   

Și încă ceva foarte interesant. Anca Prager, al cărei nume a fost 
pomenit mai sus era fiica din prima căsătorie a lui Emil Prager, un mare 
inginer constructor. A două soție a lui Emil Prager a fost marea actriță 
Elvira Godeanu. Despre care – și cu asta închei capitolul Costa-Foru – s-a 
zvonit că ar fi fost îndrăgostit lulea dictatorul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care ar fi cerut-o chiar în căsătorie (om serios, ce mai!). Lucru infirmat într-
un interviu de Elvira Godeanu, care a declarat

25
: Este o poveste care m-a 

apăsat multă vreme. Toţi cei care îmi erau apropiaţi, colegi, prieteni care 
îmi veneau în casă, ştiau că este o calomnie. O legendă construită cu sânge 
rece de Ana Pauker, pentru a-l compromite pe rivalul ei, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în ochii tovarăşilor de partid şi ai lui Stalin. 

                                                      

24http://www.christopherlong.co.uk/gen/paspatigen/fg27/fg27_098.html 
25https://adevărul.ro/locale/târgu-jiu/povestea-iubire-dictatorul-gheorghe-
gheorghiu-dej-frumoasă-actrița-elvira-godeanu-o-legendă-construită-sânge-rece-
ana-pauker-1_56b0db1f5ab6550cb862fddb/index.html) 

 

http://www.christopherlong.co.uk/gen/paspatigen/fg27/fg27_098.html
https://adevarul.ro/locale/targu-jiu/povestea-iubire-dictatorul-gheorghe-gheorghiu-dej-frumoasa-actrita-elvira-godeanu-o-legenda-construita-sange-rece-ana-pauker-1_56b0db1f5ab6550cb862fddb/index.html
https://adevarul.ro/locale/targu-jiu/povestea-iubire-dictatorul-gheorghe-gheorghiu-dej-frumoasa-actrita-elvira-godeanu-o-legenda-construita-sange-rece-ana-pauker-1_56b0db1f5ab6550cb862fddb/index.html
https://adevarul.ro/locale/targu-jiu/povestea-iubire-dictatorul-gheorghe-gheorghiu-dej-frumoasa-actrita-elvira-godeanu-o-legenda-construita-sange-rece-ana-pauker-1_56b0db1f5ab6550cb862fddb/index.html
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Consuela Stoicescu 

Sentimental Junk 

„Nostalgii ploieștene”?  
- Prezent! Sunt și eu pe-aici, salutare! 
 
Hai să te fac părtaş, cititorule, la parcursul meu subiectiv 

de ploieşteancă, sublimat într-un soi de insectă muzical 
puternică (M.P.), de formaţie din anii ’70, cei impregnaţi de 
simbolul „Flower Power” - ideologia rezistenței pasive și non-
violente. 

Iată-mă în gara cea mare și zgomotoasă. Lume vine, lume 
pleacă, trenurile nu mai contenesc. Cu semnale sonore, 
luminoase, cu tropăit și ţipăt, vuiet … 

Şi eu nu aud nimic. Nu văd nimic. 
Nimic nu-mi poate distrage atenţia de la locul meu situat 

doar aparent în spaţiul acestei gări, de fapt aflat departe, 
dincolo de graniţele fizice ale oricărei gări din lume.  

Acolo de unde vin.  
Unde s-ar putea să mai fie și mâine scorpioni în nisip, 

undeva, la taifas, ... pe o „planetă” unde viaţa curge bogată, 
printre stâncile sălbatice pe unde îşi are sălaşul Luna. 
Noaptea, trufaşa rece a nepământului, se uită la muritorii din 
gară, cu colţul ei scofâlcit, de care agaţă vise și de unde, 
jucăuşă, cu viclenie, îşi scutură inelul aşa, ca din întâmplare, 
lăsând să cadă peste pământ cadoul plăsmuirilor ei 
fantastice. Se joacă luna de acolo, din sălaşul ei.  

Mie mi-a spus multe secrete, pe vremea când, lună plină, 
m-a strigat…şoptind cuvinte pe limba noastră, necunoscută 
muritorilor. Şi pe ea, uite că am auzit-o: am stat amândouă 
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așa, la taifas, până când, cu degetul la buze, în vârful 
picioarelor, s-a retras, sfioasă, decolorată de lumina zorilor. 
Venea soarele de ziuă să trezească rutina vieţii, să ne 
amăgească cu încă un principiu al lui Murphy, anume că 
oriunde ai ascunde Cheia, ea va fi întotdeauna la fund, sub o 
mulţime de cărţi și obiecte, sub perne și sub paturile 
suprapuse la vagonul-cuşetă. Acea senzaţie că ai pierdut-o 
undeva, deşi ai pus-o bine. Şi cauţi, cauţi… 

”Motorcars, handlebars, bicycles for two  
Broken hearted jubilee  

Parachutes, army boots, sleeping bags for two 
Na na na na jamboree”  

                                           (Junk - Paul Mc Cartney) 

… și poate încă mai fugeam, dacă nu intram aici, în sala 
de aşteptare. Asteptare? Aproape că mi-e drag să aştept, 
dragă aşteptare cu M mare (de la Muzică), află despre mine 
ca...AŞTEPT. 

...Şi acel PAUL îmi mângâie pleoapele, zilele astea, lungi 
deja în apropiere de ce va veni, când ustură de aşteptare: 

”Buy buy, says the sign in the shop window  
Why why, says the junk in the yard 
Motorcars, handlebars, bicycles for two 

Broken hearted jubilee ...”  
                                         (Paul Mc Cartney) 

Fumul gri-albăstrui al discursului melodic îmbibat de 
amintiri mai vechi și mai noi ne readuce în punctul extrem de 
fragil unde ne formam cândva, întregi, rotund și candid, în 
Muzică. 

Dragă felie de suferinţă. Mută. Surdă. Anonimă. Împinsă 
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ca un pumnal adânc în rana veche a neputinţei de 
acomodare la regulile „ce zice lumea”. 

Nu în gara asta. Nici în cealaltă.  
Le-am tot încercat, în demersul meu feroviar de acar 

păun. 
NU printre trenuri cu orar fix, cu întârzieri, cu derapaje, 

cu consolidări de maluri, terasamente și restricţii de viteză. 
NUUUUUUUUUUUU. 

Poate într-o altă sală, … cu uşile închise, cu ochiuri mici 
de ferestre neşterse bine de vuietul atâtor trenuri … uşor 
prăfuită de vreme, cu băncile, iată, proaspăt vopsite și 
trupuri fantomatice ale unor călători care au plecat de mult și 
nu se mai întorc. Bye-bye…buy… 

„Buy buy, says the sign in the shop window  
Why why, says the junk in the yard” 

Adolescenţa prelungită din răsfăţ și revoltă şi-a zimţuit 
deja marginile, a curs cu ploile și s-a topit primăvara 
incandescent de neaşteptat, cu aromă de frezie și gust de 
zgură proaspătă, cu fum de frunze arse toamna în Cișmigiu, 
lângă leagănele anticipând copii jucăuşi, în braţe cu caietele 
suprasaturate de L.R.C. (limba română contemporană) – 
groaznica bubă a anului I Franceză, sau cursurile de L.F.C 
(limba franceză contemporană) etc… sau Arhitectura 
organizând delicii studenteşti cu bilete rezervate la mirificul 
festival de la Sala Palatului, sau uite-i pe Cromatic din Cluj la 
cantina din Piaţa Rosetti, fără flaute, luminile acelui Bucureşti 
la Club A pe uliţa Blănarilor, cu Deep Purple în rock și jam 
sessions cu aşii popului local… și, desigur, mult Beatles: 

Out of college, money spent 
See no future, pay no rent 
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All the money’s gone nowhere to go 
But! Oh- that magic feeling 

Nowhere to go 
You never give me your money (The Beatles) 

MUZICA. Există Muzica. Noi pluteam în jurul ei, ne 
refeream la ea, ne hrăneam melodic, pentru că noi suntem 
de fapt nişte insecte muzicale, greieri nătângi, suspinând pe 
lângă furnica neobosită a timpului care se lasă pasiv măsurat 
în nisiparniţe absurde de secole. 

Timpul în sine, și TIMPUL NOSTRU. Timp interior, grăitor 
și inestimabil. Singurul timp de fapt consistent, pe care-l 
risipim înspăimântător de imprudent, dar care ne 
recompensează, culant, cu câteva ore de muzică, nemeritat 
de deferent, timpul fără timp. 

Yesterday 
All my troubles seemed so far away 

Oh ! I need a place to hide away 
Oh ! I believe in yesterday 

Suddenly 
I’m not half the man I used to be 

Here’s a shadow hanging over me 
OhI yesterday came suddenly   

                                       (The Beatles) 

DINCOLO DE BINE ŞI DINCOACE DE RĂU, indiscretă 
atmosferă confuză, detaşată de orice clepsidră; cronometrul 
interior tic-ticăie tic-tac. Cucul s-a defectat și cască leneş… Ca 
apele tulburi ale vâltoarei cu bulboană, m-am umflat, m-am 
revărsat de vreo două ori la rând, și acum plutesc cu buşteni 
răzleţi, cu gâlgâituri pe la maluri și nu-mi cunosc hotarul din 
celălalt capăt al meu. Am pe margini pajişti verzi, cu salcii 
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unduietoare, care-mi mângâie pe furiş curgerea molcomă… 
am nostalgia mării spre care curg într-una, fără să ajung 
vreodată. Pe alocuri sunt liniştită, ca un lac în asfinţit și, mai 
departe, mă reped cu valuri și spumă peste stânci colţuroase, 
tocindu-le intenţiile nemărturisite. 

Dincolo de mine poate fi bine, deşi dincoace de mine 
poate fi rău… 

Dar FREZIILE? Ştiai că speciile acestui gen sunt originare 
din sudul Africii şi importate pentru prima dată în Europa la 
sfârşitul secolului 19? Ele provin din Capul Bunei Speranţe, 
Africa de Sud şi din Africa tropicală, având o arie de 
răspândire la nord de Ecuator, până în Sudan. Denumirea 
plantei datează din 1886 şi a fost atribuită în onoarea 
medicului german, Heinrich Theodor Freese (1795-1876). 
Sunt simple sau involte, au formă de trompetă, sunt foarte 
delicate, colorate în diverse nuanţe pale (alb, galben, crem, 
portocaliu, roz, roşu, mov, violet), fiind plăcut mirositoare, iar 
parfumul lor este asemănător iasomiei. 

... 

Un mic buchet într-o glastră, şi gata, uite cum ai în casă 
tot exotismul provenienţei lor, plus foarte preţiosul parfum 
care încarcă instantaneu  amintirile tuturor freziilor primite, 
dăruite sau râvnite într-o zi de februarie, trecând pe lângă 
coşul florăresei, într-un alt februarie, mai bun sau mai rău 
decât acesta. 

1 februarie m-a întâmpinat anul acesta cu trei fire de 
frezii albe. Cuminţi, pe tijele lor înalte, respiră delicat, 
parfumate, înveşmântate în har şi distincţie, ca nişte domniţe 
în rochii albe cu guler înalt, ferecate într-un turn, aşteptând 
reîntoarcerea cavalerului plecat în cruciadele unui veac mai 
sfânt. 
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Ca un alt buchet de frezii, purtat cu sfinţenie în micuţele 
ei mâini de o fetiţă, de-a lungul străzii străjuite de castani 
(strada Praga din Ploieşti), într-un veac vesel şi lipsit de griji al 
copilăriei, către profesoara de pian, doamna Silvia Cohn, să 
dea altă consistenţă lecţiei de pian de duminica dimineaţa. 

Sau ca nefericitul buchet de mireasă al unei nefericite 
mirese, în alt veac, plin de confuzie, la o căsătorie într-un 
iunie al unui nefericit an - nici măcar freziile acelea nu erau 
adevărate (de februarie), cum nici măritişul acela nu era şi 
fericită nu era nici încă tânăra, care naviga prin meandrele 
unui tărâm fără busolă. 

Sau freziile aşezate comemorativ pe mormântul unui soţ, 
nu cel mai bun şi de fapt destul de rău, la o lună după ce 
văduva lui îl iertase pentru că a fugit de răspunderea creşterii 
unui fiu lăsat la pubertate derutat, sărac şi dezorientat. 

Freziile de la Universitate, mereu la fel de generoase, în 
coşurile oacheşelor florărese drapate în fuste colorate, 
plisate şi scrobite, care ne întâmpinau la ieşirea din 
universitate, în cel mai animat veac de existenţă, când 
Apollinaire colinda de mână cu noi Bucureştiul, pe acel 
<bâteau ivre> al primei tinereţi, Doamne! atât de 
îndrăzneaţă, cercetătoare, deşi confuză şi arogantă în 
inocenţa ei neştiutoare. 

Şi, ca în cântec, ”...mi-a şoptit o viorea... trurli, trurli 
dragă”, freziile îmi şoptesc, de fiecare dată când mă apropii 
de ele, că nimic nu e pierdut, cât timp mai este încă viaţă, 
poezie, putere de a discerne, a simţi şi dorinţă de a dărui şi a 
primi, că timpul îţi poate fi prieten, dacă ştii să-l domini, cu 
speranţă, consecvenţă şi luciditatea valorilor autentice, iar 
parfumul lor discret îmi mângâie taina sufletului, neîntinată, 
pe care o cuprind  în cupola lor aceste flori firave, graţioase şi 
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atât de grăitoare, dacă ştii cum să le priveşti şi să (ţi) le 
dăruieşti, într-o zi de februarie, în orice veac.  

Sunt florile mele preferate, mai ales cele galbene, 
tradiţionale. 

...Până la urmă, ce ciudat este totul, ce zadarnic şi 
patetic! 

Ne luptăm cu viaţa aici, pe o hartă a globului, sârguincios 
împărţită pe ţări, cu naţii şi limbi diferite, pe comunităţi - care 
se despart, se unesc, tind să globalizeze - unele împotriva 
altora, toate cu deja străvechi tradiţii - olărit, ţesut la război, 
astăzi upgradate la teflon şi supersofisticate materiale 
impermeabile, ignifuge,... clamăm politici de environment, 
după ce deja poluarea a distrus mare parte din el, iar 
oamenii, prin defrişări necontrolate, au continuat adâncirea 
în marasm, spre disconfortul general, ca nişte copii neglijenţi, 
care şi-au împrăştiat cuburile de lego printre picioarele 
omenirii, la întâmplare... 

Avem bani, tot felul de monede, steaguri, sigle şi 
logograme, cu care să fixăm cumva identităţi şi apartenenţe, 
ne mişcăm după anumite programe/scheme/cutume 
moştenite, perfecţionate, updatate, combatem pe câmpuri 
de luptă sau în parlamente; există atâtea forme de 
organizare / dezorganizare în toate sectoarele vieţii şi tot 
atâtea neajunsuri de management, corupţie, egoism, 
aroganţă, şi toate celelalte <sensible flaws> care apar ca nişte 
ciuperci după ploaia de <brain washing> aplicatã cu 
televizorul de oameni contra oamenilor. Mesaje subliminale. 
Replici aluzive. <Broken hearts> ...şi otrăvirea cu efect de 
seră. 

Pentru că, deşi unele ţări (nu neapărat şi a noastră, aici) 
clamează preocupări pentru Om, condiţia lui pe pământ, 
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reguli de comportare civilizată şi drepturi ale omului, sufletul 
este undeva rămas, mai mereu şi mai oriunde, la cheremul 
unui trup care se va întoarce, greu şi gol, în pământul din 
care a fost plămădit la începuturi. 

Sufletul care ne animă de fapt pe noi, păpuşi de lut cu 
forme şi chipuri doar uşor diferite, el, sufletul, este mereu 
uitat, în favoarea considerentelor materiale, uităm sã iubim, 
să ne dăruim şi să vibrăm la frumos, adevăr, bunătate.  

Ne îngropăm valorile adevărate sub altele, fabricate din 
înlocuitori, strângem averi mimând fericirea, salvăm 
aparenţe “de ochii lumii”, amânăm să ne asumăm suferinţa 
ca încercare dată nouă ca provocare pentru a ne construi, 
defini şi perfecţiona, ne complacem în rutină, obosiţi de 
huruitul unui tren pe care l-am pierdut şi al altuia pentru care 
nu avem tichet de rezervare ... şi aşa trec anii peste noi, iar 
noi ne târâm dintr-un an într-altul, sângerăm uneori o viaţă 
întreagă, ajungem fără vlagă la câte un ţărm, lipsiţi de 
binefacerile bogăţiei spirituale pe care am neglijat s-o 
cultivăm suficient, ne mestecăm în dinţi durerea ca un tutun 
halucinogen, până când, într-un final, ne retragem să ne 
îngropăm trupurile obosite de a fi ascuns atâta vreme, sub 
carne şi oase, adevărata noastră esenţă umană: ANIMA...  

Și când te gândești că, uite, avem la îndemână hrană prin 
MUZICĂ, de pildă - cu care putem comunica atât de simplu şi 
armonios, către lumină, acolo unde nu este decât iubire 
creştină şi înţelegere uman-divină pentru noi toţi, copii 
deopotrivă ai lui Dumnezeu; ei bine, este bine de știut că 
hrana asta nu va ajunge decât la aceia care au îndrăznit să 
urmeze destinul sensibil de suflet, cultivându-şi spiritul, 
respectând credinţa, împlinind astfel cerinţa de armonie în 
univers. 
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...fără ca nimeni să o vadă, 
        poezia a coborât în stradă. 

(Ileana Mălăncioiu – Cântec) 
* 

Nicu 
Trenul de navetă de 7:10 a.m. din Gara de Nord a 

Ploieștiului intră în gară, producând şiruri lungi de navetişti 
din schimbul al treilea, gălăgioşi în faptul dimineţii reci de 
toamnă; e încă întuneric afară, iar peronul s-a umplut deja de 
cei care așteaptă naveta în sens invers, înspre un orăşel la 28 
km de Ploiești pe valea Teleajenului: Vălenii-de-Munte.  

A venit, urcăm. În personalul ponosit, neîncălzit și prăfuit, 
navetiştii își deschid sticlele de alcool care-i vor însoţi până la 
destinația fiecăruia, pe la întreprinderile socialiste de pe 
traseu. Suntem în anii ‘70, pe la mijloc, când începuse 
teroarea, după Decretul - Lege 770 prin care avorturile erau 
interzise, celebra epocă a „decreţeilor”. 

Noi mergem la Liceul „Nicolae Iorga” din Văleni. Intrăm 
în cancelarie: spaţioasă, rigidă, rece, dulapuri de lemn masiv 
pe margini și o masă lungă în mijloc, pe care stau în 
dezordine cataloage, deschise în grabă de câte un profesor 
care transcrie niște note dintr-un carnet. Alături, două 
profesoare rubiconde își împărtăşesc reţete culinare de 
provincie. În colțul din fund, doi matematicieni joacă şah. 
Mereu învinge vlăjganul ăsta la vreo 30 și ceva de ani, cu 
buze groase și ochi pătrunzători (fig. 1). În pauze, tot el le dă 
consultaţii colegilor de breaslă, rezolvându-le rapid, cu o 
minte limpede, problemele dificile de matematică cu care se 
confruntă la clasă, sau din culegerea recomandată elevilor ca 
temă de vacanță.  

Cu un fel de graţie suplă din înălțimea staturii lui, înşfacă 
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un catalog, murmură un salut pe o voce foarte joasă și se 
face nevăzut pe culoarul slab luminat care duce înspre clase.  

Curiozitatea ne împinge spre condica profesorilor: Văcaru 
Constantin, profesor de matematică. Hmm... Văcaru? Ce 
nume mai e și asta?  

Și deodată, se aude aievea, din urmă cu nişte ani, din 
timpul facultăţii, o discuție la club A de la Fizică-etajul 4 în 
universitate, despre un tip ajuns faimos în universitate pe 
vremea revoltei studenţeşti din anii ‘68, când colindele 
cântate de studenți de Crăciun au luat o turnură politică 
contra regimului, la Bucureşti, după ce începuseră la fel la 
Iaşi. Se vorbea în club, în șoaptă, era un subiect tabu: „ ... 
printre capii studenților era Văcaru acela, student în anul 4 la 
Matematică, Secţia Ecuații, un fenomen, intrase cu cea mai 
mare medie, mai avea încă un an când l-au exmatriculat 
atunci: un ciudat, dar știa ceva meserie! Ce, doar ceva? Băi, 
află că era tobă de matematică! Ba știa și filosofie 
destulă...Unde o fi acum? A revenit la facultate? Ei, na! Da, 
da, s-a înscris tot la Mate, a intrat, tot așa, cu media maximă, 
și a luat facultatea de la început. Trebuie să fi terminat anul 
ăsta. Figură legendară în universitate. L-au bătut așa de rău 
securiştii, în subteranele dintre căminele de la Grozăveşti 
până la Sala Palatului, încât l-au băgat în spital. Toți capii de 
atunci, 3 la număr la Bucureşti, fuseseră arestați, bătuți, li se 
întocmise cazier politic și au fost exmatriculați cu drept de 
reînscriere după 1 an de producție, ca muncitori...” 

El trebuie să fie: numele, statura, singularitatea apariţiei. 
Da, el este.  

Ça alors! Chut alors! - tânăra profă de franceză își 
propune să intre în vorbă cu el, poate-i va împărtăşi ceva din 
acel trecut secret și fabulos al lui? O fi însurat? Află de la o 
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colegă că este un biet suplinitor, plătit cu ora, ceea ce este 
desigur de mirare, după autoritatea lui în studii la facultate, 
dar și cea de acum printre colegi, pare să aibă o formaţie 
solidă și totuși nu este nici măcar titular de catedră!... A, da! 
S-ar explica politic, acolo stă mai prost, așa se poate înțelege 
lipsa unei afirmări în carieră.  

L-a cunoscut apoi. Chiar foarte bine. Atât de bine încât … 
s-au căsătorit. A fost însă o căsătorie scurtă, din care a 
rezultat o fetiță teribil de talentată la cifre, cu o inteligenţă 
ascuţită și ordonată, logică și practică, care i-a moştenit ochii 
și rigurozitatea.  

 

 
 
 
 
 
Fig. 1 Consuela, 
Nicu și cumnata 
lor, Cristina (în 
mai 1977). 

Era numit Nicu, în familie. Bietul Nicu! Era absolut 
imposibil de convieţuit cu el, în ciuda generozităţii lui faţă de 
foşti colegi de facultate, a bunelor lui intenţii mereu, a 
bogatelor lui lecturi și a unei viziuni profunde despre lume și 
viaţă.  

Nicu nu reușise niciodată să treacă peste bestialitatea cu 
care fusese tratat politic, era un tânăr terminat înainte de a-
şi începe viața de adult. Rămăsese puternic marcat de acea 
experiență dureroasă, care-l măcina cu amară depresie.  

Era romantic și recita uneori din Macedonski, poet 
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preferat de el, apoi era sceptic și poate prea lucid, braț la 
braț cu Soljenițîn sau cu poeţii elitei legionarilor întemniţaţi, 
Radu Gyr & co. Propunea eutanasiere iubitei lui, ca să se 
regăsească împreună într-o lume mai bună. Era creștin 
ortodox și cunoştea mai bine ca oricine Biblia, avea acel soi 
de puritanism neadaptat la modernitatea abjectă a 
contemporanilor.  

A trecut dincolo la un început de ianuarie, acum câțiva 
ani, neştiut, singur, într-un spital undeva, uitat de lume, de 
toți.  

Dumnezeu să-l ierte.   
EPITAF 
..................................................................................... 
M-am simțit mai viu, mai tânăr, cu durerile-alinate, 

Ș-am zâmbit..., uitând veninul care-n suflet mi s-a strâns, 
Căci, firește, viața este tot ciudata comedie 
Care-amestecă-mpreună și dureri și bucurie, 
Punând lacrimi lângă zâmbet, punând zâmbet lângă plâns.  

               (Al. Macedonski- „Noapte de ianuarie”) 
* 

Doctorul Stoicescu 
În cabinetul Doctorului Toma Stoicescu nu găseai 

asistentă, ca la toți stomatologii, nu, doctorul renunţase de 
mult la orice asistentă și prefera să-și facă singur preparatele 
pentru plombe și toate celelalte; în schimb, dacă ajungeai să-
l cunoști mai bine, puteai bea cu el o cafea zdravănă, la o 
pasionantă discuție literară. Era de ajuns să numești un autor 
și doctorul se simțea dator să-ți înşire toate operele 
respectivului.  

Citea mult, și în cabinet, și acasă, oricând îl puteai vedea 
pe undeva refugiat într-un fotoliu sau pe terasa de la intrare, 
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cu o carte citind, asta când nu se închidea în biroul lui, cu 
lupa în mână aranjându-şi preţioasele timbre, clasoare întregi 
strânse în ani de zile, cu pasiune de colecţionar.  

Și dacă ar fi colecţionat doar timbre! Dar colecţionarii au 
viciul de a strânge tot felul de lucruri, pe forme și culori, pe 
valori materiale sau sentimentale, așa încât își umpluse 
biroul la refuz. Noroc că era loc destul în casa spaţioasă în 
care locuia de mic copil, în strada Cerceluş, casă naţionalizată 
- construită de tatăl său, ca și proprietăţile valoroase din 
București, la fel luate cu japca, căci statul îi luase absolut 
totul acestei familii, odinioară prosperă.  

 

 
 
 
 
 
Fig. 2 Bazinul cu 
nuferi, strada 
Cerceluș, nr. 39, 
Ploiești. 

Casa aceasta de domiciliu, pe care aveau s-o recapete în 
proprietate abia după anii 1990, beneficia de un living 
generos cu şemineu, lemnărie și parchet de stejar, demisol 
cu pivniță de vinuri și garaj, iar în curtea din spate, o mare 
atracție: un bazin rotund betonat, din care se legănau pe apă 
nuferi albi pe tijele lor groase verzi prinse de fundul bazinului 
(fig. 2). La fel, bradul de la poartă, la intrare, se ridica semeţ 
ca un punct de reper, la capătul dinspre strada Rudului.  

Acum, frumoasa casă veche plângea după niște renovări, 
dar banii nu curgeau harnici aici ca la alți medici. Deh! Deși 
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înzestrat cu talent pentru profesie – era mereu chemat de 
cele două colege de policlinică să le ajute la extracţiile 
dentare, cu mâna lui sigură și puternică (și un tehnician 
foarte bun), doctorul Stoicescu (fig. 3) fusese interesat mai 
mult de viața boemă în tinerețe, iar apoi de...timbre!... 
manifestări culturale, ba chiar de politică, în anii de după 
1989. Partidul Național Liberal era partidul predilect din 
familie, din epoci mai vechi, așadar acum, la reinventarea 
acestui partid istoric, a cochetat intens cu politica, 
implicându-se o vreme în PNL alături de Ionescu Quintus - 
cunoștință mai veche, primind acasă colegi de partid, cu care 
puneau la cale planuri de viitor post-comunist și dezbăteau 
ideologia liberală, rememorând efectele cumplite ale terorii 
temniţelor comuniste, totul la un pahar de vin bun, primit de 
la un pacient de la Pietroasele. 

„Doctorul Stoicescu” la cabinet, la partid, iar acasă, 
simplu: „Tom”; și „Tomiţă” pentru prietenii vechi... 

Aflasem încă din gimnaziu despre isprăvile de elev ale lui 
Tom, absolvent, ca și mine, al Liceului „I. L. Caragiale”. 
Profesoara mea de română de atunci ne-a povestit la un 
moment dat o scenă nostimă din activitatea ei didactică la 
celebrul liceu, care produsese atât de multe personalităţi.  

Își amintea de un elev, foarte bun la română, și asta 
pentru că citea mult. Îl scosese la tablă, să-şi citească tema, 
un eseu privind o operă literară, gândindu-se dinainte că 
avea să asculte o lucrare bună, iar el i-a dat drumul, cu 
caietul în faţă, unei analize, destul de lungă, dar culmea! Cam 
la un sfert de oră, profesoara și-a dat seama că Tom nu 
dăduse pagina, ceea ce a intrigat-o, l-a lăsat să termine acel 
„citit” în continuare, iar el, tot așa, fără să dea pagina, apoi l-
a chemat cu caietul la catedră. Și ce să vezi, nimic scris în 
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caiet din tot ceea ce expusese cu atâta aplomb drept a fi fost 
citit de acolo! A luat totuși o notă mare, pentru că se vedea 
că citise romanul. 

 

 
 
 
 
Fig. 3 Tom și 
Consuela, la 
botezul fiului 
lor Lucian 
(noiembrie 
1988). 

Era o figură Tom, de mic copil! Și-a păstrat și mai târziu 
un soi de ghiduşie, cu talentul de a spune bancuri și de a face 
glume, nu întotdeauna inofensive. Putea fi agresiv și 
necruţător, tot așa cum avea acel echilibru al omului 
inteligent care își cumpăneşte reacţiile în funcție de 
circumstanțe. 

* 
6% Drepturi  
În sfârşit, sunt în drepturi...! La Ploiești, str. Aurel Vlaicu 

nr.22. 
Mai exact, am dat o raită pe la Administraţia financiară, 

că m-au somat pentru o restanţă de impozit de plătit - de 
două ori 6%, pentru nişte traduceri în ultimii doi ani 
consecutivi. Doar o raită, zic, pentru că nimic nu e simplu de 
rezolvat la noi, la... Românica. Acum aştept acasă încă o 
hârtie, după care,... voi putea plăti?... I wish I could, but... e 
încă în ceaţă, ca un fel de vis... şi aşa, uite cum o sumă de dat 
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devine o bucurie, dacă reuşeşti, în sfârşit, să o dai. Cu 
peripeţii. Ca un traseu iniţiatic – de iniţiere, și reiniţiere în... 
birocraţie. Pentru că niciodată nu poţi să fii sigur că anul ăsta 
e la fel ca anul trecut, se poate schimba procedura, clădirea, 
ba chiar și legea. 

Şi uite aşa, totul devine mai “exciting”. Era cândva și o 
emisiune, îndrăgită de pensionari, ”Surprize, surprize”, 
anume pentru ei, care ocupă un segment important de 
populaţie aici, în ţara de unde orice tânăr pleacă să-şi facă un 
viitor solid, normal și fără... surprize! – căci da, oriunde aici 
poţi avea mereu... surprize! În majoritate, neplăcute. E totuşi 
palpitant să trăieşti la Românica... ! cu surprize-surprize de 
orice fel ! 

Iată un mic exemplu de « surprize-surprize » la tot pasul. 

1. Primesc adresă de la Administraţia financiară: 
În mână cu hârtia proaspăt extrasă din cutia de scrisori, 

m-am interesat mai întâi la telefon și am aflat (printr-o 
minune de amabilitate! ... e drept, după insistenţe diabolice 
de minute în şir irosite la diverse numere care nu 
răspundeau, care mai de care) codurile persoanelor juridice 
(firmele pentru care prestasem servicii în regim de 
colaborare) cu care am eu de reglat conturile: o editură și o 
firmă de petrol, sucursala Bucureşti - ambele în sectorul 1. 
Am aflat și că legea zice, mai nou - mai vechi? păi, nici nu mai 
contează, bine că am aflat! că beneficiarii/clienţii unor astfel 
de convenţii (ca a mea cu cele două), plătesc impozit 10%, iar 
prestatorul/contractorul (adică eu) restul de 6%, totul se 
ridică împreună la 16%, impozit unic în ţara asta, ceea ce eu 
nu ştiam exact (...!), mai ales că în colaborarea mea, cel puţin 
cu firma britanică - le redactasem chiar eu contractele de 
colaborare, în română și engleză, era stipulat în mod explicit 
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că impozitul de 16% îl suportă ei. Deci nu am avut grija asta. 
După ce am aflat legea la telefon, cu reproşul de rigoare 

”dar dv. în ce ţară trăiţi? nu ştiaţi?”, am reuşit să intru, după 
½ de oră de stat la o uşă (nu cea la care trebuia- am fost 
trimisă, cu alt reproş, la cea bună, în aceeaşi clădire), că 
aveam de mers la faimosul ghişeu 18.  

2. Ghişeul 18: 
Aici, un bătranel nervos (poate avea probleme cu digestia 

de dimineaţă?) m-a luat la rând - mai certase vreo doi 
înaintea mea, că de ce nu am depus declaraţie până la nu ştiu 
cât din luna mai, de ce vin în august? Iar eu, spăşită, am 
motivat cu un «am fost cam bolnavă», ceea ce l-a enervat și 
mai tare pe “tataie”- probabil unul din cei cu pensie plus job 
obţinut cu pile, de nu au loc tinerii la angajări! - și m-a 
mustrat cu un «toţi spuneţi aşa!» introductiv - iar eu m-am 
arătat dispusă să plătesc vreo amendă dacă o trebui - dar, în 
clipa aceea mi-am dat seama ce făceam, îmi tot ceream 
iertare, de parcă el avea să-mi dea bani mie, nu eu lui. Şi m-
am repliat, după ce, mai ales, pe formularul pe care mi l-a 
dat, în fine, să-l completez, (cu vădită mărinimie, ca și când 
m-ar fi iertat de vina ce-o purtam), după datele personale, 
am înţepenit pe nişte rubrici foaaarte financiare, în jargonul 
acela special, de nu mai ştii ce venituri ai realizat sau nu, 
aşadar i-am cerut umil sprijinul chiar lui, explicându-i că la 
mine este vorba de două resturi de 6% din colaborări. 
Desigur mi-a cerut adeverinţe, pe care însă nu le aveam – 
oops! greşisem iarăşi, dar de data asta mi-am susţinut cu 
curaj lipsa, fără alte explicaţii... l-am înfruntat cu un zâmbet 
pe acest şobolan al ghişeelor de ieri și de azi, sfidând cu 
tupeu sfintele legi ale birocraţiei atât de dragi lui, ceea ce, 
pare-se, l-a dezarmat; cu o vagă umbră de respect în privire - 
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probabil bănuind că am un “spate” care îmi susţine tupeul, a 
ţinut să afle ce fel de activitate am depus pentru a fi datoare 
cu cei 6% - până unde mersese oare cu bănuielile, mă credea 
deja vreun VIP al zilei??... i-am spus, revenind la modestia 
care mă caracterizează (!?), că sunt translator și mai fac 
traduceri și în afara firmei unde lucrez de bază. Brusc, ca și 
când deodată bila mai drenase ceva din problema lui de 
debut, bătrânul ”Şobo”-botezat scurt in mintea mea, a părut 
mai binevoitor și ca o recompensă pentru activitatea mea de-
acuma public declarată, m-a ... trimis la un alt ghişeu! – am 
simţit cu mândrie că tocmai îmi câştigasem dreptul de a 
urma traseul ghişeelor, și aveam şanse să-mi rezolv 
problema. Da, evident, un alt ghişeu, ...! ce? credeai că am 
reușit din prima? ei, asta-i! aşa repede?...nuuuuu!!  

3. Ghişeul 13: 
Acest 13 însă, contrar prejudecăţilor de cifră, s-a dovedit 

a fi cu noroc - adică, în primul rând nu era un ghişeu (locul ăla 
unde nu vezi decât un cap plictisit sau furios - alte umori fiind 
puţin probabile, aşezat cât mai jos, aşa încât tu, în picioare în 
faţa “găurii” practicate acolo, să fii nevoit să te apleci, dacă 
erai cumva prea drept la coloana vertebrală, ei, învaţă-te mai 
slugarnic!)... 

Era de fapt o cameră, cu vreo patru birouri răspândite 
lejer pe o suprafaţă destul de întinsă, populată de doar două 
persoane, un tataie, mai rotofei ca Şobo nr. 18, și o tânără. 
Am ţintit să abordez mai degrabă tineretul. Şi se pare că a 
fost de bun augur. Domnişoara a pus deoparte mărul din 
care muşca cu două şiraguri de dinţi pofticioşi și, imediat, m-
a reperat în computerul din faţa ei; apoi, la fel de 
binevoitoare, mi-a trecut cele două sume, (pe care le găsisem 
și eu pe net și le-aş fi putut trece), însă nu avusesem, 
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pasămite, credibilitatea ei - acuma ştiam, că îi propusesem 
anterior lui “tataie ghişeu 18, alias Şobo” să le trec eu, iar el 
mă privise pe deasupra ochelarilor, aţintindu-şi ochii mai ales 
asupra frumoasei mele cruci din marcasite bleu, cu un aer 
jignit: ”da’ cine sunteţi dv. să treceţi sumele, aşa, din burtă!”- 
ei, aici, punct ochit, punct lovit -  mi-am reamintit că nu am 
mai fost la fitness de ceva vreme și nici nu am mai mers pe 
jos dimineaţa, de multicel, mi-am supt reflex burta în 
chestiune și mi-am promis să am grijă s-o dau jos - deşi era 
desigur o simplă figură de stil menită, poate, să mai scadă 
atracţia vădită a marcasitelor mele care-l fascinau pe moş; de 
multe ori eşti însă tentat s-o iei la propriu, și poate chiar prea 
personal. 

Buun. Ce fac acum? Domnişoara a ținut să remarce, cu 
mult respect: ”Duneavoastră aveţi drepturi intelectuale, deci 
veţi beneficia de o deducere de 40% din... ” bla-bla-bla, a mai 
zis ea acolo, dar cum eu resping mental din start cifre și 
calcule, nu am auzit decât finalul: ”sunteţi scriitor?” - era o 
întrebare, dar pusă aproape retoric, căci pasămite alura mea 
corespundea, de parcă nu s-ar fi umplut librăriile de cărţi 
scrise de politicieni - aflaţi „înăuntru”, pentru reducere din 
zilele de puşcărie, de pseudo-terapeuţi, de nostradamuşi etc.  

M-am rezumat la a-i spune ca da, într-un fel, am tradus o 
carte pentru editura aceea..., iar ea a scris cu îndemânare, cu 
litere de o şchioapă, într-un colţ “DREPTURI INTELECTUALE”- 
mă întrebam de ce, dar ulterior am putut afla de la amicul 
Şobo ghişeul 18 - căci m-am întors cu foile acelea în mână și 
el a citit acolo ce scrisese colega lui de clădire, a mai tras 
câteva ocheade la crucea mea, impresionantă vezi bine, și 
apoi, cu un zâmbet, incredibil de binevoitor, de parcă mă 
luase complice la finalul unui drum birocratic parcurs 
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împreună în ultimele peste trei sferturi de oră - cât a durat 
demersul meu de la o uşă la alta și de la un ghişeu la altul, m-
a asigurat că problema mea e practic rezolvată, dar... rămâne 
să aştept acasă o decizie de la “ei”.  Nu a precizat de unde 
anume va veni acea nouă hârţoagă, de la ce ghişeu și nici la 
ce ghişeu va trebui să mă intorc și nici unde voi plăti. Asta 
aveam să aflu altă dată, data viitoare - vorba gardianului 
păzitor al primei uşi, unde intrasem greşit, căruia i-am cerut 
informaţii și care, cu severitate, s-a rezumat la a-mi spune că 
intrasem pe uşa greşită, chiar dacă am vrut să ştiu, tot de la 
el, dacă mai e valabil anunţul spălat de ploi de la uşa de 
intrare: ”impozite și taxe se primesc între orele 14-15,30”, s-a 
uitat lung la mine, și evitând un răspuns direct, ca și când 
atentasem la vreun secret profesional: “Asta nu vă 
interesează în etapa asta. Mergeţi unde vă spun eu”- de 
parcă aveam voie să capăt răspuns doar la o singură 
întrebare, la a doua nu. Era prea mult.  

4. Bănişori...? sau mai bine ... flori! 
M-am gândit atunci la peştişorul de aur, care era aşa de 

amabil să îndeplinească trei dorinţe...şi m-am mai gândit la 
alte poveşti și am constatat, în mintea mea, că în afară de 
Făt-Frumos cu Ileana Cosânzeana „soulmate” a lui, sunt și pe-
acolo destule personaje negative cu comportament nefast, 
uneori chiar fatidic. Aşa că, revenind la situaţii financiare - în 
speţă BANI, m-am simţit deodată mult mai tânără – vreţi să 
știţi de ce? păi, pentru că am plecat  fredonând în gând, ca pe 
vremuri: “Sunt student și n-am un ban în buzunar...” 

Desigur refrenul ăsta - de pe când înveseleam cu corul 
nostru reunit de “boboace la Filo” pachetele cu pui fripţi 
primite la „Căminul 6 martie” de Margot de acasă, de la 
Galaţi, prin intermediul unui vajnic mecanic de locomotivă -  
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presupuneam că se potrivea atunci cu boema studenţiei. Iar 
după, adică “noi în anul 2000, când nu vom mai fi copii” - 
vorba altui refren de pe atunci... situaţia avea să se schimbe 
în bine, adică în bani. Ei bine, nu. 

Uite, aşadar, cum am şansa unei tinereţi prelungite, prin 
chiar puţinătatea banilor, care îmi permite, la doi ani de 
pensie, să cânt la fel și să mă veselesc...! sunt tot aproape de 
“și n-am un ban în buzunar”, deci pot fi și de a doua, cu 
înveselitul. Logic, nu? Şi ca să ilustrăm cu textul, puteţi cânta 
cu mine, voi toţi, cei din generaţia hippy a anilor ‘70:  

Sunt student și n-am un ban în buzunar 
Şi de-aceea-s vesel și hoinar 
Adevăru-i doar în vin 
Spune-un vechi proverb latin 
Hai să bem și să ne veselim! 
Căci in vino veritas 
Spune din bătrâni un glas 
Hai să bem și ce ne-a mai rămas! 
 
... și pentru că ne-am antrenat, hai că mai era un cântecel 

studenţesc (nu mă pot abţine), mai știți? 

Io te-am iubit, Paraschivo, 
Ţi-am spus-o de sute de ori 
Şi ca drept dovadă 
Ţi-am adus grămadă 
Vreo zece ghivece de flori (zece). 
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Ștefan Dima și Marius Bâzu 

Amintiri în dialog 

În ziarul “Adevărul” din 10 decembrie 201926 a apărut un 
articol având ca subiect principal Biserica Evanghelică 
Luterană din Ploiești, cu referiri și la cele câteva biserici de 
alte confesiuni din apropiere, reflectând un multiculturalism 
al zonei mai rar întâlnit. Autorul, Ciprian Apetrei, face și 
câteva referiri, scrise cu căldură și simpatie, la orașul Ploiești 
în general și la istoria lui. Iată câteva fragmente. “În 
apropierea centrului Ploieştiului, există o zonă a unei 
multiculturalităţi religioase greu de înțeles astăzi. În doar 
câteva sute de metri, avem o biserică evanghelică, o 
catedrală catolică, o sinagogă, şi, bineînţeles, o biserică 
ortodoxă. … Ele ne reamintesc şi de un al treilea Ploieşti, care 
există doar în ochii unui iubitor al acestui oraş, considerat 
mai degrabă urât de cei care trec prin el fără să îl cunoască. 
Ploieştiul fermecat este cel care duce mai departe strălucirea 
de odinioară, cu clădirile sale franţuzeşti şi un Bulevard ca în 
marile capitale, strălucire care pâlpâie, dacă priveşti atent, pe 
sub vălul trist pe care comuniştii l-au pus peste el. Dar acest 
oraş are şi un viitor, încă neclar, pe care speranţele 
ploieştenilor îl alimentează, îl ţin în viaţă, până când îi va veni 
momentul să iasă la suprafaţă. Iar când va renaşte, va da tot 
grâul la o parte şi se va lumina, revenit la ale sale.” 

Articolul nu putea trece neobservat de ploieșteni, fie ei 

                                                      

26
https://adevarul.ro/locale/ploiesti/gardianul-turnul-bisericii-nemtesti-

ploiesti-1_5dee25965163ec4271d75218/index.html. 

https://adevarul.ro/locale/ploiesti/gardianul-turnul-bisericii-nemtesti-ploiesti-1_5dee25965163ec4271d75218/index.html
https://adevarul.ro/locale/ploiesti/gardianul-turnul-bisericii-nemtesti-ploiesti-1_5dee25965163ec4271d75218/index.html
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ploieșteni cu domiciliul sau ploieșteni cu sufletul. Ștefan 
Dima a găsit acest text și i l-a trimis lui Marius Bâzu. 
Răspunsul a venit a doua zi și a declanșat dialogul dintre cei 
doi, care este redat în continuare. 

* 
M: Dragă Ștefan, foarte frumos text și interesante poze! 

Îți multumesc mult pentru trimitere! Mi-a trezit niște amintiri 
legate de Biserica Luterană (cum îi spuneam noi Bisericii 
Germane din Ploiești). Aveam cam 9-10 ani și mama mă 
trimitea la această biserică, de fapt, la etajul întâi, unde erau 
locuințele celor care slujeau aici, la doamna Falk, cea care 
făcea niște prăjituri grozave de sărbători. Părinții mei erau 
extrem de ocupați amândoi, așa că îi comandau ei prăjiturile 
și … ieșeau excelente! O dată, când mă duceam să ridic 
comanda, doamna Falk avea în brațe pe nepoțelul ei, un 
băiețel de un an, care abia începuse să vorbească. El și-a 
întins mânuțele spre ceva și a început să strige ”Aer, aer!”. 
M-am gândit că se sufocă, dar imediat mi-am dat seama că 
de fapt văzuse niște ouă într-o farfurie și știa să le spună 
„Eier” în limba germană (tocmai făceam și eu lecții de 
germană cu un anume domn Fitz, un tip în vârstă, slab și 
înalt). 

S: Marius, încep cu sfârșitul: și eu am făcut germană cu 
domnul Fitz. Despre bisericile luterană și catolică însă, nu am 
amintiri deosebite, sigur, le știu, am mai trecut pe acolo, îmi 
plac, sunt frumoase, îngrijite, dar nu am avut ocazia să mă 
apropii mai mult. În partea aceea, ”zona “mea” era cam până 
la cinema ”Tineretului” (noi îi spuneam “Roxy”). 

M: Cred că atunci când eram noi mici s-a numit, într-o 
perioadă, ”Timpuri noi” (după ”Roxy” și înainte de 
”Tineretului”).  
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S: Așa e. Mă mai duceam și la film acolo, rulau filmele 
non-stop, intrai oricând, vedeai ultima parte a filmului, apoi 
rămâneai în sală și vedeai și prima parte, dar era și o zonă de 
târguieli, unde mă mai trimitea bunica. Cu titlu anecdotic, la 
capătul dinspre centru al străzii Mihai Bravu, de la ceea ce 
era atunci Palatul Pionierilor mai spre centru, era, este și 
acum, o farmacie, unde ai mei mă trimiteau deseori: “Du-te 
până la farmacie, la “Bărbosu!” 

M: Sigur că o știu și eu. Îmi aduc aminte, eram mic, 
evident, am intrat special ca să constat dacă chiar era un 
bărbos acolo. Sigur că am fost dezamăgit. 

S: Așa, în linii mari, zona pe care o frecventam cel mai 
des, și care mi s-a fixat cel mai bine în memorie, era zona 
centrală, de la Roxy la Poștă, apoi tot centrul până pe la 
Catedrală, apoi Halele Centrale, liceul ”Caragiale”, zona 
actuală a hotelului Prahova și zona stadionului Petrolul. 
Strada mea, strada Artei, începe de la Biserica Maica Precista 
și se termină la intersecția cu strada Stadionului. Are 5 
adrese pe partea dreapta (cu soț) și 3 adrese pe stânga (fără 
soț).  

M: Voi la ce număr stăteați? 
S: Noi stăteam pe dreapta, la nr. 4. Venind dinspre 

biserică, întâi e un gard al bisericii, curtea bisericii, având o 
latură și pe strada Artei, apoi erau vecinii noștri de la nr. 2 
(locuiau acolo două fete, mai mari ca mine cu 4-5 ani, eu 
eram mic, probabil cam mucos, râdeau de mine și îmi 
spuneau „d-l director cu lumânări la nas”) și apoi noi. După 
noi, la nr. 6, locuia altă fată, tot așa, mai mare, a făcut 
medicina, dar a murit tânără. 

M: Spre deosebire de tine, eu am stat în multe locuri în 
Ploiești. Când m-am născut, ai mei stăteau pe Vlad Țepeș. De 
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acolo, ne-am mutat pe Anastase Panu, acum îi zice Anton 
Pann, la nr. 3, chiar în casa de lângă Filarmonică (fost cinema 
”Rodina”, fost Teatru de Stat). Următorul domiciliu, pe strada 
Gabriel Péri, la nr. 4, deci chiar la începutul dinspre centru al 
Bulevardului. Apoi am părăsit zona centrală și ne-am mutat 
pe Gheorghe Barițiu (în prelungirea străzii Praga), unde am 
stat cât timp am  făcut primele 7 clase, în fine, am terminat 
liceul stând pe Griviței, în blocul cu 4 etaje din dreapta 
Halelor (cum stai cu fața la ele).   

S: Eu am făcut primele 4 clase la o școală primară situată, 
mergând de pe str. Artei spre stadion, pe partea stângă, cam 
pe la mijlocul distanței.  

M: Și eu ar fi trebuit să fac clasele primare acolo, dar 
părinții mei au obținut un fel de ”negație” de la acea școală 
(cam cum avea să fie, peste ani, modalitatea de a scăpa de 
repartiția guvernamentală de după facultate) și au reușit să 
mă înscrie la ciclul primar chiar la ”Caragiale”. 

S: Mergând mai departe de la școală, se ajunge la 
biserica din fața stadionului, unde drumul se bifurcă. Dacă 
din fața bisericii o iei pe latura din stânga, mergând foarte 
puțin pe strada George Topârceanu, se face la stânga o alee 
înfundată (numită Teiuș), unde, pe partea stângă, locuia acel 
domn Fitz, despre care spui tu, cu care am făcut și eu ceva 
germană, uneori la mine acasă, alteori la el acasă. Am două 
amintiri mai speciale în legătură cu aceste lecții, una 
frumoasă și una de care mi-amintesc cu mult regret. Am 
făcut unele lecții la dânsul acasă, era probabil în preajma 
Crăciunului și îmi amintesc cum îmi cânta, acompaniat de 
chitară, cu o voce frumoasă, ”O Tannenbaum!”. Alteori 
venea dânsul la mine acasă și a fost odată când nu am avut 
chef de lecție, dânsul a venit iar eu am ieșit și i-am spus că nu 
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pot să fac lecția pentru că am ședință de pionieri. “A, pun, 
pun!27” și a plecat. 

M: Noi, eu și sora mea, Consuela, făceam germana cu 
domnul Fitz la noi acasă (pe Gheorghe Barițiu). Știam că stă 
undeva aproape de noi, dar nu știam exact unde. Era o 
persoană extrem de amabilă, corectă și delicată. Tot în acea 
fundătură din stânga bisericii stătea profesorul Stănculescu, 
poreclit ”Șompi”, un excelent profesor de matematică și, 
puțini știu, un umorist de marcă. A avut texte publicate chiar 
în ”Urzica”. Îmi aduc aminte de un text în care spunea că el e 
”Cineva”. Și completa. Când soția mea spune: ”Cineva să 
umple sifoanele; cineva să cumpere pâine”. Ei bine, eu sunt 
acel Cineva!   

S: Mergând prin stânga bisericii, înainte, pe George 
Topârceanu, se ajunge la o casă înconjurată de străzi, ca o 
insula. Acolo locuia învățătoarea mea de la școala de 4 ani, 
doamna Marinescu, era deosebită, o persoană în vârstă și cu 
mult tact și experiență. Mergând mai departe și la stânga, 
foarte curând se face la dreapta o străduță, unde, pe partea 
stânga, la etajul unei vile, locuia alt fost coleg de școală 
primară, Tom Bransdörfer, pe care știu ca l-ai cunoscut și tu.  

M: Ștefan, străduța de care spui era (și este) Gheorghe 
Barițiu, pe care stăteam eu, la numărul 8, chiar vizavi de 
Tom. Și Tom nu stătea doar la etaj, toată vila (cu aspect 
bavarez, având obloane cu inimoare la dormitoarele de la 
etaj) era a familiei lui. Mama lui, Tania, era pictoriță, iar 
bunica, doamna Ignatiev, rusoaică albă, vorbea doar în 
franțuzește. Știam că tatăl lui era undeva, în Germania.  

                                                      

27
 De fapt, voia să spună ”A, bun, bun!”, dar îl accentul german îl făcea să-l 

pronunțe pe ”b” ca pe ”p”. 
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S: Eu am fost și coleg de bancă cu Tom, era un băiat 
foarte frumușel, dar cam neglijent, n-am văzut în viața mea 
cărți și caiete cu colțurile paginilor atât de răsucite ca la el! 
Am fost cel puțin odată invitat la o aniversare a lui, am 
cunoscut-o și pe mama lui. Țin minte că la acea serbare mi s-
a spus de un unchi al lui care ar fi inventat nu știu ce material 
sau substanță.  

M: Eu, ca vecin de vizavi, am fost la toate zilele lui de 
naștere. Veneau mulți copii, nu-I cunoaștem pe toți. Acum, 
înțeleg că unul dintre ei erai chiar tu! Ca să vezi! Știu că la 
petrecerile ale de copii se juca jocul ăla în care se pun scaune 
în mijloc (cu unul mai puțin decât cei care joacă), se cânta o 
melodie la pian (asta făcea mama lui Tom), care se 
întrerupea brusc, moment în care trebuia să te așezi rapid pe 
unul din scaune. Unul dintre jucători rămânea în picioare și 
era eliminat. Se scoatea un scaun și jocul continua până la 
finala în care se băteau doi jucători pe un singur scaun. Ai 
jucat și tu jocul ăsta? 

S: Probabil că da, dacă tu iți amintești că făcea parte din 
programul petrecerii, dar eu nu-mi amintesc, probabil că 
ieșeam repede din joc si n-am câștigat niciodată. Nu-mi 
explic, totuși de ce eu și Tom nu ne-am apropiat mai mult, 
am avut colegi cu care am bătut mingea pe stradă, am 
participat la diverse jocuri, de el chiar nu-mi amintesc să fi 
participat la astfel de acțiuni, poate avea chemări mai 
culturale, a ajuns actor, regizor și scriitor, întâi în România 
(sub pseudonimul Vladimir Brânduș), apoi în Germania. Are 
cărți, unele recente se pot vedea pe internet. 

M: Să știi că Tom juca mereu fotbal pe stradă (cum 
Gheorghe Barițiu era o fundătură, mașinile treceau foarte, 
foarte rar, așa că se juca în mijlocul străzii, poarta era un 
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stâlp de telegraf (din lemn), respectiv un bolovan mare, pus 
chiar în mijlocul străzii. Tom a creat senzație pe stradă atunci 
când a venit cu o minge de fotbal cu cameră! Era ceva 
dincolo de posibil! Cea mai bună minge a noastră de până 
atunci fusese, evident, din cauciuc. Din păcate, Tom s-a 
prăpădit de curând, în Suedia. Am aflat asta de la un alt vecin 
de pe stradă, Andrei Nestor, care stătea chiar în casa care 
făcea colțul dintre Gheorghe Barițiu și Alexandru Vlahuță. 

S: Îmi pare tare rău pentru Tom. Dumnezeu să-l 
odihnească! Revăd în minte multe locuri din Ploiești, din zona 
pe care am menționat-o, sunt locurile pe care le-am tot 
străbătut și mi s-au săpat în minte, unele care nici nu mai 
există dar, în mintea și sufletul meu sunt mai prezente decât 
cele actuale pe care nu prea le-am “bătut”. Unele dintre cele 
dispărute, cum e zona hotelului Prahova și împrejurimi, 
pentru mine există în continuare. Miliția, așa cum era, o casă 
veche cu multe etaje, cu aspectul unei instituții onorabile la 
fațadă, dar cu o curte cu ziduri înalte în spate, de unde, 
uneori, se mai auzeau niște vaiete. Strada Franceză (astăzi, 
Mihail Kogălniceanu), așa cum era, cu librăria de pe dreapta, 
unde, la un moment dat era, într-o vitrină, bustul lui Mircea 
Dridea, cunoscutul fotbalist al Petrolului, apoi  strada 
Basarabilor, spre dreapta, înspre sinagogă, cu fotograful “Bel-
Ami” după colț etc. Cele ce sunt acum le văd, dar nu mi se 
imprimă, poate și fiindcă nu mai trăiesc acolo.  

M: Ștefan, cunosc foarte bine acest sentiment, îl trăiesc 
și eu. De exemplu, de multe ori când mă gândesc la Ploiești 
revăd piețuca de pe strada Basarabilor, aflată în fața 
cinematografului ”Progresul”. Acolo era ”Bel-Ami”, de care 
zici, iar vizavi de cinema era o casă cu o lebădă din piatră sus, 
iar casa de alături (tot veche) avea la parter bărulețul 
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”Piccadilly”. Toate sunt dispărute acum! 
S: Mi-amintesc foarte bine strada Lipscani, cu ferestrele 

de la etaj negre și arse de bombe…  
M: Iar la începutul străzii, pe stânga, era librăria 

”Caragiale”, nu doar cu cărți, ci și cu discuri. Era cea mai mare 
librărie a orașului. Vizavi de ea, pe dreapta începutului de 
Lipscani, era o casă frumoasă, care avea la parter un magazin 
”Comaliment”, cu mărfuri bune, pe cât se putea pe atunci. 

S: Apoi, dacă treceai pe lângă Magazinul Mare și mergeai 
puțin mai departe, paralel cu Lipscani, în direcția spre Hale 
(pe strada Unirii de azi), ajungeai la un magazin unde erau 
expuse mașini, un Moskvici, un Wartburg și o Skoda. Eram 
ahtiat după mașini și mă duceam des pe acolo.  

M: Uite, eu n-am avut niciodată pasiunea mașinilor. Ca 
urmare n-am avut niciodată una, nici nu mi-am dorit așa 
ceva. Mi-au ajuns pasiunile puternice pentru sport (fotbal, în 
primul rând) și muzică. 

S: Pe mine, faptul că locuiam lângă Miliție mă ajută în 
direcția asta, a pasiunii pentru mașini. Pe strada mea parcau 
multe mașini venite să se înmatriculeze, erau mai ales 
camioane, unele făcuseră războiul, mărci ca Molotov, Zis, 
Praga etc. Eu eram prietenul șoferilor, mă luau în cabină, mai 
stăteam la volan, îmi povesteau etc.  

M: Acum, dacă spui asta, îmi amintesc că și noi aveam pe 
Gheorghe Barițiu un locatar care era șofer pe un camion-
cisternă și îmi amintesc că, o dată, m-a luat în cabină pe toată 
lungimea străzii Gheorghe Barițiu. Cam 100 m, deci foarte 
puțin! Și totuși, mirosul acela de benzină mi-a rămas mult 
timp în memoria afectivă. 

S: Îmi mai amintesc că în zona centrală, vizavi de locul 
unde s-a construit mai târziu cinematograful “Ploiești”, acolo 
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unde acum e spațiu verde, erau niște străduțe pline cu 
dughene, mici, înghesuite, dar pline de clienți. Acolo, un 
batrân evreu, pe nume Victor, care locuia pe strada mea, 
avea un atelier de pălării. Totuși multe nu-mi amintesc, cred 
că eram la o vârstă destul de mică.  

M: Uite, Ștefan, câte amintiri putem depăna împreună, 
poate ca ar fi interesante si pentru alți ploieșteni!   

S: Da, Marius, dar amintirile mele privesc orașul așa cum 
mi-l amintesc eu, sunt propriile mele trăiri și propriile mele 
emoții. Și nu cred că amintirile mele pot emoționa și pe 
altcineva, fiecare dintre noi are propriile amintiri și propriile 
emoții.  

M: Aici cred că te înșeli. Orice spui despre Ploieștiul vechi 
îi emoționează pe toți cei care au trăit acea perioadă. 
Vorbesc mai întâi de mine, dar, sunt convins, la fel vor gândi 
și alți cititori ai acestui text. 

S: Marius, nu-mi vine in minte nici vreo persoană sau 
vreun eveniment la care să mă refer și să fie de interes 
public, să poată face obiectul unui capitol dintr-o carte. 

M: Nu asta e neapărat important, Ștefan! În aceste 
volume de amintiri nu ne propunem să contribuim neapărat 
la istoria României. Mai degrabă încercăm să ”prindem” în 
cuvinte spiritul acelor vremuri, trăirile noastre de atunci. E 
păcat ca așa ceva să se piardă.  

S: Poate că ai dreptate, Marius. Cred din toată inima că 
Ploieștiul a fost este și va fi un oraș important, cu oameni 
valoroși și care merită să fie cunoscuți mai mult decât până 
acum, iar orașul, așa cum a avut o istorie frumoasă, sper să 
aibă și o dezvoltare și o evoluție frumoase spre cultură și 
civilizație.  
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Cristian Mihăilescu  

Curtea 

Privesc de la înălțime curtea. Doamne, câte schimbări! 
Dar câți ani au trecut, nu de când am călcat ultima dată în ea, 
ci de când am făcut primii pași prin ceea ce, acum 70 de ani, 
mi se părea un spațiu imens și minunat de joacă. Curtea 
copilăriei mele. 

Sunt la etaj, în casa colegului de clasă Nicu Dumitrescu. 
Tatăl său a cumpărat locul chiar din spatele curții noastre, de 
pe Italiană și a ridicat o casă cu un etaj. Dar asta am aflat 
mult mai târziu, după ce am plecat, mutându-ne în centru. 
Privesc și nu-mi vine să cred. Păi casa lui Nicu este chiar pe 
locul unde sifonarul Abramovici avea grajdul cailor. Curtea 
dădea cu fața la Calea Oilor, numită ulterior Gheorghe Doja, 
iar fundul curții era mărginit de peretele din scânduri al 
grajdului sifonarului. 

Amintirile dau năvală în mintea mea. Aproape să umple 
toată curtea pe care o privesc! La început, curtea mi s-a părut 
uriașă. Proprietăreasa, doamna Diaconescu, boieroaică de 
modă veche, adusă la sapă de lemn de comuniști, mai avea 
doar casa din această curte pe care o închiria, fiind singura ei 
sursă de venit. Casa era tip vagon, cu camere care dădeau din 
una în alta, începând cu cea de la stadă până la veranda unde 
erau bucătăria, baia și cămara, toate așezate tot una după 
alta. Urma o curticică și apoi, garajul pentru trăsură al 
proprietăresei. Deci curtea era foarte lungă și destul de lată, 
fiind împărțită în două: partea dinspre casă, pietruită cu 
bolovani de râu, iar cealaltă, din pământ, unde creșteau cei 
trei pomi, toți măreți. Cel mai important și impozant era 
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teiul, cu un trunchi ce abia putea fi cuprins de trei oameni. 
Coroana sa acoperea cam un sfert de curte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Pregătit de grădiniță, 
pe partea pavată cu 
bolovani a curții. Pe fundal 
se văd ramurile teiului 
imens. 

 

Urma apoi un gutui imens, care, de umbra teiului, se 
aplecase, purtându-și crăcile paralel cu solul, ceea ce îl făcea 
ușor de escaladat. În schimb, în tei nici cu scara nu te puteai 
urca, primele crăci desfăcîndu-și-le la o mare înălțime. La 
începutul verii, când teiul era în floare, plutea un miros fin în 
toată curtea. Ca să-i culegem florile, ne urcam prin pod pe 
acoperișul casei, unde teiul își întindea ramurile. Urma, în 
fundul curții, la granița cu vecinii, un salcâm, tot imens, ce 
făcea umbră peste alt sfert de curte. Ai mei, închiriaseră 
două camere de la doamna Diaconescu, cu acces la baie și 
bucătărie. 
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În fundul curții, lipit de garaj și de gardul grajdului era 
cotețul porcului Niculinei, chiriașă, ca și noi, a doamnei 
Diaconescu. Doar că Niculina, care era mățăreasă la Abator, 
nu stătea în corpul principal al casei, ci în fundul curții, într-o 
cămăruță, lipită de garaj, în care, mi s-a spus, stătea, pe 
vremuri, vizitiul doamnei Diaconescu. Ea avea o mică 
curticică care era în lateralul curții mari, cât lățimea casei, 
unde încropise trei magazioare, una era bucătăria, alta, 
privata și a treia, magazia de lemne. 

Uneori, împreună cu vecinii, colegi de joacă, ne urcam pe 
acoperișul cotețului, iar de acolo puteam să trecem pe lungul 
acoperiș al grajdului, de unde cuprindeam cu privirea toată 
curtea sifonarului, care de fapt era un teren viran, ca multe 
altele ce se găseau la tot pasul prin Ploiești. Mai tîrziu aveam 
să aflu că pe aceste terenuri virane existaseră case ce 
fuseseră distruse de bombardamentele aliate din timpul 
războiului ce se încheiase de curând. A fost jertfa Ploieștiului 
pentru bogăția ce-l făcuse faimos, petrolul. Chiar la noi, în 
fundul curții, la umbra falnicului salcâm, era o mare 
ridicătură de pământ, care iarna se transforma într-un 
derdeluș ce atrăgea toți copiii din vecini. Într-o parte existau 
trei trepte, numai bune să ajungi pe vîrful delușorului. De 
fapt erau treptele unei case ce fusese distrusă de bombe. La 
zece metri, casa doamnei Diaconescu a scăpat. 

Pe toată lungimea curții, un gard de scânduri ne separa 
de curtea vecină. Tot atât de lungă, dar care cuprindea mai 
multe clădiri. La stradă, era o casă, tot stil vagon, dar cu două 
camere, în care locuia Titel, partenerul meu de joacă, alături 
de părinți și o mătușă. Lipită de aceasta erau alte 3-4 camere, 
locuite de diverși chiriași. Dar în fundul curții vecine se înălța 
o casă falnică, cu un etaj, rămasă la roșu, proprietatea 
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profesorului Alexandru Gregorian. Casa îi fusese confiscată, 
iar el mai avea doar o cameră în tot căsoiul, restul fiindu-i 
umplut cu chiriași de autoritățile comuniste. 

Sub mărețul tei, porțiunea de pămînt între el și gardul de 
la stradă am transformat-o în teren de fotbal. Bine, când 
eram mai mulți copii, ne extindeam și pe porțiunea pavată cu 
bolovani, unde era greu să stăpânești mingea și, pentru cine 
cădea, era de rău. Cred că doar cînd am fost răcit și nu am 
ieșit din casă nu am jucat fotbal în curte. 

Acum, pe locul vechiului grajd sunt curtea și garajul lui 
Nicu, iar în continuare, în curtea lui Abramovici și pe terenul 
viran s-au înălțat case noi și chiar o făbricuță. Mi-aduc aminte 
de camionul cu cai al sifonarului. În primul rând, de cai. Mari, 
frumoși, bine hrăniți. De altfel, după scândurile care ne 
separau curțile, în ieslele lor era tot timpul fân și, când nu 
erau în cursă, mâncau tacticos, fără griji. Abramovici primea 
comenzi de sifoane de la restaurante, în general, dar și de la 
nunți, petreceri, aniversări. Avea lăzi compartimentate 
pentru zece sifoane, așezate pe două rânduri, lăzi făcute din 
lemn gros, care erau tot timpul umede și pe care, după ce le 
umplea cu sifoane pline, le așeza în camion și pleca să le 
livreze clienților. De la frecatul miilor de sifoane de marginile 
compartimentelor, lemnul se rosese și unele dintre acestea 
ajunseseră la jumătate. Pe vremea aceea era foarte folosit 
consumul de vin cu sifon în orașul lui “Ce bei?”. Abramovici 
făcea și gheață și o încărca în același camion, livrând-o 
restaurantelor sau clienților particulari. Pe vremea aia, 
frigiderele erau rara avis, așa că cele mai dese erau 
răcitoarele, cărora le era necesară gheața. Așa că sifonarul 
avea piață de desfacere din belșug,  chiar dacă, la o sută de 
metri de el, pe strada Triumfului, ce ducea la stadion, mai era 
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o sifonărie, tot a unui conațional. Câte drumuri am mai făcut 
cu sifoane în mână la cele două stabilimente și la câte cozi 
am stat! Una din plăceri era ca, odată ieșit din sifonărie, să 
beau din muștiucul de plumb al sifonului proaspăt umplut, o 
gură din lichidul rece și acidulat care se ducea până în fundul 
gâtului. Operație pe care o repetam de mai multe ori pe 
drumul de întoarcere și mai ales în curte. Poate de acolo am 
rămas cu obiceiul de a bea doar apă minerală. Cine știe? 

În curte, sub ramurile protectoare ale teiului era o 
pergolă și sub ea o masă, la care, în zilele calde, luam 
prânzul, iar seara, ai mei și cu alți locatari ai casei jucau remy. 
Uneori, când aveam musafiri, ai mei îi invitau să stea afară, la 
umbra teiului, unde era o plăcere să mănânci și să bei un 
șpriț rece. Dacă se întâmpla să rămână fără vin, tata îmi 
dădea o sticlă de un kil, bani, și mă trimitea “la colț”, să 
cumpăr. “La colț” însemna hanul pentru căruțași, care era 
cam la două sute de metri de casă, pe colțul lui Gheorghe 
Doja cu Regală, actuală Neagoe Basarab. Acolo trăgeau 
căruțele care veneau la târgul de la Obor și unde caii primeau 
fân, iar țăranii, mâncare și băutură. Hangiul sau unul din 
ajutoare îmi lua banii și apoi umplea sticla, de regulă cu vin 
pelin. Pe drumul de întoarcere, conform obiceiului cu 
sifoanele, gustam din sticlă câte puțin, “să văd cum e”.  Oare 
de atunci am rămas cu o slăbiune pentru vinul pelin, pe care-l 
apreciez așa mult? 

Și vin alte amintiri. Într-o toamnă, doctorii și tehnicienii 
veterinari de la Hale, au hotărât să facă rost de vin. Și de 
unde te puteai aproviziona în Ploiești? De la Valea 
Călugărească. S-a mers cu un GAZ, precursorul IMS-ului de 
mai târziu. Tata m-a luat și pe mine. Așa că am plecat din 
curtea noastră și am ajuns la un producător care avea o curte 
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mai mare. Avea și el un pom în mijlocul curții, sub care era o 
masă lungă, flancată de două bănci la fel de lungi, toate cu 
picioarele înfipte în pământ. Bărbații s-au așezat imediat pe 
bănci și s-au apucat de degustat vinurile gazdei, care a mai 
pus pe masă și ceva mâncare, să nu deguste pe burta goală, 
așa că s-a încins un chef strașnic. Eu, îmi luasem mingea cu 
mine și am profitat de restul de curte. După chef, s-au 
umplut canistrele cu vinul pentru acasă, s-au făcut plățile și 
valea, spre Ploiești. Când mai erau câțiva kilometri, începe să-
i fiarbă radiatorul hârbului de GAZ, scoțând aburi ca într-o 
saună. Șoferul, drăcuindu-și mașina, vine în spate, apucă o 
canistră cu vinul proaspăt cumpărat, și spre consternarea 
tuturor, o toarnă toată în radiator. Apoi, punând canistra la 
loc, le răspunde celor din mașină, care-l certau că n-a pus 
apă: “Ce apă, dom’le! La 1 leu kilu’ de vin, mă duc mâine și 
umplu canistra la loc!” 

Cred că aveam doi ani jumate când am primit o tricicletă. 
Pedalam pe ea pe verandă, pe holul din fața camerelor 
noastre, iar apoi m-am lansat în curte. Pe porțiunea de 
pământ, pe bolovani, pe dealul din spate de unde veneam la 
vale cu mare viteză. Uneori, cînd mama mă lua cu ea în oraș, 
mergeam cu tricicleta. Când ajungeam în parcul din centru, 
de pe trotuar pe aleea centrală erau două trepte  pe care le 
coboram cu tricicleta. E drept, treptele aveau înălțime mică și 
erau foarte late. Și azi așa, mâine la fel, eram as la coborât 
trepte. Așa credeam eu. Doar că, într-o zi, cînd tot dădeam 
ture pe verandă, am hotărît să cobor și cele trei trepte care 
erau foarte înalte, până în curte. Acu’, ce mi-erau două 
trepte, ce mi-s trei, tot trepte! Mi-am așezat tricicleta pe 
poziție și am pornit. Am zburat peste treptele buclucașe și 
am plonjat cu fața drept în ștergătorul de picioare format din 
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lamele de tablă. Iar de acolo drept la spital. De atunci am 
deviația de sept care uneori îmi mai dă probleme. Deh, eram 
mic, încă nu știam că trei e mai mare ca doi și că nu toate 
treptele sunt la fel. 

 

 
 
 
 
 
Fig. 2 
Tricicleta cu 
care am 
coborât în 
“zbor” 
treptele 
verandei. 

 

După ce am trecut și prin faza de trotinetă, la cinci ani 
tata mi-a luat o bicicletă. Acum aveam mai mare autonomie. 
Prin curte îmi făceam trasee ca la ciclocros, dealul din fundul 
curții excaladându-l și coborându-l de nenumărate ori. Apoi, 
am luat strada la rând. Întâi Gheorghe Doja, apoi explorând 
noi și noi străzi. Supunând bicicleta la mari eforturi, într-o zi 
mi-a sărit o za de la lanț. Nenorocire mare! Îl aștept pe tata 
să vină de la serviciu și-i spun necazul. Tata, liniștit, îmi zice 
că nu-i chiar atât de grav și că o să mergem la un meșter s-o 
repare. Meșterul era domnul Nițoiu, care avea atelierul la 
două case de noi. Am mers la dânsul. Domnul Nițoiu, pe care 
îl țin minte ca fiind totdeauna într-un halat albastru și cu 
bască pe cap, a demontat lanțul, l-a studiat nițel și cînd a 
văzut ce speriat eram, m-a liniștit, spunîndu-mi că se rezolvă. 
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Ceea ce a și făcut. Fericit, am pornit iar, hai-hui, cu bicicleta 
prin oraș. Și iar s-a rupt o za. Acum știam cum stă treaba și 
m-am dus singur la domnul Nițoiu, care m-a rezolvat. De 
acum, cum aveam o problemă la bicicletă, dădeam fuga la 
domnul Nițoiu, pe care dacă nu-l găseam la atelier, mă 
duceam după el acasă, că stătea aproape. Altă dată, după ce 
m-am mai mărit, a fost nevoie să-mi sudeze cadrul bicicletei. 
Cred că după toate aceste intervenții, tata și-a reglat 
socotelile cu bunul domn Nițoiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 3 În fața porții de 
pe Oilor 128, cu bicicleta 

reparată de domnul Nițoiu. 
 

 

O amintire care mă urmărește și acum este cearta 
izbucnită, peste gard, între vecinii de acolo. Nu știu de la ce a 
pornit, dar în miezul zilei s-au auzit strigăte și țipete de 
alături. Îngrozit, am văzut cum tatăl lui Titel, era încleștat cu 
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domnul profesor Gregorian și, fiind mult mai tânăr, lovindu-l 
cu pumnii de mai multe ori. Domul profesor era (mi se părea, 
poate) un munte de om, cu un cap imens și cu o coroană de 
păr alb în jurul frunții late. Era o somitate pentru vecini, cu 
care nu se amesteca deloc. În joaca noastră pe sub 
fereastrele unicei camere pe care fusese lăsat să o dețină, în 
propria-i casă, făceam uneori prea mare gălăgie. Atunci, era 
de ajuns să scotă capul pe geam și să ne apostrofeze că noi 
înghețam de frică și apoi fugeam ca potârnichile. Altercația îl 
prinsese în pijama și papuci. Tatăl lui Titel, șofer de camion, 
tot în pantaloni de pijama și în maiou, cu cele două femei cu 
care stătea în casă, soția și sora ei, agățate de el, țipând ca 
apucatele și cu restul chiriașilor ieșiți în curte să asiste la 
scandal, după ce l-a mai lovit odată pe domn profesor, s-a 
lăsat tras de ele și a părăsit teatrul de luptă. Apoi, semeț 
nevoie mare, și-a îndreptat părul negru și creț, răvășit în 
altercație, i-a mai adresat niște insulte venerabilului profesor 
și, cu cele două surori care-l flancau, a urcat mândru scările 
spre casa lor. Rămas singur pe câmpul de luptă, cu părul alb 
vâlvoi și cu sîngele curgându-i pe față, bătrânul profesor a 
acompaniat ieșirea din luptă  a puternicului rival cu un strigăt 
sacadat, repetat de mai multe ori și cu pumnul ridicat 
amenințător în aer: TI-CĂ-LO-SU-LE!! 

A fost, la scară mică, unul din momentele particulare ale 
luptei de clasă cu care partidul îndoctrina masele. De o parte, 
proletarul, de cealaltă, burghezul, care putea fi pedepsit. 

O altă amintire își face loc. Momentele de dinaintea 
plecării în concediu la mare. Tata, lucrând la Hale, reușea să 
obțină, pentru două săptămâni, locuri într-una din vilele pe 
care Ministerul Agriculturii le avea la Eforie Sud (Vasile 
Roaită, pe vremea aia). Și începea nebunia, ca într-una dintre 
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schițele lui Caragiale. Toată casa era răvășită. Mai întâi 
apărea geamantanul cel mare. Acesta era o moștenire a tatei 
de la bunicii din București. Era din piele groasă de porc și gol 
de abia putea fi ridicat. Se umplea tot, iar la sfârșit, mama se 
urca pe el iar tata reușea să strângă încuietorile, după care 
era legat cu o curea zdravănă. Cu ce era înăuntru, puteam sta 
liniștiți la mare o lună. Dar asta nu era tot. Mama răscolea în 
continuare toată casa și, la un moment dat, întindea în 
bucătărie o pătură cafenie pe jos. Acolo se împachetau și se 
puneau vase, tacâmuri, pahare, crătiți, oale, căni, prosoape 
de baie și prosoape normale, haine subțiri, haine groase 
pentru caz de ploaie, cearșafuri, puișorul, fără de care tata nu 
dormea, încălțăminte, câte și mai câte și chiar o… oală de 
noapte. Eu îmi strecuram câteva jucării și inevitabila minge. 
Apoi, pătura împacheta totul și era legată cu sfori groase, 
rezultând un balot lung de aproape un metru jumate și 
diametrul de juma’ de metru. 

Plecarea era după amiaza. Atunci sosea Grigore cu 
trăsura. Grigore era sanitar veterinar la Hale și, în afară de 
asta, grăjdar. Serviciul Veterinar al Ploieștiului avea la acea 
vreme o trăsură și mai multe șarete și, bineînțeles, cai pentru 
ele, toate fiind “parcate” la marele grajd pe care-l deținea pe 
malul Dâmbului, în Bereasca. Grigore, bărbat între 30 și 40 de 
ani, era un tip slab, negricios, cu fizionomie de om bun, gata 
să spună o glumă oricând, săritor să ajute unde e nevoie. 
Fusese pe front și avea un glonț în mâna stângă, pe care nu 
mai putea s-o îndoaie decît puțin. Grigore deschidea porțile 
de la stradă, băga trăsura în curte și apoi se chinuia cu cei doi 
monștri să-i ridice în trăsură. Mai întâi balotul, pe care-l 
punea la picioare, între canapele. Apoi, cu icnete, fixa 
geamantanul la spatele trăsurii, legându-l de cureaua care-l 
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încingea. Noi ne urcam pe canapele, ținând picioarele pe 
balotul cu de toate și înghiontindu-ne cu alte plase cu bagaje, 
plus geamantanul mic, fratele celui mare, care “musai” 
trebuiau luate și… “hai la gară, Grigore!” Părăseam curtea 
cuprins deja de emoțiile călătoriei. La Gara de Sud, Grigore, 
ajutat de un hamal, duceau bagajele la peron și apoi le urcau, 
cu mari, eforturi în tren. Făceam escală în București. 

În Gara de Nord, tata cobora și tocmea un hamal. Acesta, 
lega marele geamantan cu o curea lată de balotul imens. Se 
băga sub curea și le sălta pe umăr, echilibrându-le în mers. 
Tata, ducea geamantanul mic, mama, sacoșele iar eu, 
ursulețul roșu de pluș, cu care am dormit până în clasa a 
doua. Și această procesiune mergea până la Biroul de bagaje 
de mână unde, pe tejgheaua de marmură, erau depuse cele 
două superbagaje. Un funcționar le însemna cu ceară roșie, 
pe care tata avea grijă să o ia de acasă și le depozita într-o 
hală întunecoasă. Apoi, scăpați de greutăți, mă delectam cu 
plimbarea cu tramvaiele (trebuia să schimbăm două), până 
ajungeam la bunici, la Hala Traian. În zori, făceam drumul 
înapoi, angajam un alt hamal de la bagajele de mână până la 
tren și începea călătoria adevărată către mare. Cel mai greu 
era pentru hamalul care era angajat în Eforie Sud, care, pe o 
căldură toridă, trebuia să care geamantanul legat de balot de 
la gară la vilă. 

Peste ani, mi-a venit și mie rândul și am cărat 
geamantanul uriaș în concedii la mare, dar fără balotul de 
care era legat și cu care se chinuiau nefericiții hamali.  

Amintirile sunt preponderent legate de perioadele 
luminoase, cu soarele blând al primăverilor sau toamnelor 
invadând curtea. Dar în 1954 a fost o iarnă teribilă. Marea 
curte s-a umplut de zăpadă, care ajunsese până aproape de 
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vârful gardurilor. S-a făcut o pârtie în lungul curții, de la 
poartă, până în spate, la Niculina. Omătul din curte se unise 
peste gard cu cel de pe trotuar. Pârtia din curte dădea în cea 
de pe Calea Oilor, care la început era pe mijlocul șoselei, 
puținele mașini nemaiputând circula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Curtea 
acoperită de zăpadă. Se 

vede gutuiul cu crăcile 
paralele cu solul. 

 

 

Îmi făceam tuneluri prin zăpadă, jucându-mă de-a 
exploratorii și după două ore intram în casă, cu toate hainele 
ude fleașcă. Mama mă usca, mă schimbam și fugeam iar 
afară, în marea de zăpadă, bucurâdu-mă de ea. Țin minte că, 
după un timp, zăpada de pe stradă a fost împinsă spre 
trotuare și s-a creat posibilitatea mașinilor mari să circule. A 
fost clădită în fața curții vecine și a rezultat un troian imens, 
de peste cinci metri înălțime. Noi toți, copiii, l-am escaladat și 
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ne-am făcut un derdeluș grozav, călărindu-l cu săniile ore în 
șir. Mi-aduc aminte de oameni pe schiuri, cu rucsacuri în 
spinare, care străbăteau orașul pentru aprovizionare. Într-o 
zi, ne-am pomenit cu sora tatii, profesoară de desen la 
”Caragiale”, venind pe schiuri la noi în curte. Venise de acasă, 
de lângă fostul magazin “Aroma”, unde stătea. Atunci am 
văzut sănii mari, trase de cai care treceau prin nămeții de pe 
Gheorghe Doja, făcând aprovizionarea.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 Iarna lui 1954. Pârtia 
din mijlocul curții. 
 

Am înțeles, din mărturiile altora, că în București situația a 
fost mai gravă, zăpadă mai multă, orașul mai mare, situația 
mai greu de gestionat. Dar pentru noi, copiii, era o bucurie 
continuă. Să te dai cu sania, să aluneci pe un derdeluș care 
înainte nu exista, să faci tuneluri sau să înoți în troiene de 
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zăpadă erau lucruri pe care nu le făcuserăm în alte ierni. 
Aprovizionarea grea, transportul paralizat, problemele 
curente nu ne interesau la vârsta aia. Noi ne bucuram de 
minunea albă și rece care acoperise curțile și străzile. 

Când eram în ultimul an la grădiniță, ne-am pomenit cu 
noi vecini alături. De pe strada Regală (Neagoe Basarab), s-au 
mutat, într-una din camerele fostei case a profesorului 
Gregorian, domnul Teoharescu și fiul său, Mihăiță. Acesta era 
cu patru sau cinci ani mai mare ca mine, dar aveam aceeași 
statură. Când mergeam cu mama spre centru, treceam prin 
fața casei de pe Regală, unde stătea înainte de mutare și, 
dacă Mihăiță era prin curte, mama mi-l arăta și mi-l dădea 
exemplu de copil cuminte. Ajunsesem să-l detest din cauza 
asta. Din păcate, mama sa a murit și domnul Teoharescu n-a 
mai putut întreține o casă mare și a luat o cameră, la domnul 
profesor. Și iată-l pe “îngerașul” Mihăiță vecin cu mine, 
despărțiți doar de un gard. Dar imediat am ajuns 
nedespărțiți. El, chiar dacă statura îl trăda, fiind mai mare ca 
vârstă, a luat comanda găștii de copii din cele două curți. 
Făcea cele mai mari drăcii, antrenându-ne și pe noi să facem 
la fel. El era șeful. Dar toate până la ora șase după amiaza, 
când sosea tatăl lui de la serviciu. Puteam fi angajați în cele 
mai palpitante jocuri, în cele mai tari întreceri, la șase, 
Mihăiță lăsa șefia de o parte, ne părăsea în fugă și se ducea 
pe mica terasă din fața camerei, să-l aștepte pe taică-su. 
Când apărea domnul Teoharescu pe aleea ce ducea de la 
poartă la terasă, Mihăiță îi sărea în cale și revărsa un șir 
nesfârșit de “tăticule, în sus”, “tăticule, în jos”, la care 
domnul Teoharescu era fericit. De multe ori, tot pe acea alee, 
domnul Teoharescu primea reclamațiile vecinilor: “Domnule 
Teoharescu, Mihăiță a spart”, “Mihăiță a stricat”, “Mihăiță a 
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lovit”, ș.a.m.d. Domnul Teoharescu respingea cu 
superioritate toate acuzele și decreta: “Nu e adevărat! 
Mihăiță e cel mai cuminte copil! E un îngeraș!” și, 
cuprinzându-l de umeri, intra cu el în cameră. De acolo, până 
dimineața, Mihăiță nu mai ieșea, stătea cuminte cu taică-su. 
Noi mai aveam de joacă până pe înserat, el, nimic. Acasă, cu 
taică-su. Dar a doua zi, după ce venea de la școală (era tot la 
”Caragiale”), se dezlănțuia, prilej de noi reclamații. Și azi așa, 
mâine la fel, Mihăiță, “drăcușor” ziua și “îngeraș” după 
amiaza, a dus-o câțiva ani. Dar la un moment dat i s-a 
înfundat. Într-o sâmbătă seara, tocmai ne terminaserăm baia 
și ne pregăteam de culcare. Ai mei erau plecați într-o vizită. 
Eram cu Maria, femeia în casă și cu vărul meu Păstorel, mai 
mare cu șase ani ca mine, care stătea în gazdă la noi. 

Deodată, pe veranda noastră apare domnul Teoharescu 
târându-l pe Mihăiță de o ureche și urlând la el: “Spune, de 
unde ai luat țigările!!” Mihăiță, cu ochii în lacrimi, arată spre 
Păstorel. Furios, domnul Teoharescu îl urechează și pe văru-
meu, noroc cu Maria, care a intervenit și l-a scos din mâinile 
lui. Apoi, după ce l-a muștruluit bine pe Păstorel, și-a luat 
“îngerașul” din nou de ureche și l-a târât acasă.  

Ce se întâmplase? Vărul meu începuse să fumeze și-și 
ținea țigările pitite sub butoiul de rufe murdare din baie. 
Bănuind că va fi descoperit, și-a luat toate pachetele și i le-a 
dat spre păstrare lui Mihăiță, care și el era deja fumător. 
Acesta, fericit că are asemenea marfă, ca să se laude la 
școală, între băieți, le-a băgat în buzunarele de la haina de 
uniformă. Seara, domnului Teoharescu i s-au părut suspecte 
buzunarele umflate ale uniformei. A băgat mâna și a găsit 
numai pachete de țigări. Disperat, Mihăiță a dat vina pe văru-
meu, sperând să scape de chelfăneală. Dar a greșit și și-a 
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pierdut definitive aura de “îngeraș”. După puțin timp de la 
această întîmplare, care și acum îmi stăruie în memorie, cei 
doi Teoharești s-au mutat din nou, iar noi ne-am pierdut 
șeful. Fiind în același liceu, am mai aflat câte ceva despre 
“modelul de cumințenie Mihăiță”. A ajuns spaima liceului, 
chiar dacă nu a depășit înălțimea de 1,5 metri. La absolvire, a 
fost citat de doamna Aspasia Vasiliu ca fiind un element 
antisocial, cu care liceul nu se mândrește și care nu va face 
nimic în viață.  

Dar, surpriză, în 1966 când am ajuns să fiu admis la 
Facultatea de Mașini și Utilaje pentru Construcții, peste cine 
dau în prima zi de facultate? Peste Mihăiță Teoharescu și ca 
să fie tacâmul complet am fost în aceeași grupă și am 
terminat voioși, împreună. Din copilul și adolescentul 
zurbagiu, devenise un tânăr liniștit, o parte din “îngerașul” de 
altă dată. Avea tot 1,5 metri și dobândise porecla de 
“Generalul”. A revenit ca inginer în Ploiești, unde a lucrat 
până la întâlnirea cu “îngerii” adevărați. 

Mă uit la curte și mă cuprinde nostalgia. Teiul cel falnic, 
gutuiul gârbovit dar viguros, salcâmul cel mare nu mai sunt. 
Cel mai spectaculos este faptul că dealul din fundul curții a 
dispărut. Cred că au evacuat cîteva basculante bune cu 
pământ ca să aplatiseze locul. Acum casa e renovată. Prin 
mijlocul curții e un gard, semn că proprietatea s-a divizat. Și, 
într-adevăr, pe locul garajului și a maghernițelor Niculinei, a 
apărut o nouă casă.  Gardul care separă cele două curți e 
nou, iar casa domnului Gregorian este acum tencuită și 
vopsită în alb. Atelierul domnului Nițoiu nu mai există, în 
locul lui apărând o făbricuță. Toate astea le văd din 
apartamentul colegului Nicu, care, ca mulți din colegii de 
clasă și de școală, a rămas ploieștean. Sigur, acum stau în 
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București iarna și în restul timpului la Valea Lungă, dar 
copilăria și adolescența mi le-am petrecut în Ploiești și toate 
aceste amintiri aparțin numai și numai PLOIEȘTIULUI. 
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Bogdan Stoicescu 

Amintiri clasate28 

Motto: „Suntem ceea ce iubim...”  
Nichita Stănescu 

„Să ne trăieşti întru mulţi ani, Măria Ta!!” 
Cred că aveam vreo 7-8 ani, nu mai mult şi-mi amintesc 

cum bunicul, de 10 mai, 25 octombrie şi 8 noiembrie (aceste 
date mi s-au întipărit în memorie pentru că el le încercuia, an 
de an, cu roşu pe calendarul creştin-ortodox lipit pe perete, 
sub icoana cu candelă), punea la fotografia în „sepia” a 
Regelui (care îl înfăţişa pe Majestatea Sa, Regele Mihai I, 
tânăr, costumat în uniformă militară de gală, fotografie 
înrămată şi aşezată la loc de cinste, lângă icoana a cărei 
flăcăruie nu se stingea niciodată) o mică eşarfă tricoloră, în 
fiecare an, alta... 

Apoi, lua o poziţie marţială şi, pus la şapte ace, îmbrăcat 
fiind cu hainele lui de sărbătoare cele mai bune, spilcuit, 
proaspăt bărbierit şi pomădat, având în mână un pahar de 
cristal cu picior, plin pe jumătate cu un vin gălbui (Busuioacă 
de Bohotin, aveam să aflu eu mult mai târziu, de la bunica, un 
vin care-l costa bani grei şi pe care îl bea doar el, la prilejuri 
deosebite) şi, cu faţa către fotografia lui Vodă, zicea cu glas 
tunător: „Să ne trăieşti întru mulţi ani, Măria Ta!” Apoi, dintr-
o suflare, golea paharul ăla cu vin. Eu stăteam smirnă lângă 
el, abia respirând, în poziţie de „drepţi”, cu mâinile lipite la o 

                                                      

28
 Din volumul Tinerețea obişnuită a tînărului Toma. Manual de folosire, 

aflat în pregătire.  
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vipuşcă imaginară a pantalonilor (îmbrăcat cuviincios şi 
instruit de însuşi bunicul) şi îl priveam de jos în sus, 
emoţionat la culme.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Bunicii autorului. 

Odată ceremonialul încheiat, bunicul îşi aprindea o ţigară 
din foiţă, pe care şi-o răsucea singur dintr-un tutun blond, 
aromat (pe care-l ţinea într-o tabacheră de argint) şi, învăluit 
în nori groşi de fum albăstrui-parfumat, îmi spunea poveşti 
fabuloase cu regi şi voievozi, începând cu Burebista şi 
terminând cu Regele Mihai I (care poveşti, dacă mă gîndesc 
eu bine acum, cred că erau „adaptate” de el pentru a le 
înţelege eu). Tâlcul unora dintre aceste poveşti îl pricepeam, 
de bine de rău, cu mintea mea de atunci, însă pe al altora 
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aveam să-l pricep mult mai tîrziu. Ce-am reţinut cu străşnicie 
eu, ţâncul care eram atunci, a fost că noi, românii, am avut 
regi de când ne ştim iar faptul că atunci, în anii ’60, nu mai 
aveam era o tragedie de neînchipuit, neplăcută la culme 
pentru cei mari, printre care se prenumărau şi bunicii mei. De 
altfel, bunicul, ori de câte ori avea prilejul, îi spunea bunicii 
pe un ton plin de siguranţă şi extrem de sobru, însă cu o 
anume linişte în glas, că vor veni americanii, nu ne vor lăsa ei 
pe noi de izbelişte şi că Regele nostru va fi iar la „cârma ţării”, 
adică acolo de unde l-au alungat cu samavolnicie „păcătoşii 
de bolşevici”. Nu prea înţelegeam eu în acei ani de unde şi de 
ce să vină americanii şi ce legătură era între aceşti americani 
şi Regele nostru. Cum nici despre „păcătoşii de bolşevici” nu 
prea ştiam eu mare lucru, decât că erau ruşi şi că nu-i iubea 
nimeni din jurul meu şi că bunicul îi înjura de mama focului, 
gospodăreşte, birjăreşte, ori de cîte ori aducea vorba despre 
ei. L-am întrebat eu o dată despre toate acestea dar mi-a 
spus că nu sunt treburi pentru copii şi că o să aflu mai multe 
când o să mă fac mare. Nu-mi spunea decât că bolşevicii şi 
comuniştii sunt cei mai mari duşmani ai Regelui nostru şi că-s 
doar o şleahtă de hoţi, de proşti şi de depravaţi şi că dacă 
ţara nu va fi condusă iar de Rege, va fi vai şi-amar de soarta 
noastră! Drept pentru care, eu, încă de atunci, am considerat 
că aşa e normal şi bine, să fim conduşi de un rege, iar ţara 
noastră să se numească regat şi nu republică. Poate de aceea 
n-am înţeles eu nici până în ziua de azi sintagma „a fi sau a nu 
fi monarhist/regalist”. Cum vine treaba asta? Ca şi cum am fi 
membri ai unui partid oarecare sau ai unor secte... 
Căpătasem covingerea (insuflată de bunicul, evident şi cu 
care am rămas până în ziua de azi) că toţi românii, dar 
absolut toţi, trebuie să fie de partea Regelui nostru cel drept 
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şi bun. Mai cu seamă pentru că Regele, aşa cum îmi mai 
spunea apăsat bunicul, e „unsul lui Dumnezeu pe pământ” şi 
trebuie respectat ca atare, pentru că tocmai de aceea, după 
Bunul Dumnezeu, continua el, „Regele este mult mai 
important decât toţi sfinţii ăia pe care-i vezi tu în calendar, 
drept pentru care el trebuie să fie persoana de cea mai mare 
însemnătate din viaţa oricărui bun român, pentru că el, 
dincolo că e trimisul lui Dumnezeu pe pământ, mai înseamnă 
şi altceva: el e însuşi Patria”… Aşadar, toţi românii care cred 
în Dumnezeu, imediat după El, trebuie sa creadă în Regele 
lor… Apoi, vin toate celelalte…  

Avea dreptate bunicul: Nihil Sine Deo – Nihil Sine Rex… 
Şi, în ciuda trecerii anilor şi a plecării bunicului în lumea 

celor drepţi, această convingere nepreţuită mi s-a înrǎdǎcinat 
parcǎ tot mai adânc în suflet. Cred că bunicul meu, acolo pe 
unde o fi, e, în sfârşit, fericit… 

* 

O scrisoare 
a  
coanei Parascheva,  
florăreasa de  
la  
care cumpăra  
numai  
suave  
crizanteme galbene 
O cunoscuse pe bătrâna florăreasă în urmă cu aproape 

douăzeci de ani. De la ea lua întotdeauna cele mai suave 
crizanteme galbene care pot exista pe pământ. Numai 
crizanteme galbene. Iar în fiecare an, chiar de ziua ei 
onomastică, îi trimitea printr-un comisionar un buchet uriaş 
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de crizanteme       
De câte ori i se întâmpla să aibă ceva mai mult timp, 

făcea un drum în piaţă, nu neapărat pentru a cumpăra flori, 
ci, mai cu seamă, pentru a sta la taifas cu ea. Îl încânta cu 
adevărat acest lucru, simţind că şi pe ea o bucură prezenţa 
lui. Îi plăcea s-o asculte povestind câte-n lună şi stele. Aşa şi 
ajunsese să-i ştie viaţa pe de rost… 

Se alesese praful de femeia frumoasă care fusese 
odinioară. Se mai păstraseră, abia vizibile, cîteva trăsături 
fine ale feţei – sfâşiate şi acelea de crevasele adânci ale 
puzderiei de riduri ce-i brăzdau tenul oacheş în toate 
direcţiile, aidoma unei hărţi complicate – şi ochii enigmatici, 
umbriţi de gene lungi, cu priviri triste, ale căror lumini de 
altădată nu se stinseseră pe deplin. Rămăsese zveltă, doar 
uşor adusă de spate, de parcă ar fi purtat pe umeri toată 
povara lungilor ani de viaţă aspră, amară. Era însă de-un 
optimism molipsitor, îngroşat de verva unui grai neaoş-
păstos – un adevărat carnaval lingvistic – care se revărsa în 
valuri greu de stăvilit în povestirile-i spuse la foc automat. 
Fuma tot timpul, cu port-ţigaret din lemn de cireş, îngălbenit 
şi ars, numai țigări „Carpaţi” fără filtru, sorbind, când şi când, 
dintr-o cană uriaşă de pămînt, mereu plină, ness din cel mai 
fin, granulat. O combinaţie ce-l ducea cu gîndul la celebrul 
cocktail Molotov, însă alcătuit din cu totul alte ingrediente, 
mirându-se cum la vârsta ei, încă nu i-a explodat inima… 

Rămăsese văduvă de pe la treizeci de ani, cu şase copii. 
Pardalian, omul ei, care-o iubea ca pe ochii din cap – după ce 
o furase de-acasă, bătuse palma cu ta-su şi o cumpărase pe 
două kile de aur şi câteva sute de mii de lei, pe vremea când 
Parascheva avea 12 sau 13 ani. Ţiganul fusese un măcelar 
vestit în urbe dar care se prăpădise într-o încăierare, cu 
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ţeasta despicată de satârul unui coleg de breaslă… 
…Erau într-o bombă de cartier căreia lumea îi spunea, 

nu se ştie prea bine de ce, „La pisica albă”, şeful – adică 
mandatarul, că faptele se petreceau pe la sfârşitul anilor ʼ70 
– fiind tot un ţigan, Rândunel Dunăre, zis Sfârâială, un şaur 
isteţ, spilcuit şi uns cu toate alifiile. Băuseră peste măsură, 
toată ziua şi jumătate din noapte, până când ăla, parlagiul, 
mai matolit ca toţi, s-a dus la masa lui, clătinându-se. S-a 

oprit în dreptul lui, s-a aplecat şi i-a şuierat peltic în ureche, 
însă suficient de tare încât să-l audă tot localul, că „să-i 

spuie lui câte parale ar trebui să-i puie pă masă, ca să i-o 

tragă o dată Paraschevei”. Celorlalţi, brusc, li se blocară 
muşchii zâmbirii. Se uitau îngroziţi la Pardalian, care se 
ridicase de pe scaun şi, cu mişcări măsurate, tacticos, fără a 
răspunde ceva, a scos pe nebăgate de seamă briciul de care 
nu se despărţea niciodată şi, cu o mişcare scurtă, l-a şundrit 
pe magraoan, retezându-i trei degete de la mâna stîngă. 
Ghiulul greu, de aur masiv, zornăi înfundat, rostogolindu-se 

cu deget cu tot, pe duşumeaua dată cu bradolină a locantei. 
Fără să clipească, ălălalt şi-a scos satârul din geanta pe care 

o ţinea la subsuoară şi cu o mişcare fulgerătoare, i l-a înfipt 

în ţeasta care pârâi infundat, ca un butuc despicat. 
Pardalian se prăbuşi secerat, fără scoată un sunet, cu 
sângele ţâşnindu-i din cap ca apa dintr-o ţeavă spartă. 
După care, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, parlagiul şi-
a adunat de pe jos cele trei degete – nu înainte de a scoate 

ghiulul pe care şi l-a pus pe alt deget –, le-a înfăşurat într-o 

batistă murdară, pe care apoi a îndesat-o în buzunar şi dus 
a fost. Liniştea din salon era atât de mare, încât bătăile 
molcome şi uşor dogite ale vechii pendule cu picior 

căpătaseră, deodată, rezonanţa unor lovituri de tun. 
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În maşina salvării, în drum spre spital, Pardalian a dat 
ortu’ popii. 

Rămasă singură, Parascheva şi-a crescut copii – patru 
băieţi şi două fete – pentru ca mai pe urmă să-şi îngrijească 
nepoţii. Pe toţi îi iubeşte la fel de mult ca pe florile ei, tot un 
fel de copii şi astea, dar mai aproape de suflet îi e nepoata 
Adalgiza, fata lui Bridinel, ăl mai mic dintre băieţi, dispărut în 
condiţii încă neelucidate, cu piranda lui cu tot, undeva prin 
Germania, unde nu se prea ştie ce făceau, dar lesne se poate 
bănui. Nu-i e uşor, însă nu se vaită. Ofuri? Are şi ofuri, ca tot 
omul, oho, potop. Oare cine n-are?... 

Despre dom’ ziarist ştia că e şăful unei reviste pe care şi-
o cumpăra săptămânal şi pe care i-o citea, din scoarţă în 
scoarţă, a mică, nepoata Adalgiza, seara, înainte de culcare. 
Iar articolele lui le ştia pe de rost şi duminica, după ce venea 
de la biserică, le rostea ca pe nişte poezii, chiar cu o anume 
intonaţie, vecinelor din mahalaua Mimiu, aflată la capătul 
vestitei străzi Rudului, acolo unde-şi avea casa prăpădită şi 
bucata de grădină. Şi ce se mai fudulea povestindu-le 
despre şucaru’-dom’-şăf-dă-la-zîiar, care cumpără flori de la 
ea şi cum în fiecare an, de Sfânta Parascheva, boieru’ îi 
trimite cîte-un buchet de crizanteme cât toate zilele, cu 
un belet mic pus în el, pe care scrie numele lui şi adresa de la 
ziar… 

Într-o bună zi, curierul îi aduce, conform obiceiului, cele 
câteva scrisori mai altfel, din vraful pe care-l primeau şi la 
care, odată, de două ori pe lună, îi plăcea să răspundă, într-o 
rubrică botezată de el „Poştalionul de joi”. Printre acestea 
găsi şi una de la coana Parascheva. Se uită la data ştampilei 
de pe plic. Era venită de aproape jumătate de an. Se rătăcise 
printre cele mai recente. Chiar nu mai ştia nimic de bătrâna 
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florăreasă. Muncea mult la gazetă, abia de mai apuca să-şi 
vadă familia. Scrisoarea, ca şi pe celelalte pe care le păstra în 
arhiva sa cu sfinţenie, era grafiată şovăielnic, tot de nepoata 
Adalgiza: 

Domnu Derector 
Maică io-s o ţîgancă bătrînă io nu ştu carte da am fost 

mereu prema la şcoala vieţî. Pentru mini scrie nepoata mea a 
mică care ie în clasa III-a Adalgiza deţ mai zîsei parcă de iea şî 
care io îi dectez cînd am nevoie şî mă ajută şî la socoteli şî la 
vîndut dă flori. Şî io am grije de iea că n-are mamă n-are tată 
care io crez că ia muritără pă la nemţi cînd ierea iea mică şî 
acu io o cresc. Îmi ceti a mică la articolele lu matale cu hoţii 
ăştia dă fură Rumânia care cum poate la mîncare haine 
zarzavaturi bani şî halte halea că nu mai poate bieţî ţărani să 
mai vînză nemica la Hale pă platou dă moare dă foame 
săraci. Că dacă nu vinde cum zîce iei ţîganii le dă la cap şî le ia 
marfa. Şî niminea na vede şî na zîce nemica şî premaru 
doarme în bocanci pă iel şî gaborii şî gardienii ie mînă în mînă 
cu ţîganii. Ce vreau şî io săţ spui ie că ştu că te porţi cu blugi 
dăştia şî cămaşă frumoasă şî jacă pă matale aşa fusăşi la 
mine ultima oară da astea ale lu matale ie originale. Lasă 
maică că ie bune io ştu ce ie adivărat şî ce ie falş. Ce vreau io 
săţ spui e că jăcili şî cămăşili dă prespălaţ care să vinde pă la 
noi ie vopsite adecă nu ie originale. Le-a adus nenorociţi dă 
ciori arzăiar focu săi arză că e o şleapcă dă trîntori care nu 
munceşte ca mini toată zîulica iarnă vară la flori care le 
iubesc ca pă copii mei şî stau cu mâinili în apă şî frămînt la 
băligar cu pămînt şî cîte douăşpce ore pă zî dă sîmţăsc că să 
rupe bojoci în mine la ani mei. Aşa să şti baiatu babi. Nu ie 
mamă nemica adivărat în magazine toate ie vopsite şî aduse 
dîn Turcia şî dă la chineji căţ mai spune baba altă dată cum 
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duce ei fete tinere la turci la futut firear ai dracu dă peşti 
ipotenţi ce ieste şî dă derbedei penali că bine ar fi să mai vie 
pacia un rumîn ca ăla dăştept să le bage ţapa la cur. 
Să fi sănătos boieru mami căţ mai scrie baba şî să te ţînă Ăl 
dă Sus în fire că tare bine le mai zîci matali la articole şî 
ţîganii care munceşte că mai ie şî dăia tare le mai place cum 
le spui matale cu coraj aşa pă şleau. 

Sărumîna boierule. 
S-a apucat pe loc de răspuns, pregătind textul pentru 

numărul viitor al gazetei. L-a făcut mai săltăreţ ca de obicei, 
cu gândul să-i placă babei Parascheva. Parcă o şi auzea 
citindu-l oacheşelor sale vecine. 

Vă înţeleg indignarea şi voi face tot ce-mi stă în putinţă – 
cu gândul, cu scrisul, cu vorba ori cu fapta – pentru a mai 
atrage atenţia celor în drept asupra unor asemenea aspecte. 
Pe bişniţari îi voi arăta lumii cu degetul şi voi da, în acest fel, 
ceva de lucru poliţiştilor, care cam şomează, e adevărat şi 
despre care gura lumii zice că halesc banii statului degeaba. 
Cu privire la „peştii” despre care-mi povestiţi, am luat deja 
legătura cu persoane competente din cadrul „Asociaţiei 
Vînătorilor şi Pescarilor Profesionişti” (AVPP, organism nou 
creat şi care nu are nici un fel de legătură cu depăşita de 
vremuri noi şi economie de p(a)iaţă „Asociaţie a Vînătorilor şi 
Pescarilor Sportivi”), pentru ca, în cel mai scurt timp cu 
putinţă, să-i stîrpească, prin metodele lor specifice şi, 
deocamdată, secrete. 

Ce n-am înţeles însă prea bine e pe cine să tragă un 
nou Vlad Ţepeş – căci, desigur, la el v-a fost gîndul – în 
faimoasele-i ţepe: pe-ai noştri, pe turci pe chinezi ori pe toţi 
de-a valma, fără osebire. Acest aspect, cred eu, trebuie 
clarificat, pentru a nu crea confuzii. 
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Cât despre turcaleţi şi ţara lor, lucrurile se complică, 
deoarece aşa cum se spunea şi în faimoasa reclamă (de la 
televiziune) făcută berii otomane „Efes Pilsner”, ei o beau 
numai cu prieteni vechi. Adică, printre alţii şi cu noi. Tot aşa 
cum suna, nu cu mult timp în urmă şi mobilizatoarea 
exortație a lui Ceauşescu cel fără de giudecată împuşcat: 
„Trăiască tradiţionala pretinie româno-turcă!” Şi, ca-ntre 
prieteni vechi ce ne aflăm, nu ne putem pune nicicum de-a 
curmezişul acestei durabile amiciţii. 

În concluzie, nu ne rămâne altceva mai bun de făcut, 
decît să ne întrebăm veşnic: de ce atâta amar de vreme 
otomanii şi-au lăsat trase prin foc şi sabie generaţii întregi de 
ieniceri, spahii şi bidivii pentru a ne supune – cunoscând pe 
propria lor piele faptul că românul, de regulă, devine violent 
când e călcat pe bătături! – când ar fi fost cu mult mai simplu 
să ne aplice un drastic proces de buticizare, aşa cum, de 
altfel, s-a și întâmplat după decembrie ’89? 

Cu chinezii, problema e ca şi rezolvată: trebuie doar să-i 
lăsăm să se căsăpească între ei, că de valize facem noi rost 
cumva. 

Vă mulţumesc pentru încurajări şi vorbe bune. 
Mai trimiteţi-ne, din când în când, câte-o floare… 
Expedie textul prin reţea la calculatoarele de la paginaţie 

şi, cum mai era destul timp până la ieşirea şpalturilor pentru 
corectură, îşi spuse că n-ar fi rău să dea o fugă până în piaţa 
din centrul marelui oraş, să-i cumpere nişte flori mamei – 
căreia tot avea de gînd să-i facă o vizită – şi cu această ocazie 
să mai stea la taclale cu coana Parascheva. Vru să cheme un 
taxi dar se răzgândi şi, cu toate că era frânt de oboseală, îşi 
spuse că o plimbare pe jos nu i-ar strica. 

Fusese o zi caniculară în acest miez de septembrie, 
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asfaltul moale şi fierbinte de sub tălpile sandalelor 
amintindu-i brusc de nisipul plajei de la Portiţa. Poate voi 
reuşi să ajung şi anul acesta, îşi spuse… Zgomotul oraşului se 
estompă, apoi dispăru cu totul în timp ce mergea, visând cu 
ochii deschişi, cu nările invadate de parfumul sărat al mării şi 
auzul îmbibat cu ţipete de pescăruşi… 

Se trezi în faţa pieţei plină de tarabe cu flori. O căută din 
priviri pe bătrâna florăreasă. Făcu un tur al pieţii, apoi încă 
unul şi încă unul. Se opri în faţa unei umbrele decolorate sub 
care o balaoacheşă grasă şi mustăcioasă îşi răcorea faţa 
asudată cu un ziar în chip de evantai. O ştia din vedere şi 
până să zică ceva, morsa tuciurie îl interpelă abrupt: 

– Nu mai e, conaşule, baba Parascheva. N-o mai căta 
dăgeaba. A dat colţu’ dă fro lună, dacă nu mai bine. I s-a 
făcut rău dă la inimă acilea, la flori şî pînă să vie ăia cu 
salvarea, că să mişcă şî ăia ca ochii mortului, a mierlit-o 
baba! Io crez că i-a şî făcut binişor pomană dă patruj dă zile… 
Trecu aia mică, Adalgiza, de, nepoata, mai zilili trecute, 
parcă, şî ne spuse. Nu mai ştu că uitai unde zîsese c-o 
îngropară. Parcă la Bolovani. Du-te şî matale la ei, întreabă 
de alde Pandelache la beserica dîn Mimiu, la dom’ părinte, că 
iel ştie tot. Dumnezeu s-o hodinească… Şi-şi făcu la repezeală 
trei cruci. 

 – Dumnezeu s-o ierte, mai îngăimă şi se îndepărtă, 
uitând că, de fapt, venise să cumpere flori. 

Simţi clar cum un fel de zăgaz i s-a năruit în suflet, 
lăsându-l golit, ca o albie de râu secată. Îşi aprinse cu gesturi 
maşinale o ţigară pe care, la umbra unui tei, o termină din 
câteva fumuri. 

Se întoarse la redacţie şi-i dădu maşina de serviciu unui 
băiat de la investigaţii, rugându-l să-i afle locul din cimitir 
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unde odihnea bătrâna florăreasă… 
Peste câteva zile, cu tânărul coleg alături, care-l privea 

nedumerit, neînţelegând nimic din tot ce se întâmplă, 
aprindea cîteva lumânări şi-un grăunte de tămâie pe movila 
de pământ reavăn, la căpătâiul căreia se ridica o cruce 
simplă, proaspăt geluită, încă mirosind a răşină de brad, pe 
care o mână stângace scrisese cu vopsea neagră: Parascheva 
Pandelache – 79 ani. 

Apoi aşeză uşor, pe pieptul de ţărână curată şi caldă al 
mormântului, cu teamă parcă să nu-i tulbure odihna, câteva 
crizanteme galbene. Îngândurat, se îndepărtă, alungând cu 
dosul palmei o lacrimă ca o părere, zburătăcită pe obraz... 

Somn uşor, coană Paraschevo!, murmură doar pentru el, 
aprinzându-şi o ţigară şi plecând spre nicăieri… 

* 

Cu îngerul în călimară! 
Cu vreo treizeci de ani în urmă, făceam parte dintr-un 

grup de tineri care, cu toate că nu prea ştiau cu ce se 
mănâncă gazetăria, au îndrăznit – nelipsindu-le, e adevărat, 
talentul şi o doză zdravănă de curaj – să scoată o revistă 
săptămânală, Muntenia, prima publicaţie cu adevărat 
independentă de după ’89 din Prahova, pe care tot ei, 
entuziaşti şi bântuiţi fiind de un iremediabil optimism, o 
vindeau la colţ de stradă. Şi-o vindeau bine! 

Era acea perioadă de început a presei româneşti libere, la 
doar la câteva săptămâni după evenimentul, pe care încă şi 
acum, mulţi îl mai numesc Revoluţia Română. Însă aceasta 
este o altă poveste, de care, poate, mă voi ocupa cîndva, pe 
îndelete, într-o bună zi, atunci cînd Bunul Dumnezeu va 
crede de cuviinţă… 

Vorbeam, deci, de acea minunată echipă de gazetari în 
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devenire şi despre cum şi-au moşit ei propria revistă, fără să 
aibă habar, la acea vreme, ce este acela un cuadrat, 
o aldină sau o verzală, un punct tipografic, un zinc, pentru a 
nu mai vorbi de linotipuri, rotative sau alte maşinării 
fantastice, complicate, în care cuvintele se întrupau din 
carnea plumbului tiparului înalt şi, doar timid, foarte timid cu 
ajutorul omnipotentelor calculatoare care, în scurtă vreme 
însă, aveau să trimită în muzee sau la fier vechi, desuetele 
utilaje tipografice. 

Ei bine, atunci când din măruntaiele rotativei tipografiei 
din strada Transilvaniei din Ploieşti au apărut primele pagini 
mirosind a cerneală proaspătă, şi-a plumb, şi-a gaz şi-a alte 
„mirodenii”, am fost încercat de-un sentiment asemănător – 
păstrând proporţiile! – cu cel avut la naşterea fiului meu. Şi 
lucrul acesta avea să se întâmple de fiecare dată când aveam 
să particip la aducerea pe lume a unei noi gazete. Se 
strânseseră atunci, în jurul nostru, împărtăşindu-ne bucuria – 
se citea asta în privirile lor –, zeţarii, linotipiştii, mecanicii, 
electricienii, ba chiar şi fălţuitorii, tipografii, într-un cuvînt. 
Erau acolo Viorel, Marinică, Vali, Costelini, Sandu, Sergiu (să 
mă ierte aceia dintre ei ale căror nume le-am uitat) şi însuşi 
starostele lor, redutabilul Peco – l-am numit pe regretatul 
Ştefan Androne, directorul de atunci al tipografiei – il capo di 
tutti capi, pe care aveam să-l reîntâlnesc, peste ani, ca tânăr 
pensionar, în tipografia – boală incurabilă, cerneala asta! – 
poetului Marian Ruscu, alături de ei urmând să mă îngrijesc 
de apariţia unei alte reviste săptămînale, Concurentul. Dar şi 
aceasta este o altă poveste, de care mă voi ocupa cu atenţia 
cuvenită, la timpul potrivit. 

Nu după mult timp, acea echipă entuziastă de la 
Muntenia s-a risipit. Vremurile erau tulburi, neaşezate. Anii 
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au trecut inexorabil, visătorii au rămas definitiv îndrăgostiţi 
de cuvîntul scris şi de acei minunaţi tipografi cu maşinăriile 
lor infernale iar cei mai cu picioarele pe pământ, s-au 
îndreptat către îndeletniciri cu mult mai profitabile. 

Apoi au urmat, într-o ordine a apariţiilor, gazetele 
Curierul de Prahova, Ploieştii, Cheia Succesului, Evenimentul 
Prahovei, Vocea Prahovei, Concurentul, Repere ori revistele 
Judo Sport Magazin și Gazeta Cărților...  Le păstrez aceeaşi 
dragoste tuturor, pentru că fiecare în parte şi toate la un loc 
au fost, într-un fel, şi copiii mei. Tocmai de aceea n-am cum 
să nu le iubesc la fel. Chiar dacă ele au dispărut între timp, 
rămânând vii doar undeva, într-o firidă a memoriei mele 
afective... 

Bref, am rămas, până-n ziua de azi, în tagma visătorilor, 
adică a acelora care, ani de-a rîndul, nu s-au simţit niciodată 
şi niciunde mai bine decât atunci când şi acolo unde se 
întâmpla naşterea vreunei gazete. Iar când acest lucru 
întârzia să se producă, n-aveam răbdare să aştept prea mult, 
căutând, prin orice mijloace, să provoc evenimentul! 

Aşa s-a întîmplat în vara lui ’96 cu Concurentul, în clipa în 
care i-am propus regretatului meu prieten Marian Ruscu să 
pornească o gazetă. Şi cu convingerea că nu va fi deloc uşor – 
oare ce lucruri mai sunt uşoare în vremurile pe care le trăim 
şi mai cu seamă în lumea atât de urgisită a cuvîntului scris? – 
am strâns rapid un talentat şi entuziast grup de tineri, mai 
mult sau mai puţin jurnalişti, împreună cu care am plecat, din 
nou, la drum. Însuşi numele gazetei, pe care de bună voie şi 
nesiliţi de nimeni ni l-am ales – Concurentul –, ne-a făcut 
misiunea mai dificilă. Însă, pe cît de dificilă, pe atât de 
întremătoare. Pentru că, în fond, nu doream să intrăm în 
concurenţă cu nimeni, ci doar cu noi înşine. Şi, cred eu, am 



214 

 

reuşit. Chiar dacă gazeta noastră, după ceva timp, și-a 
întrerupt apariţia. Însă atât cât a trăit, ea a generat, mai 
presus de orice, o stare de spirit. Ceea ce nu-i deloc puţin... 

De mai bine de douăzeci de ani, n-a mai fost nici o 
gazetă. În viaţa mea a apărut, în schimb, Biblioteca. O 
experienţă cu totul neaşteptată, într-un univers copleşitor, 
labirintic şi luminos, zidit din cuvinte. Ocrotitor ca un alt fel 
de pântece matern, vibrând de energii nevăzute, cosmice. Şi, 
undeva, în lăuntrul acestui univers-matrice, singurul şi cel 
mai important lucru rămas a fost patima pentru cuvântul 
scris, ca o taină dumnezeiască mai presus de orice, dublată 
fiind de acea bucurie nepereche pe care o ai în faţa colii albe 
de hârtie atunci când, cu o liminară sinceritate şi întotdeauna 
cu trudă, îţi deschizi cu o lamă nevăzută arterele sufletului, 
lăsând să picure acolo, pe acel petec imaculat, tot ceea ce 
este mai curat, mai bun şi mai adevărat în propria-ţi fiinţă... 
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Ioan Lupuțiu 

Primii ani de viață, războiul, viața în 
refugiu, la țară, școala29 

Familia mea 
Tata se trage dintr-o familie simplă de țărani români din 

nord-vestul Transilvaniei, familiile bunicilor din partea tatei 
fiind țărani de lângă Oradea, din satele locuite numai de 
români de religie greco-catolică. 

Bunicul patern a fost primul elev din satul Vezendiu, sat 
situat între Carei și Oradea, care a ajuns să termine un liceu; 
sigur, străbunicii nu ar fi avut bani să-l trimită la liceu, dar, 
fiind un elev foarte bun, a fost recomandat de învățătorul lui, 
fiind astfel angajat elev-preparator la liceul confesional catolic 
franciscan din Oradea. A fost posibil acest lucru pentru că 
făcuse 7 clase la țară, deci era mai mare ca ceilalți colegi de 
clasă și pentru că familia lui era de confesiune greco-catolică. 
Bineînțeles că limba de predare la liceul confesional era 
maghiara, pe vremea aceea existând în Transilvania numai 
două licee cu predare în limba română. 

Multă vreme încercaseră românii să ajungă la nivelul de 
tratament asemănător cu cel al naționalităților favorizate din 

                                                      

29
 Nota lui Dan Costineanu: Prin bunăvoința colegului și prietenului 

meu din Combinatul Petrochimic Brazi, ec. Andrei Calu, am reușit să 
intru în posesia însemnărilor d-lui Ioan Lupuțiu, perioada copilărie - 
până la terminarea liceului. Îl știam pe dl. Lupuțiu ca fiind șeful serv. 
Proiectare, din perioada în care și eu am lucrat în C.P. Brazi, dar nu 
am avut privilegiul de a-l cunoaște, pentru că, după ce vor fi citite 
aceste amintiri, pot spune că cei ce l-au cunoscut și i-au fost prieteni, 
precum Andrei Calu, au fost privilegiați. 
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Transilvania, maghiarii, sașii și secuii, dar una din piedici era 
că românii erau creștin-ortodocși. Din mai multe 
considerente, principala cauză fiind credința, o parte din 
episcopii ortodocși au hotărât, într-un congres ținut în 1700, 
să treacă la catolicism, dar păstrând slujba în limba română, 
datinile și sărbătorile bisericești, inclusiv căsătoria preoților 
ca în cadrul bisericii ortodoxe. De aici și denumirea “greco-
catolic”, adică credincios catolic de rit oriental, bizantin; 
practic s-a păstrat cultul ortodox, dar s-a admis supremației 
bisericii “de la Roma”. 

Dupa terminarea liceului, bunicul a făcut o pregătire 
postliceală de un an la Academia de Poște din Budapesta, 
ajungând funcționar superior la poșta din Oradea, oraș în 
care, la 1900, erau doar 1.500 de români din totalul de 
30.000 de locuitori ai orașului. 

Bunica paternă a facut, după clasele primare, o școală la 
o mănăstire de maici; pe vremea aceea, femeile din Austro-
Ungaria și, mai mult, de la țară, nu prea urmau școală, mai 
ales cele de origine română. 

Bunici paterni au locuit în Oradea din 1902, anul în care s-
a născut tatăl meu, singurul lor copil, până în 1940 când s-au 
mutat împreună cu părinții mei în Ploiești. 

Deci, tatăl meu s-a născut în 1902, la Oradea, unde a 
urmat același liceu confesional ca si tatăl său, bunicul meu 
patern. Liceul era susținut de biserica catolică, dar practica 
același mod de predare ca la oricare alt liceu laic; sigur 
majoritatea profesorilor erau preoți, dar erau și profesori laici 
și elevi de toate confesiunile, inclusiv evrei. 

Tata a terminat liceul chiar în anul 1919, cand s-a înființat 
în Cluj prima universitate din Transilvania cu predare în limba 
română, unde s-a și înscris la facultatea de medicină. După 
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absolvire, a rămas șef de lucrări la facultate, apoi a urmat o 
specializare la Paris, la un celebru profesor în chirurgie 
oftalmologică, după care, din 1930, a ajuns doctor chirurg 
oftalmolog la spitalul din Satu Mare. 

În Satu Mare a cunoscut-o pe mama și tot acolo am fost 
născut eu, la 17 iulie 1938. 

Tata a făcut o carieră foarte bună și de lungă durată: a 
operat până la 67 de ani mii de pacienti, apoi a mai lucrat 
până la 76 de ani la policlinica specială. Programul său era 
plin: la ora 8 ajungea la spital, dădea o fugă acasă la ora 15, 
apoi de la 17 urma contravizita sau mersul la cabinet și în 
jurul orei 21 ajungea din nou acasă. O viață dedicată 
profesiei, muncii, pacienților și familiei, de aceea, de când mi-
aduc aminte despre el, nu a prea avut timp să se ducă la 
spectacole și rar dacă avea timp să citească o carte. 

Mama era de origine etnică germană, provenea dintr-o 
familie care avea un parcurs genealogic documentat de peste 
400 de ani, născută la Brașov (atunci, Austro-Ungaria) în 
1902, ca tata. Studiile primare și medii le-a făcut în Brașov, iar 
din 1919, când familia ei s-a mutat la Budapesta, mama a 
urmat școala superioară de muzică și teatru, după aceea fiind 
profesoară și solistă. După ce s-a căsătorit cu tata, a trecut la 
“meseria” practicată de majoritatea femeilor din vremea 
aceea, casnică... 

Dupa Diktatul de la Viena din 1940, partea de nord a 
Transilvaniei a fost cedată Ungariei. În familie s-a pus 
problema dacă era cazul să rămână în Satu Mare, oraș aflat în 
zona cedată; tata putea rămâne doctor la spital, dar faptul că 
era român și, în plus, membru în comitetul municipal, plus 
naționalismul bunicilor paterni care trăiseră destul în 
Imperiul Austro-Ungar, a făcut ca familia să aleagă mutarea în 
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România, tot așa cum au făcut multe familii de români din 
partea cedată Ungariei. 

Desigur că de anii petrecuți în Satu Mare nu-mi aduc 
aminte nimic, nu aveam cu mult peste doi ani la acea dată a 
plecării din oraș. 

Primii doctori oftalmologi din România erau absolvenți ai 
celor două facultăți cu această specializare din țară, București 
și Iași, înființate la sfârșitul secolului al XIX-lea. Din zece 
studenți care terminau studiile în această specialitate, doar 
unul alegea chirurgia oftalmologică, așa că în 1940 nu erau 
mai mult de 30 chirurgi oftalmologi în țară, iar spitale 
importante în care să se facă și operații pe ochi nu existau 
decât în orașele mari, deși Ministerul Sănătății își dădea tot 
interesul ca în toate orașele mari să existe o secție de 
oftalmologie operatorie. Ploieștiul, cu toate că era unul din 
orașele mari, nu avea o asemenea secție și, cum aici se 
mutaseră și alte câteva cunoștiințe din Satu Mare, tata a 
optat pentru acest oraș, așa că ne-am mutat în Ploiești în 
octombrie 1940, familia închiriind o casă cu etaj lângă Liceul 
”Sfinții Petru și Pavel”. 

Mama făcuse toate școlile în limbile germană și 
maghiară, în plus locuise până la căsătorie în Ungaria (în 
Brașov până în 1918 și, după primul război mondial, în 
Budapesta), așa că se descurca cam greu în limba română. 
Astfel acasă vorbeam în germană cu ea și cu mama ei (bunica 
maternă), iar cu bunicii din partea tatei și cu tata, mama 
vorbea în maghiară, așa că am ajuns să înțeleg binișor și 
limba maghiară. 

Copil fiind, programul meu zilnic cuprindea joacă, cât era 
ziua de lungă, urma, spre seară, o oră de lectură (făcută de 
mama) în limba germană, din mulțimea de cărți minunate 
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scrise pentru copii de frații Grimm, Andersen si Blunck. Sigur 
că în anii aceia ascultam la Ploiești postul de radio german, 
prilej cu care am învățat multe cântece germane (pe care nu 
le-am uitat, printre care și ”Lilly Marlene”), am văzut multe 
filme germane, chiar am schimbat câteva cuvinte cu soldații 
germani staționați în oraș, care se bucurau să audă un copil 
vorbind în limba lor, mai ales că până să intru la școală, 
arătam ca un copil german: blond, slăbuț, cu pielea albă, 
vorbeam limba germană, doar că nu purtam ochelari... 

Din perioada aceea, de la 4 ani (din 1942), am și primele 
amintiri, nu doar din orașul Ploiești: îmi amintesc de casa 
unde am locuit în prima vară când am ajuns la Măneciu, de 
defilările trupelor germane, de jurnalele de pe front pe care 
le vedeam la începutul fiecărui film artistic, fiindcă de la 
această vârstă mama m-a dus la filme, cu subiecte mai 
ușoare, ca pentru copii, dar îmi amintesc și de trăsurile trase 
de cai care iernile se transformau în sănii… 

Din 1943 a început bombardarea Ploieștiului, oraș ce a 
fost, de fapt, cel mai bombardat oraș din Europa, ceea ce era, 
cumva, firesc deoarece de aici se alimenta cu combustibil 
armata germane. Trebuie spus că era și cel mai bine apărat 
oraș de antiaeriana română și germană. La bombardamentele 
asupra Ploieștiului, fiecare familie era repartizată unui 
adăpost antiaerian, dar care, din păcate, în majoritate erau 
improvizate. Trebuia să te refugiezi în adăpost imediat ce 
începea alarma (care se dădea cu o mare intensitate prin 
difuzoarele amplasate peste tot în oraș), dar aveai destul timp 
să ajungi, între începerea alarmei și până ce picau primele 
bombe fiind peste o jumătate de oră. Practic, alarma începea 
din momentul în care în Serbia se detectau primele avioane 
americane care decolau din sudul Italiei, apoi survolau Serbia 
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ce era deja ocupată de nemți în vara anului 1943. 
Așa cum am spus, locuiam lângă liceul ”Sfinții Petru și 

Pavel” (în cărui clădire se află acum colegiu național ”Mihai 
Viteazul”), unde vor locui părinții până în 1975. În aceeași 
curte, cu două imobile cu etaj, locuia numai familia noastră, 
respectiv părinții mei, bunicii din partea tatei și bunica din 
partea mamei. Îmi aduc aminte că bunica din partea mamei, 
care avusese o viață grea, de la 35 de ani rămăsese văduvă, 
nevoită să-și crească singură cei doi copii până ce unchiul 
meu a fost angajat, nici nu se sinchisea de bombardamente. 
Cosea toată ziua la mașina Singer, iar când suna alarma, ea 
continua să coasă, noi plecam la adăpost, ne întorceam, ea 
tot cosea; pot să spun că nu am mai întâlnit în viața mea un 
om care să pună atât de puțin preț pe viața sa... 

Deci, în vara anului 1943 a avut loc primul 
bombardament al orașului și-mi amintesc că avioanele au 
zburat la înălțime mică pentru a arunca bombele cât mai 
exact, însă echipajele aliaților nu s-au așteptat ca orașul să fie 
așa de bine apărat (în jurul lui erau amplasate baterii de 
artilerie antiaeriană germane și române). Atacul a lăsat multe 
daune, unele rezervoare din rafinării au ars toată noaptea, 
dar și numărul aparatelor doborâte a fost așa de mare încât 
bombardamentele nu vor fi reluate decât anul următor, 
atunci când avioanele vor zbura la o înălțime mult mai mare. 

Îmi reamintesc perfect zgomotul care se auzea cu câteva 
minute înainte de apariția avioanelor, ieșeam mereu la gura 
adăpostului motiv pentru care aveam discuții cu mama. 
Noaptea nu vedeai nimic, nici chiar atunci când avioanele 
erau deasupra orașului, doar vedeai cum se aprindea primul 
reflector, urma al doilea ș.a.m.d. (în acest timp se trimiteau 
datele la stația centrală în mod sigur, dar acest lucru l-am 
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reconstituit mai târziu), apoi brusc se pornea întreaga 
artilerie germană și română, producând un zgomot infernal, 
iar cerul se lumina ca ziua. Trebuie să spun că adăpostul 
nostru era ultimul din cele 7 amplasate în curtea liceului ”Sf 
Petru și Pavel”. 

Avioanele, care din motiv de siguranță începuseră să 
zboare la mare înălțime, aruncau bombele sub formă de 
covor de bombe, de la câțiva km din afara orașului, trecând 
prin centrul acestuia și terminând la alți câțiva km în afara lui. 
Stricăciunile au fost mai multe în oraș decât în rafinării, dar 
nu asta îi interesa pe aliați, ci scăderea producției de petrol și 
efectul demoralizant asupra populației civile. 

În ciuda bombardamentelor, producția din petrol, de 
combustibili de fapt, a rămas eficientă tot timpul războiului. 

De la reluarea bombardamentelor în primăvara anului 
1944, nu s-a mai putut locui în Ploiești: alarmele erau din ce 
în ce mai dese, în plus, din momentul în care se întuneca, 
trebuia să stai în casă, orașul nemaifiind iluminat deloc. Chiar 
și în casă trebuia să ai toate geamurile acoperite, camuflate, 
pentru a împiedica lumina să iasă. Așa că în familie s-a 
hotărât ca din aprilie 1944 să ne mutăm, în afară de tata, la 
Măneciu Ungureni, unde mai fuseserăm în vacanțele de vară 
1942 și 1943, ce a concordat cu evacuarea masivă a 
populației civile a orașului Ploiești, chiar a Bucureștiului. Au 
rămas, în cazul Ploieștiului, doar cei care lucrau în uzine, 
rafinării și în poliție, dar școlile, magazinele și 
cinematografele s-au închis, orașul rămânând aproape pustiu 
(aproape toți locuitorii din Ploiești s-au mutat în satele din 
apropiere, de asemenea foarte mulți bucureșteni s-au 
refugiat tot în satele din județul Prahova, chiar și în județul 
Dâmbovița, la fel de apropiat de capitală). 
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Tata a fost nevoit să rămână la Filipeștii de Târg unde se 
mutase spitalul, ba, mai mult, a plecat de două ori pe front, la 
un spital de corp de armată. 

Înainte de aceste evenimente, neștiind cât timp va dura 
razboiul, tata a cumpărat o căsuță veche în Mǎneciu, cu curte 
și grădină. Alegerea localității Măneciu o făcuse familia, dar la 
recomandarea unui pacient de-al tatălui meu, care l-a sfătuit 
pe tata să nu aleagă valea Prahovei, mult prea vizitată și 
zgomotoasă, ci valea Teleajenului, mai rustică, mai liniștită și, 
bineînțeles, mai ieftină. 

Mǎneciu Ungureni era ultima stație a liniei ferate Ploiești 
- Văleni, la 50 km de Ploiesti și 20 km de Văleni, în comună 
locuind atunci vreo 5.000 de oameni, cât avea și orașul 
Vălenii de Munte, reședință a plasei Teleajen. În comună 
existau o fabrică de prelucrare a lemnului, un ocol silvic și, ca 
la toate comunele, mici prăvălii, cârciumi, chiar două 
restaurante, un mic hotel și tot ce mai era necesar unui 
comune cu fason de orășel. Îngloba și câteva sătulețe, cel mai 
spectaculos fiind Cheia, 20 km spre munte, cu două 
mănăstiri, una de maici și una de călugări. 

De secole, românii care fugeau din Transilvania peste 
munți, fie în Moldova, fie în Țara Românească, se așezau la 
marginea primelor comune întâlnite în drum. Așa s-a 
întâmplat și în cazul comunei Mǎneciu care, din această 
cauză, în timp, s-a despărțit în două sate: Pământeni (la sud) 
și Ungureni, adică al celor veniți din Transilvania. După primul 
război Mondial, cel Ungurean a devenit mai important, 
datorită înființării în sat a fabricii de lemne Drajna, care a 
generat multe locuri de muncă și a grăbit prelungirea căii 
ferate de la Vălenii de Munte la Măneciu Ungureni. 

Așadar, decizia de a ne refugia în comuna Mǎneciu 
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(corect Mâneciu, adica “în zori” din latinescul manicare) va 
juca un rol important în viața mea, practic mi-a dat sănătatea 
și rezistența de care aveam nevoie și care, Har Domnului!, m-
au ținut până acum. Eram un copil cu părinți mai în vârstă, 
firav și crescut numai la oraș, iar pentru mine zona de nord a 
văilor Teleajenului și Telejenelului a fost și rămâne un loc 
sfânt, zona în care mă duc cu multă dragoste ori de câte ori 
am ocazia. 

La țară nu se simțea atmosfera apăsătoare a războiului, 
era acel farmec care a dispărut mai târziu, după anii 1960. 
Vara în special se chefuia destul de des în cursul săptămânii, 
iar sâmbăta chiar până la 12 noaptea. Orășenii veneau vara 
pentru a scăpa de căldura și poluarea din oraș, pentru că, 
asemănător Văii Prahovei, valea Teleajenului era căutată în 
special de locuitorii orașelor mari apropiate, Ploiești si 
București. 

În Măneciu, mama a avut norocul să găsească în comună 
două femei de origine germane, cu care s-a împrietenit. Cu 
toate că nu locuiserăm niciodată la țară, ne simțeam foarte 
bine, am început să creștem găini, rațe, iepuri de casă și un 
porc, chiar să plantăm în grădină cartofi, varză și porumb, 
știut fiind că, din păcate, de la altitudinea de 650 metri, spre 
nord, nu mai cresc fructe și legume din cauza aerului montan 
rece. 

Asta nu însemna că nu aveam un program riguros și la 
țară, mama fiind totuși crescută în spirit german. Dimineața, 
deșteptarea la 7, micul dejun, joacă până la ora 12, masa de 
prânz și o pauză de 2 ore, apoi joacă până la 7 seara, spălare, 
mâncare și ora de lectură, iar de la 10 stingerea.  

Am avut prieteni printre localnici, și mi-l amintesc în 
special pe vecinul Nelu Cepoiu, care era ceva mai mare decât 
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mine, de la care am avut ce să învăț deoarece era dotat 
intelectual. Apoi Eugen Socoleanu, refugiat din Ploiești 
împreună cu familia, ca și noi, de aceeași vârstă cu mine, 
locuia în vecini; cu el am fost apoi coleg de clasă până la 
terminarea liceului. Tot atunci am cunoscut un băiat de vârsta 
mea, Mareș Haralambie-Bică, cu care am jucat fotbal, atât cu 
mingea, cât și cu nasturi, și cu care am rămas în continuare 
prieteni, el devenind, ca și mine, inginer, tot în Ploiești. S-a 
retras după pensionare la casa părintească din Mǎneciu, 
unde am continuat să-i vizitez familia, așa că pot să spun că 
am rămas în continuare fidel Măneciului.  

O altă persoană deosebită cunoscută în Măneciu 
Ungureni a fost Mihai Drăgănescu (l-am cunoscut la Măneciu 
Ungureni, unde mi-am petrecut verile între anii 1942-1960), 
viitorul profesor universitar și președinte al Academiei 
Române. Era fiul șefului de gară-cap de linie Măneciu, era 
mai în vârstă ca mine cu 9 ani, dar avea și un frate mai tânăr. 
Avea un defect din naștere care-l făcea să fie cam retras, de 
aceea, vara, în vacanțe, stătea mai mult în casă și învăța și nu 
ieșea decât rar la o plimbare. A fost absolvent al liceului 
”Caragiale”, promoția 1947, apoi a făcut  același Institut 
Poliehnic ca mine, cel din București, în perioada 1947-1952, 
dar la facultatea de Electronică (eu am urmat Mecanica). Este 
unul din absolvenții de ”Caragiale” care, prin rezultatele din 
cariera profesională, a ajuns să denumească promoția de 
liceu din care a făcut parte. 

În anii ‘44 și ’45, am stat mai mult la țară, fără tata, 
deoarece el era la Filipeștii de Târg, în plus fusese concentrat 
ca doctor pe front, de două ori câte 6 luni, în Rusia (prima 
dată în ’41, apoi în primăvara lui ’44). Când au ajuns sovieticii 
la Iași, în 23 august, România era în negocieri pentru 
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armistițiu, dar, din motive legate de evenimentele din acel 23 
august (insurecția armată), pe care nu are rost să le 
menționez, neîncheierea acestuia decât în 12 septembrie 
1944, a făcut ca rușii să ajungă în Capitală, în București, ca 
”eliberatori”, încă din 30 august, dar luând în continuare 
prizonieri români ce au fost deportați în Rusia. De aceea, 
soldații români fugeau de armata sovietică în acele zile și se 
ascundeau pe unde puteau. Tata a avut noroc că a ajuns la 
timp acasă...   

După ce au ajuns în București, sovieticii au pornit spre 
Transilvania împreună cu trupele românești care, după 23 
august, “întorseseră armele” (expresie utilizată în epocă). 

În septembrie 1944, o parte a armatei sovietice a trecut 
prin Măneciu, prin trecătoarea Bratocea, fiind vorba de 
trupele de “mâna a doua”, care nu prea arătau bine, pe la 
Sinaia trecând trupele de bază, de ”paradă”.  

Tot în septembrie am făcut cu mama o vizită în Ploiești, 
dar orașul era așa de bombardat și de părăsit încât s-a 
hotărât ca mama și cu mine să rămânem la Măneciu încă un 
an, până în toamna lui 1945 când trebuia să încep școala. 

În primăvara lui 1945 mi s-a întâmplat un eveniment 
foarte ciudat: la un ochi mi-a apărut un punct maro, de 
mărimea unei alunițe, care părea că se mărește. În prima 
fază, tata a fost înclinat să mă opereze, apoi s-a gândit să 
consulte pe marii specialiști în domeniu, așa că am ajuns din 
Măneciu, direct în București. 

Trecuse aproape un an de când plecaseră soldații 
germani, războiul se terminase de curând, iar Capitala deja 
reluase viața de dinainte de război. Am locuit în casa unui 
prieten de familie și am avut timp să ne plimbăm puțin prin 
oraș; nimic nu părea să mai amintească de război, în afară de 
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câteva clădiri afectate din centrul orașului. Nu același lucru se 
putea spune despre Ploieștiul primăverii 1945, care arăta 
groaznic. 

În București, cu această ocazie, i-am cunoscut personal 
pe cei care au pus bazele oftalmologiei în România, profesorii 
Manolescu, Mihail și Lăzărescu. În privința diagnosticului, toți 
profesorii au fost de părere că ar fi mai bine să mai așteptăm, 
fiind posibil ca această pată să se retragă, așa cum s-a și 
întâmplat, în plus, până în toamna 1945, când am început 
școala, pata a dispărut complet. 

Anii de studiu 
Când am revenit la începutul toamnei 1945 în Ploiești 

pentru a începe școala, am știut, într-un fel, că a luat sfârșit 
copilăria mea. Am avut parte de o copilărie minunată, fără să 
simt greutățile războiului: am alergat pe prundul Teleajenului, 
m-am dat iarna cu sania pe un deal unde pârtia de săniuș 
avea peste 200 m la vale, am umblat desculț și m-am 
împrietenit cu copiii de vârsta mea. Cât am stat la țară, nu m-
a deranjat că făceam foc cu lemne, că nu aveam lumină 
electrică (alimentarea se facea rudimentar de la fabrica de 
lemne, iar casa era veche și din lemn) sau că nu erau 
cinematografe sau mai multe prăvălii. Cu toate ca 7 ani nu 
înseamnă mult, se știe că în copilărie un an pare să dureze 
foarte, foarte mult, te raportezi la timpul pe care îl cunoști, la 
5 ani abia dacă îți aduci aminte de Crăciunul trecut, ci trăiești 
mai mult clipa, momentul! 

Am început anii de studiu, de clase primare, la școala 
catolică din Ploiești, aflată sub patronajul bisericii catolice din 
oraș, cu statut privat. Școala, clădirea principală a școlii 
catolice, se afla pe locul unde este sediul actual al 
CONSPROIECT Ploiești (fostul DSAPC) din str. Maramureș, dar 
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a mai rămas în picioare clădirea secundară a școlii, aflată în 
spatele / curtea din spate a Consproiect.  

Nu știu dacă a fost bine sau rău că am fost înscris la 
această școală, știu doar că cei trei ani pe care i-am făcut 
acolo mi-au umbrit tinerețea. De la munte, libertate și joacă, 
am trecut la uniformă, disciplină exagerată și bătaie. Aveam 
la fiecare materie un alt profesor, ceea ce nu am mai avut 
apoi nici în clasa a 7-a, eram 50 de elevi în clasă, din care unul 
romano-catolic, nouă greco-catolici ca mine și 40 de 
ortodocși. 

Școala catolică avea renume bun în oraș, ca și celelalte 
care fuseseră de același fel, școala italiană și cea germană. 
Școala catolică rămăsese singura de acest fel la terminarea 
războiului, celelalte două menționate fuseseră bombardate, 
iar în anii tulburi care au urmat după terminarea războiului, 
nu a mai avut cine să le refacă. La școală, elevii ortodocși erau 
mai menajați fiind considerați oaspeți, dar cei catolici 
trebuiau să dea exemplu de disciplină, fiind, în consecință, 
mai drastic pedepsiți și chiar bătuți. Pedepsele constau în stat 
în picioare sau în genunchi, bătut cu linia, mai rar cu palma. O 
pedeapsa ușoară era “zece bătăi la palmă” cu rigla de lemn. 
Cea mai temută dintre toți profesorii era o domnișoară din 
Luxemburg pe nume Sailer, profesoară de limba franceză. A 
ramas singura profesoară pe care și-o amintesc majoritatea 
elevilor de la școala catolică, chiar și după atâția ani; mică și 
slabă, nu zâmbea niciodată și bătea tare cu palma, în special 
pe băieți. 

Nu pot spune că învățământul nu era de calitate, dar 
pentru mine era un calvar. Atmosfera era prea rigidă, nu-l 
făcea pe elev să vină cu plăcere, iar mie, învățat cu o viață 
liberă, ca la țară, îmi displăcea total. Nu înțelegeam de ce 
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trebuie să memorez poezii, în plus alte multe lucruri mi se 
păreau inutile, mai ales că nu am fost înzestrat cu o memorie 
repetativă prea bună. De-abia așteptam să se termine anul 
școlar și să vină vacanța de vară ca să plec la Măneciu... 

Noroc că mama făcea tot posibilul să nu fiu trist. Mă lua 
la cinematograf și chiar începuse să mă lase să mă duc la 
filme cu un vecin puțin mai mare ca vârstă. La cele 8 
cinematografe din oraș, rulau aproape numai filme 
americane: era într-un timp prea scurt după război și alianța 
antebelică încă nu se răcise. Preferam filmele western și de 
aventuri, cum era normal la vârsta mea de atunci, iar acasă, la 
lectură, trecusem de la povești, la romanele lui Karl May, cu 
eroii săi celebri, Old Shatterhand și Winetou. 

Următoarele două clase primare au arătat cam la fel cu 
clasa întâi, numai că omul se mai învață cu “răul” odată cu 
trecerea timpului, așa că parcă nu mai eram așa de 
nemulțumit. 

Anul 1946 mi-a rămas în minte din cauza secetei: după 
patru ani de război, a urmat această încercare grea, zona cea 
mai afectată fiind cea de est a țării, în special Moldova, deja 
suprapopulată cu refugiații veniți din Basarabia (aceia care au 
reușit să fugă până ce s-a închis granița pe Prut cu URSS-ul). 
Prahova nu a fost așa de afectată, iar la sate nici nu s-a prea 
simțit. 

Cam tot așa a fost și anul 1947, cu toate că se mai 
aranjaseră lucrurile cu seceta și cu lipsa de alimente, doar că 
a continuat inflația leului. Prezența rușilor nu se prea vedea, 
iar atmosfera nu era ostilă occidentului. Dovada? Toate 
cinematografele ofereau cu precădere filme americane la 
care lumea se grăbea să ajungă, inclusiv eu. 

În decembrie 1947 s-a trecut de la monarhie la republică. 
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Până atunci nu se făcuseră prea multe schimbări, în țară nu 
se vedeau trupe sovietice, erau numai câteva garnizoane prin 
afara orașelor. Întreprinderile străine funcționau normal, iar 
instituțiile de stat nu se schimbaseră, Guvernul Petru Groza 
fiind un amalgam care cuprindea partide cu orientare mai de 
stânga, doar importuri se făceau atât cât era posibil deoarece 
în toată Europa se simțeau consecințele razboiului. 

După proclamarea republicii, situația din țară însă s-a 
schimbat radical. 

A urmat anul 1948, cu reformele sale care au cuprins 
toate domeniile. 

În vară s-a desființat școala catolică, iar din toamnă am 
început clasa a patra în aceeași clădire, dar preluată de școala 
“numărul 1”. Aveam o singură învățătoare, tânără, spre 
deosebire de mănunchiul de cadre didactice avut la școala 
privată; era o femeie simpatică și foarte dedicată meseriei, 
ne-a făcut să ne placă școala, astfel că, dintr-o clasă de 40 de 
elevi, zece am luat premiul întâi. De asemenea, am făcut 
parte din prima serie de pionieri din țară. 

S-a schimbat și sistemul de învățământ: înainte se făceau 
4 clase primare (la sate 7, deoarece în paralel mai învățai și o 
meserie, iar majoritatea elevilor de la țară cu atâta 
rămâneau), apoi 4 clase gimnaziale, după care dădeai 
examen de capacitate și, dacă reușeai, mai făceai 4 clase de 
liceu, finalizat cu bacalaureatul. 

S-a luat ca model sistemul de învățământ sovietic: 4 clase 
primare, urmate de 3 clase elementare (în loc de 4 
gimnaziale), apoi încă 3 clase medii (în loc de 4 liceale), așa că 
per total învățământul preuniversitar era cu doi ani mai scurt 
ca înainte. 

Până atunci, în Ploiești existau 4 gimnazii, 3 licee generale 
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și unul tehnic. După 1948, gimnaziile (școlile elementare) au 
ajuns la 10, iar numărul liceelor (școli medii generale sau 
tehnice) a ajuns la 6 și s-au inființat și 8 școli profesionale 
care pregăteau muncitori. Astfel s-a mărit mult învățământul 
general, în special cel tehnic. 

De unde mă pregăteam să-mi cumpăr uniforma de care 
erau așa de mândrii liceenii ploieșteni, costum albastru cu 
număr de înmatriculare pe braț și șapca cu însemnul ”LPP” 
(liceul ”Petru și Pavel”), am continuat cu clasele elementare 
5, 6 și 7 în aceeași clădire a școlii catolice, deoarece aceasta a 
trecut în patrimoniul statului. Profesorii erau noi, recrutați 
dintre cei care predaseră în gimnazii. Mărindu-se brusc, ca 
număr de școli, învățământul, s-a mărit corespunzător și ca 
număr de profesori, dar pentru acoperirea necesarului de 
cadre în învățământ s-a recurs la compromisuri: am avut o 
dactilografă din Basarabia la limba rusă, iar la fizică și chimie, 
un fost avocat... 

La matematică îmi plăceau mult problemele, dar nu eram 
stimulat, ca în cazul limbii române, unde am beneficiat de o 
profesoară foarte bună. Din păcate nu m-au pasionat 
romanele clasice, mi se păreau plictisitoare în comparație cu 
cele scrise de Karl May, Al. Dumas sau Jules Verne. 

Cel mai inspirat profesor l-am avut la istorie și geografie, 
materii care-mi plăceau foarte mult; citind autorii pomeniți 
mai sus, eu deja făcusem virtual înconjurul lumii, dar 
profesorul, pasionat de materiile pe care le preda, vorbea 
clar, scria mult cu diferite culori pe tablă și desena excelent 
hǎrți. Exact pe gustul meu! 

În ultima clasă de gimnaziu am luat iarăși premiul I, de 
data aceasta fiind doar doi elevi din clasă pe primul loc. De 
asemenea, în acel ultim an de gimnaziu, cei mai buni elevi au 
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fost făcuți UTM-iști30, ceea ce atunci se considera o mare 
cinste. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Ioan Lupuțiu,  
în 1950. 

În paralel cu școala generală, am făcut timp de patru ani 
și o școală de muzică, un fel de conservator popular, unde am 
studiat pian și canto. Cu toate că am ureche muzicală și voce 
bună, nu am avut înclinație pentru pian, dar, după școală, am 
rămas un îndrăgostit de muzică în general și, în special, de 
muzica cultă (am folosit termenul care cred că este cel mai 
potrivit pentru a caracteriza acest fel de muzică). Nici chiar în 
tinerețe nu am fost amator de muzică zgomotoasă, gen 
foxtrot sau rock, din această cauză am evitat cât am putut 

                                                      

30
 UTM – Uniunea Tineretului Muncitor, organizația de tineret a Partidului 

Muncitoresc Român, era continuatoarea, din 1949, a Uniunii Tineretului 
Comunist, organizația de tineret a Partidului Comunist Român. 
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reuniunile la care se cânta astfel de muzică pentru că, sincer, 
îmi producea o stare de nervozitate și dureri de cap. 

A urmat vara lui 1952, când așteptam rezultatul la 
examenul de intrare la școala medie; eram la Măneciu, când 
am primit vestea că tata a fost arestat. Tata nu fusese 
pasionat niciodată de politică, nu avusese niciodată activitate 
politică, nici nu fusese membru al vreunui partid. Ca orice 
ardelean, însă, a simpatizat cu Partidul Național, cel care a 
fost principalul artizan al Unirii din 1918, iar din zona aceea 
erau cei mai mulți dintre conducătorii partidului, printre care 
și Iuliu Maniu. Fiind singurul chirurg oftalmolog din zona de 
nord a Ardealului, sigur că a tratat și mulți membri ai 
Partidului Național, iar după ce ne-am mutat la Ploiești, a 
avut, de asemenea, mulți membri din partidul deja 
transformat în Partid Național Țărănesc. Asta a și fost 
acuzația: simpatizant PNȚ! 

Așa ceva n-ar fi contat în niciun stat normal, însă într-o 
republică semi-sovietică era, cumva, un delict, chiar dacă de 
opinie… 

Dacă ar fi fost avocat sau profesor, se putea termina și 
mai rău, dar, fiind medic într-o specialitate căutată (era medic 
șef oftalmolog pe toată regiunea Ploiești, ce cuprindea trei 
județe de acum, Dâmbovița, Prahova și Buzău), nu a stat 
decât 2 luni în cercetare. După acest ”intermezzo”, și-a reluat 
postul ca și cum nu s-ar fi petrecut nimic, considerându-se că 
a avut un concediu mai lung. 

Înainte de acest incident, mă înscrisesem deja la singurul 
liceu de băieți din Ploiești, care se numea ”Școala medie de 
băieți nr. 1” (nr. 2 era școala medie de fete), continuator al 
Liceului ”Sfinții Petru și Pavel” (Pavel este denumirea slavă 
pentru latinescul Paul). 
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La liceu, norma de predare era mai ridicată și mai 
obositoare decât la gimnaziu: de la 4 ore pe zi, am trecut la 
5/6 ore în fiecare din cele 6 zile lucrătoare ale săptămânii 
”comuniste”. 

Îmi plăcea să rezolv probleme încă de când citeam revista 
“Pionierul”, care avea și o pagină cu cuvinte încrucișate și cu 
câteva probleme. De la colegii de liceu mai mari, am aflat de 
“Revista Matematică” care apăruse doar de doi ani (din 1950) 
și care cuprindea pagini cu probleme date spre rezolvare și 
promova și un concurs, o întrecere (olimpiadă) anuală, în mai 
multe etape și cu etapa finală, pe țară, la București. 

Așa că am început să rezolv din problemele publicate în 
revista de matematică și să particip la etapele de concurs ale 
așa-ziselor “olimpiade de matematică” din primăvara anului 
1953, ajungând în faza finală care avea loc întotdeauna în 
jurul zilei de 1 Mai. Concursul începea cu o etapă pe oraș, 
urma faza pe regiune (Romania trecuse de la 50 de județe 
dinainte de război la numai 16 regiuni), apoi pe centru 
universitar (București, Iași și Cluj) și, în sfârșit, finala pe țară 
(la o etapă superioară participând doar premianții etapei 
precedente). 

Am fost premiant la primele trei etape ale concursului / 
olimpiadei din anul 1953 ca apoi, în finală, să termin fără 
premiu. În schimb, pentru activitatea de rezolvitor de 
probleme, de la revistă, am fost printre cei premiați (nu s-a 
acordat decât premiu și mențiune), ceea ce pentru primul an 
de participare nu era rău. 

Atât la revistă, cât și la olimpiadă, premierile nu se 
acordau pe clase, ci în funcție de numărul de probleme 
rezolvate, la revistă, și de nota obținută la concurs, la 
olimpiadă. De exemplu, la olimpiada din 1954, premiul întâi 
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s-a acordat la zece elevi, dintre care patru erau de la clasa XI, 
trei de la clasa X, doi de la clasa IX și unul chiar de la clasa 
VIII. Acest mod de premiere s-a modificat numai după ce am 
terminat eu liceul, din anul 1956. 

În anul următor, 1954, m-am prezentat mult mai bine la 
olimpiadă: am luat premiul I la toate fazele intermediare și, în 
finală, premiul II, iar la activitatea de la revistă, premiul I. A 
fost pentru prima dată de când se înființase acest concurs 
(primul fusese desfășurat în anul 1951) când Ploieștiul a 
obținut premii în etapa finală. Am păstrat copia scrisorii de 
felicitare a Societății de Științe Matematice și Fizice către 
liceul nostru (fig. 2); de-abia peste patru ani, liceul a obținut 
rezultate mai bune la acest concurs. 

 

 
Fig. 2 
Scrisoarea de 
felicitare 
adresată 
liceului de 
Societatea de 
Științe 
Matematice și 
Fizice, în 
1954. 

Premiile la fazele finale ale olimpiadei de matematică se 
dădeau întotdeauna de către acad. prof. Grigore Moisil, 
Președintele Societății de Matematică și Fizică din România, 
cu care am avut onoarea să mă întâlnesc de câteva ori. Era un 
om formidabil, foarte inteligent, glumeț, nu ținea seamă de 
niciun protocol. Fuma tot timpul, chiar și atunci când stătea la 
prezidiu sau când ținea discursurile: îmi aduc aminte că la un 
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asemenea discurs, la înmânarea premiilor, când în sală se 
afla, să zicem, elita matematică, ne sfătuia pe noi, cei 
premiați, să alegem la cariera universitară Matematica, nu 
cariera inginerească, mult prea îngustă, prea specializată în 
ceea ce prof. Moisil spunea, cu umor, “inginer în lemn de ulm 
și inginer în lemn de frasin”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Ioan Lupuțiu,  
la absolvirea liceului,  

în 1955.  

 

1955 a fost anul în care, în iunie, am terminat liceul (fig. 
3), iar la olimpiada de matematică din acel an am luat premii 
până în finală, unde m-am oprit “doar” la mențiune; la 
revistă, în schimb, am avut cea mai bună clasificare, premiul I 
pe țară (premiile se dădeau pentru activitatea depusă cu un 
an în urmă, adică pentru 1954). Întotdeauna spunem că se 
putea mai bine; dacă liceul ar mai fi durat 2 ani (seria noastră 
a fost văduvită de doi ani de liceu, am terminat la 17 ani, în 
loc de 19, una este să termini la 17 ani, când abia termini 
adolescența, alta la 19 când ești deja bărbat), dacă pentru 
concursuri s-ar fi făcut o pregătire cât de mică și, bineînțeles, 
să fi avut eu o determinare mai mare, poate ca ieșea ceva 
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mai mult.   
Sigur este ca am susținut cu bine, la liceul nostru, 

examenul de bacalaureat, de fapt de “maturitate” (așa se 
numea în perioada aceea), în iunie 1955, iar acum, peste 
atâția ani, rememorez cu mare drag, acei ani de copilărie, de 
școală, de liceu și spun, fără lipsă de modestie, că omul ce am 
devenit după terminarea facultății și după cariera de inginer, 
se mândrește cu rezultatele ce au urmat în cariera 
profesională.  

Deși unele dintre seriile mai vechi ale liceului “Caragiale” 
(fost ”Sf. Petru și Pavel”) au avut câte un nume de referință (a 
existat seria “C.I. Parhon”, seria “Toma Caragiu”, seria “Mihai 
Drăgănescu” sau seria “Nichita Stănescu”), din promoția mea, 
1955, cu toate că nu a avut un lider recunoscut, asumat, 
consider, totuși, că printre cei câțiva mai “răsăriți”, m-am 
numărat și eu cu modesta mea realizare la matematică. 
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Marius Bâzu 

Muzicile Ploieștiului meu 

Dar e, oare, un mijloc mai puternic ca  
să ne scăpăm de toată haotica năvălire  

a lumii întregi în bietul nostru suflet  
decât divina muzică? 

I. L.Caragiale, Note și schițe  
(Editura ”Librăriei Școalelor” C. Sfetea, 1892) 

Introducere 
Am mai spus-o, pentru mine Ploieștiul e centrul universului31. 
Așa că pot părea subiectiv atunci când spun că orașul meu 
natal are o legătură specială cu muzica. Dar pot aduce multe 
argumente în sprijinul acestei afirmații. Încep cu Marele 
Caragiale (patronul spiritual al Ploieștiului modern), cel cu o 
ureche muzicală de excepție (Șerban Cioculescu credea că 
avea auz absolut32), binecunoscut amator de muzică bună 
(Beethoven, Mozart, Scarlatti, Bach) și a cărui frază are un 
ritm impecabil! Să continuăm cu Paul Constantinescu, născut 
în Ploiești, autorul unei Simfonii ploieștene (în 1963), care 
poziționează orașul nostru în rândul marilor orașe muzicale 
ale lumii. Nichita Stănescu, un alt fiu de geniu al Ploieștiului, 
aduce prin versurile sale o ”melodie” cu totul aparte în 

                                                      

31
 Marius Bâzu, ”Ploiești, centrul universului”, în volumul ”Ploieștiul văzut 

din liceul Caragiale”, editura Smart Publishing, 2017, pp. 55-107. 
32

 Auzul absolut este abilitatea unei persoane de a identifica sau reproduce 
o notă muzicală dată, fără ajutorul unei referințe exterioare (Wikipedia). 
Adică persoana respectivă aude un sunet și poate spune cu exactitate: 
”Acesta este un mi” etc. 
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poezia românească și dă o definiție interesantă: ”Muzica este 
răspunsul căruia nu i s-a pus nicio întrebare mai ‘nainte”. În 
fine, să menționăm și faptul, deloc de neglijat, că Ploieștiul a 
fost gazda primului festival românesc de jazz, în 1969, care 
revine și în 2019. Și exemplele pot continua.  

 

 
 
 
 
 
Fig. 1 Afișul primului festival de 
jazz de la Ploiești, din 1969. De 
remarcat prezența pe afiș a 
formației Robert Kovacs Trio. 
Cel care dădea numele trioului 
era un foarte apreciat professor 
de fizică al liceului ”Caragiale”. 

Ca să închei rapid această scurtă pledoarie aș aminti doar 
propoziția spusă, cu subînțeles, de Klaus Iohannis, aflat în 
orașul nostru cu ocazia campaniei din 2019 pentru alegerile 
prezidențiale. Președintele (în funcție, atunci și acum) a spus 
că se bucură întotdeauna când vine aici, pentru că ”Ploieștiul 
are ceva…”. După care a zâmbit și a pocnit semnificativ din 
degete, dând de înțeles că nu sunt suficiente cuvintele, dar 
pocnetul exprimă, prin sunetul scos, caracterul special al 
Ploieștiului! Sigur, o declarație electorală, ați spune (care 
poate trimite la finalul ”Scrisorii pierdute”, cu replica lui 
Pristanda, ”Muzica, muzica!”), dar omul nu se prea joacă cu 
cuvintele și, din câte am constatat, o astfel de declarație nu a 
mai făcut în alt oraș vizitat. Eu am luat-o ca pe o afirmație în 
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care Președintele chiar credea.  
Ei bine, despre muzicile Ploieștiului vreau să vă vorbesc 

în continuare. Desigur, din perspectiva experienței proprii, de 
ploieștean născut și școlit în această urbe, care, veți vedea, își 
are aici rădăcinile sale muzicale, atâtea câte au fost.  

Copilăria ”clasică” 
Am avut o copilărie ”clasică”, adică normală, într-o 

familie unită, cum erau multe pe atunci, dar adjectivul 
”clasic” se aplică și muzicii care domina familia noastră. 
Pentru că atmosfera de familie era în mod cert muzicală.  

Mama cânta binișor la pian, ca orice absolventă a liceului 
numit ”Institutul de Domnișoare (Ortodoxe)” din Galați, unde 
fusese internă (pentru că la Hârșova, de unde era și unde 
rămăsese familia, nu era liceu), înainte de a absolvi 
Facultatea de Litere din București, tot ca internă. Deci 
plecase devreme de acasă, dar cu folos. Pe lângă meseria de 
profesoară, învățase să cânte la pian, orele de instrument 
fiind una dintre ”materiile” importante în liceul gălățean. 
Sigur, cânta după note, pe care de altfel le-am cărat de colo-
acolo, în multiplele mutări în locuințele noastre ploieștene, 
unde am stat succesiv pe străzile Vlad Țepeș, Anastase Panu 
(acum, Anton Pann), Gabriel Péri, Gheorghe Barițiu și 
Griviței, lângă Hale. Îmi aduc perfect aminte, partiturile 
muzicale stăteau întotdeauna frumos aranjate pe o etajeră 
cu patru rafturi, pe rotițe, făcută din niște bare metalice 
subțiri și galbene, așezată mereu lângă pian. Această mobilă 
îmi plăcea mie foarte mult și am regretat nespus când mama 
a vândut-o, odată cu pianul, după ce eu, proaspăt inginer, mi-
am cumpărat în 1974 (cu ajutorul părinților, evident) o 
garsonieră în București, consfințind astfel plecarea de acasă. 
Pianul era, de fapt, o pianină, potrivită pentru a încăpea în 
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apartamentele mici, cu chirie, în care am stat în Ploiești. 
Tata cânta și el la pian, dar doar ”după ureche” și cu o 

poziție a mâinilor care denota mai degrabă un autodidact în 
materie de pianistică și nu influența vreunui profesor. 
Repertoriul lui era format din valsuri și tangouri celebre, cu 
care avea mare succes la reuniunile de tot felul (acolo unde 
exista un pian, evident, inclusiv la noi acasă). Cânta foarte 
antrenant, pentru dans, de multe ori. Erau anii ‘50 și, în afara 
radioului și a patefonului, nu erau alte instrumente de redat 
muzică. Așa că un pianist dibaci era foarte căutat.  

Tata se întâlnise cu mama la Râmnicu Sărat, unde ea 
fusese repartizată după facultate, iar el (cu 5 ani mai mare) 
era deja profesor (stătea la părinți, fiind născut chiar acolo). 
Erau amândoi profesori de franceză la aceeași școală, așa că 
apropierea se făcuse în mod natural. După căsătorie, s-au 
mutat la Ploiești, unde ambii au primit catedre, la școli 
diferite: tata – la liceul ”Sfinții Petru și Pavel” (devenit 
aproape imediat, din toamna lui 1948, Școala Medie nr. 1), 
iar mama, la Școala Medie nr. 6, aflată foarte aproape de 
locuința noastră de atunci, din strada Vlad Țepeș. Fiecare 
dintre ei a adus ca zestre câte un pian: tata, un pian cu 
coadă, iar mama – o pianină. Din motive de spațiu, pianul a 
fost donat sistemului școlar ploieștean, ajungând la Școala de 
Muzică, unde eu am cântat pe el câțiva ani mai târziu. 

Pianina a stat la noi până în 1974, când mama a vândut-o 
pe o sumă derizorie, cumva tot din motive de spațiu, 
apartamentul nostru de lângă Hale fiind destul de mic. După 
doar 2 ani și-un pic, s-a întâmplat că am ajuns iarăși 
proprietar de pian (mă rog, tot pianină), Cristina, soția mea, 
având o pianină de excelentă calitate, marca Blüthner (din 
Leipzig), aflată în familia lor încă de la 1912. Deci, pot spune 
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că în acești 71 de ani de viață (și ceva…) doar în 2 ani și ceva 
am fost lipsit de acces la pian! 

În aceste condiții, sigur că am luat încă de mic lecții de 
pian. Pe la 5 ani, prima mea profesoară a fost doamna 
Nicolau, o persoană din vecini, foarte plăcută și amabilă, 
(stăteam pe atunci pe Gabriel Péri, foarte central), care 
venea la noi acasă pentru lecții. Probabil învățase pianul, ca și 
mama, în perioada ei școlară. Cum acea perioadă se 
întâmplase să fie cu mulți ani în urmă, elementele teoretice 
nu-i mai erau la fel de familiare, așa că se mulțumea să-mi 
corecteze poziția degetelor și să se extazieze de cât de 
talentat eram. Fraza tipică era (se pare, eu nu-mi mai 
amintesc, dar legendele familiei o păstraseră vie): ”E Mozart, 
ce mai, nu mai am ce să-l învăț!” Sigur că părinții mei, 
oameni cu scaun la cap, nu se lăsaseră convinși de elogiile 
nemăsurate. Tata era de părere că doamna Nicolau avea 
dreptate, nu prea mai avea ce să mă învețe.  

Oricum, în vara de dinainte de a împlini eu 7 ani, ne-am 
mutat în cu totul altă parte a orașului, pe Gheorghe Barițiu, 
așa că au căutat o profesoară mai aproape de casă. Și au 
găsit-o pe doamna Silvia Cohn, o femeie care în mod evident 
se pricepea mult mai mult la pian decât doamna Nicolau. 
Mergeam la ea acasă, undeva spre centru, pe strada Poștei 
(chiar lângă colega mea de clasă Doina Vasilescu), în celălalt 
capăt al străzii Praga (față de cel în care stăteam noi), dar era 
chiar pe drumul meu de acasă la școală. Doamna Cohn era o 
femeie foarte frumoasă și cochetă, care a început să-mi dea 
să studiez piese de Mozart (începând cu ”Sonata facile”, 
desigur) și valsuri de Chopin, dar și celebrii ”chinuitori” ai 
celor care învață pianul, metodele Hanon și Czerny. Era mult 
mai greu, exersatul acasă se făcea în detrimentul orelor de 
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joacă, dar … știam că trebuie să fac asta, pentru că așa mi se 
spusese să fac. Dificultatea orelor de pian era oarecum 
compensată de prezența extrem de plăcută a doamnei Cohn. 

Zilele trecute, am găsit în casă un album cu sonatine 
(Sonatinen Album) de Louis Koehler, de care mi-am adus 
aminte imediat, pentru că le-am cântat pe toate sub 
supravegherea doamnei Cohn. Pe pagina de gardă a 
albumului e scris de mână, în colțul din stânga sus ”Cornelia 
Frățilă, 1932”, apoi dedesubt ”Marius Bâzu, 1958”, iar mai 
jos ”Consuela Bâzu, 1960”. Deci mama cumpărase albumul în 
1932, iar noi, copiii, ”moșteniserăm” acele sonatine. 

Părinții ne-au cântat din gură (mie și surorii mele, 
Consuela) încă de mici. Colinde, iarna (”Mititel înfășețel…” 
îmi sună și acum în urechi, cântat de mama), alte melodii pe 
care și le aminteau atunci când (destul de rar, după părerea 
noastră, a copiilor) aveau un pic de timp liber. Cântau din 
gură și romanțe, la reuniunile pe care le țineau cam la două 
săptămâni la unul sau altul dintre membrii cercului de 
prieteni, profesori și avocați. Drept urmare, cântatul din gură 
îl practicam și noi, copiii, cu diferite ocazii. Mergeam cu 
steaua, alături de alți copii (într-un an am avut un superb 
cadou din partea avocatului Brănescu, prieten bun cu părinții 
noștri: o stea construită cu migală din lemn, carton și 
plexiglas și pictată cu măiestrie) sau chiar cu plugușorul. Îmi 
aduc aminte de un ”turneu” făcut de mine cu Gioni Mozara, 
vecinul meu din Gheorghe Barițiu (de fapt, el stătea după 
colț, pe Vlahuță), în seara de 31 decembrie, în care am ajuns 
departe de casă, cam până în dreptul primului rond și m-am 
întors acasă fără voce de atâta ”Aho, aho, copii și frați”. 

La școală, în clasele primare, era în mare vogă muzica 
corală. Aveam un cor al clasei, condus de admirabila noastră 
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învățătoare, domnișoara Florica Georgescu, un monument de 
bun simț, echilibru și diplomație. Era nevoie să fie așa într-o 
clasă populată cu copii de mărimi ale vremii, dar și ai unor 
profesori, din școala noastră sau din altele. Cum părinții mei 
o puseseră la curent cu ”performanțele” mele pianistice, 
”tovarășa” învățătoare mă însărcinase la un moment dat 
chiar cu dirijarea corului clasei. Îmi aduc aminte că eram prin 
clasa a treia sau a patra când, la început de an, am cântat 
pentru niște ”boboci” din clasa întâi. Eu dirijam, dar avem un 
bandaj alb în jurul frunții, pentru că, la început de 
septembrie, cu puțin înainte de începerea anului școlar, îmi 
spărsesem capul destul de rău (4-5 copci), lovindu-mă în 
cădere de un gard de piatră (cu Calcio Vecchio), cel al 
vecinului meu de vizavi, Tom Bransdörfer. Așa că proaspeții 
elevi au văzut că dirijorul corului are un turban alb și or fi 
crezut, probabil, că așa se diferențiază dirijorul de ceilalți. 
Sper că nu au fost dezamăgiți atunci când, mai târziu, s-or fi 
lămurit!     

Când am trecut la gimnaziu, cum la școală părea să-mi fie 
destul de ușor, am fost înscris în paralel și la Școala de 
Muzică. În plus a apărut ideea de a studia cu o profesoară 
particulară mult mai celebră în Ploiești, doamna Eliescu, care 
stătea relativ aproape de noi, pe Mihai Bravu, în aceeași 
”mahala”, ca să zic așa. Doamna Eliescu era o persoană 
foarte severă, uscată, cu niște pete pe mâini care proveneau 
probabil dintr-un accident. Bănuiam că acel accident îi 
retezase cariera de pianistă de concert și o îndreptase spre o 
carieră pedagogică. N-am îndrăznit niciodată să aflu mai 
mult. Lecțiile nu erau deloc plăcute, dar probabil că 
progresele mele au fost mult mai însemnate. Cu doamna 
Eliescu depășisem deja metoda Hanon și îmi dădea să 
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descifrez piese muzicale din ce în ce mai grele (Beethoven, 
Chopin, Schumann, Mozart). Problema era să am partitura, 
pentru a putea repeta acasă. Așa că, printre altele, a fost de 
acord să cânt o piesă minoră, ”Pe o piață persană”, de Albert 
Ketelbey, pe care o cântase și mama, în timpul școlii. Îmi 
amintesc de ea pentru că era o muzică extrem de sugestivă, 
plăcută, pe care o știam pe dinafară până târziu, când eram 
student.  

Totuși, atunci când am intrat la liceu, consiliul de familie 
a decis să întrerup lecțiile cu doamna Eliescu. Dar eu cântam 
în continuare, de plăcere, după note, diverse partituri. 
”Microbul” muzicii fusese deja adânc implantat! Voi relua 
povestea legăturii mele cu pianul la sfârșitul acestui text, 
pentru că există o urmare la cele scrise până aici.  

Până la 14 ani, părinții făcuseră și alte eforturi în direcția 
apropierii noastre (a mea și a surorii mele Consuela) de 
muzică, pe lângă lecțiile de pian. Ne duceau des la concertele 
Filarmonicii, care se țineau în sediul actual (fost cinematograf 
– ”Rodina”, iar înainte de asta, atunci când stăteam chiar în 
casa de alături, pe Anastase Panu 3, acolo fusese Teatrul de 
Stat, unde am ”debutat” la frageda vârstă de 4 ani, îmbrăcat 
în ”ceva” – nu mai știu ce anume – ca figurant într-o feerie, 
probabil sovietică). Acolo l-am văzut pentru prima dată pe 
marele nostru pianist Valentin Gheorghiu, în concertul de 
Grieg. Mi-am notat cu conștiinciozitate asta în jurnalul pe 
care îl țineam (și pe care l-am regăsit recent), așa cum ne 
spusese ”tovarășa” învățătoare. Însemnarea cu pricina e din 
ziua de 26 martie 1957: ”Seara am fost la un concert 
simfonic. La pian, Valentin Gheorghiu, cel mai mare pianist al 
țării noastre”. Cum să nu te așezi, după aceea, plin de elan la 
pian, ca să reiei interminabilele exerciții din Hanon?! Mai 
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târziu, după zeci de ani, în 2004, am avut ocazia să stau în 
avionul de Bruxelles alături de marele pianist (ne despărțea 
culoarul), dar nu i-am putut vorbi ca să-i mărturisesc cât de 
mult a însemnat pentru mine, pentru că a stat tot timpul cu 
ochii închiși. Iar la coborâre doar ne-am zâmbit unul altuia, 
bucuroși de aterizare, apoi și-a întors imediat capul în partea 
cealaltă și a început să vorbească cu persoana alături de care 
stătea, probabil, soția lui.  

La educația muzicală contribuiau și filmele. Era o 
perioadă în care se făceau multe filme muzicale sau cu 
subiecte legate de muzică, dar unul mi-a rămas în memorie: 
”Preludiul gloriei”, pe care l-am văzut pe la 7-8 ani, cu micul 
copil-minune Roberto Benzi, marele dirijor de mai târziu.  

Cum am spus, gustul pentru muzică mi l-am format de 
mic, în familie, Nu doar părinții aveau preocupări muzicale, ci 
și unchiul meu (fratele mamei), Costel Frățilă, care fusese în 
tinerețe un bun violonist. Din spusele mamei, în tinerețe 
cânta, uneori acompaniat de ea (mai mică cu 6 ani decât el), 
la pian, atacând bucăți dificile de Fritz Kreisler sau Robert 
Schumann. Unchiul Costel era și un mare meloman. Îmi 
amintesc cât de pătruns asculta corul sclavilor evrei (”Va 
pensiero”) din ”Nabucco”, pe care noi îl aveam pe un disc 
Electrecord. Sau cum vedeam la fiecare început de an, la ei 
sau la noi, Concertul de Anul Nou de la Viena. Soția lui, 
Eleonora, era o soprană de excepție, care ataca cu brio note 
acute. De multe ori, în familie, se înfiripau adevărate serate 
muzicale, cu contribuția tuturor.  

Desigur, cei doi băieți ai lor, verișorii mei, erau și ei foarte 
muzicali. Sergiu, mai mare decât mine cu 4 ani, avea o ureche 
cu totul excepțională, pe care și-a manifestat-o încă de pe 
când era mic de tot. Părinții mei spuneau că reușea să cânte 
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melodii grele chiar înainte de a vorbi bine. Din păcate, acest 
talent excepțional pentru muzică nu era însoțit de o stăruință 
măcar medie în a exersa, așa că Sergiu nu a urmat o carieră 
muzicală. A cântat superb la chitară și din gură, dar ar fi putut 
mult mai mult!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Vărul meu, Sergiu 
Frățilă, care avea un 
mare talent muzical pe 
care, din păcate, nu și l-a 
valorificat. 

Fratele lui, Eugen (Genu), mai mare cu un an decât mine, 
învățase să cânte bine la vioară, astfel încât în facultate a fost 
în orchestra de muzică populară a universității din Brașov. 
Cred că și el ar fi putut să facă mai mult în această direcție, 
chiar dacă o carieră muzicală era dificilă în orice condiții, cu 
atât mai mult în România comunistă atunci când tatăl și 
bunicul tău au fost la Canal. Noi eram foarte apropiații de 
familia Frățilă, mai ales că prin 1961 ei s-au mutat de la 
Ovidiu (lângă Constanța), la Ploiești, tocmai ca să fie aproape 
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de noi. 
Sora mea, Consuela, a făcut și ea pianul de mică, a urmat 

în gimnaziu chiar Școala de Muzică, unde, fiind foarte 
talentată, a ajuns la performanțe remarcabile, cântând la 
producțiile de sfârșit de an ale Școlii de Muzică, ce aveau loc 
chiar pe scena Filarmonicii. Îmi aduc aminte cum acolo a 
interpretat fără cusur (desigur, pe dinafară) ”Primăvara”, de 
Grieg, o bucată extrem de dificilă. Nici ea nu a insistat în 
direcția asta; mai mult, nici n-a mai cântat mai târziu la pian, 
cât timp am mai avut pian în casă. 

Ca să revin acum la mine, trebuie să mărturisesc un 
”păcat” de copilărie, legat de muzică. Aveam cam 9-10 ani, 
când am început să compun ceva despre care eu spuneam că 
urma să fie opera ”Mihai Viteazul”. Citisem despre marele 
voievod și fusesem fascinat de personalitatea lui. Și așa 
înțelegeam să-mi exprim admirația. M-am oprit repede, după 
scrierea a doar două momente. O introducere majestuoasă, 
plină de acorduri și … surprinzător, o arie intitulată ”Corul 
iobagilor”. Deci nu ceva despre faptele de vitejie ale 
voievodului, ci o aplecare neașteptată spre poporul asuprit. 
Să fi fost, oare, influența corului din ”Nabucco”? Sau mai 
degrabă urmările celor învățate la școală despre Mihai 
Viteazul, unde se insista pe rolul lui nefast în legarea de glie a 
țăranilor (legea dată în 1595)? Oricum, cert este că m-am 
oprit aici cu creația muzicală. La timp! 

Ca o paranteză, îmi amintesc că această ”operă” de 
tinerețe a avut cel puțin o urmare notabilă. Imediat după ce 
ne mutaserăm în Gheorghe Barițiu, familia noastră s-a 
împrietenit cu familia Roman. Ei stăteau foarte aproape de 
noi, în Parcul Vlahuță, practic casele noastre erau spate în 
spate. Domnul inginer agronom Theodor Roman și doamna 



248 

 

medic pediatru Ortansa Roman aveau un băiat, Dan, care era 
cu un an mai mic decât mine. Mama a devenit profesoara 
particulară de franceză a lui Dan, doamna doctor Roman era 
un fel de medic de familie neoficial al nostru, al copiilor Bâzu, 
iar relația dintre familiile noastre s-a cimentat puternic de-a 
lungul timpului, ajungându-se ca domnul și doamna Roman 
să fie nașii mei de cununie. Relația a continuat și chiar s-a 
dezvoltat prin prietenia dintre mine și soția mea Cristina, 
respectiv Dan și soția lui, Monica. Am mai vorbit despre asta 
și nu mai insist aici, ca să pot reveni la copilărie. Dan Roman 
era un băiat excepțional, cu multiple talente, între care cel 
muzical era deosebit de pregnant. Cânta la vioară foarte 
bine, era înscris și la Școala de Muzică și urcase și el pe scena 
de la Filarmonică la producțiile de sfârșit de an, precum 
Consuela.  

 
Fig 3. Marius, Consuela și Dan, la Sinaia, prin 1963-1964. 
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Dar până a ajunge acolo, trebuie să spun că atunci când 
începusem să compun acea ”operă” de copilărie (că de 
tinerețe nu pot să-i spun), sigur că i-am cântat și lui Dan cele 
două momente (care trebuiau să fie de început, dar s-au 
dovedit a fi finale). Urmarea a fost că atunci când am mers în 
vizită la el, Dan mi-a cântat la vioară o lucrare proprie care 
urma să fie prima ”cărămidă” dintr-o construcție mai amplă, 
o operă numită … ”Ștefan cel Mare”. Din păcate, nici el, nici 
eu nu am perseverat. Dan a ajuns oricum la o performanță 
violonistică mult superioară abilităților mele pianistice, dar … 
în clasa a XI-a, a ales matematica, cum foarte frumos 
povestește chiar el33. Și cred că bine a făcut, având în vedere 
cariera lui excepțională în domeniul calculatoarelor. Închid 
lunga paranteză și revin la relatarea legăturilor mele din 
copilărie cu muzica. 

Prin 1958, tata a făcut o investiție majoră (pentru 
bugetul nostru din acea vreme) și a cumpărat un aparat de 
radio cu pick-up. Nu mai știu marca, sigur era un aparat 
românesc, unul foarte bun.  

Îmi aduc aminte perfect care au fost primele două 
discuri, cumpărate odată cu aparatul. Primul era cu coruri din 
opere, între care și corul din Nabucco (fig. 4). Al doilea, cu 
soliști români de operă, care cântau arii din opere de Mozart, 
Rossini și Verdi: Iolanda Mărculescu (care încă era în țară), 
Magda Ianculescu, Valentin Teodorian, Nicolae Herlea.  

Destul de repede, am luat și alte discuri… 

                                                      

33
 Dan Roman, ”Cu recunoștință, despre profesorii noștri”, în volumul 

”Ploieștiul văzut din liceul Caragiale”, editura Smart Publishing, 2017, pp. 
272-278. 
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Fig. 4 Primul 
nostru disc, 

cu coruri din 
opere.  

 

Muzică bună se dădea și la radio. Noi, copiii, aveam o 
emisiune preferată, și anume ”Din muzica popoarelor”, 
pentru că Sergiu (care a stat la noi între 1955 și 1957, cât 
timp tatăl lui era cu domiciliu forțat, după Canal) avea 
obiceiul ca la fiecare emisiune să mimeze dansuri pe muzica 
respectivă, ba chiar să fredoneze melodii inventate de el care 
se suprapuneau perfect peste ”muzicile” transmise. Avea un 
haz nebun. Nu-i puteai rezista! Mult mai târziu, Sergiu a 
învățat să cânte la chitară. Preferatul lui era Adamo. Atunci 
când auzea ”Tombe la neige”, se așeza întotdeauna în 
genunchi, ca un suprem omagiu adus unei melodii pe care o 
diviniza. 

La TV, sigur că urmăream transmisiile Festivalului Enescu. 
Îmi aduc aminte de concertul lui Van Cliburn, care avea și 
aura de a fi primul interpret american televizat în direct la noi 
și de proaspăt laureat cu premiul I, în 1958, al primei ediții a 
formidabilului concurs ”P.I.Ceaikovski”, de la Moscova. Nu vă 
dați seama ce însemna ”american” pe atunci pentru noi, 
românii! Era sinonim cu ”libertate” (adică ceea ce ne lipsea) 
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și, mai târziu, în rolul lui Van Cliburn s-a aflat Bobby Fisher, 
excepționalul șahist american, care era preferatul nostru, de 
departe și care a reușit, în 1972, să smulgă coroana de lauri al 
celui mai bun șahist din lume din mâna rușilor, care o 
dețineau de mulți ani, într-un meci incredibil cu Boris Spaski, 
la Reykjawik, în Islanda.  

Tot la prima ediție a Festivalului, în 1958, concursul de 
pian a fost câștigat de Li Min Cean (Li Mingqiang), nume care 
rămas mulți ani în atenția publicului românesc. Am aflat cu 
durere că a fost puternic afectat de Revoluția Culturală din 
China de la sfârșitul anilor ‘60. N-a mai putut da concerte și a 
fost trimis să lucreze într-o fermă, fiind chiar torturat (se 
zvonise că îi fuseseră amputate două degete de la o mână, 
dar din fericire acest zvon s-a dovedit a fi fost fals). Totuși, în 
1989, după manifestațiile din piața Tien An Men, fiind în 
California, a ales să nu se mai întoarcă în China. Am găsit pe 
Net un emoționant reportaj al unei românce devenită 
americană, Veronica Lerner, care a avut ocazia să se 
întâlnească cu marele pianist chinez. E un text care merită să 
fie citit34. 

 De asemenea, copil fiind, urmăream cu ardoare 
emisiunile TV de cultură muzicală realizate cu profesionalism 
și carismă de admirabilul Leonard Bernstein. Mai apoi, tot 
duminică dimineața, au început emisiunile radiofonice 
”Invitațiile Euterpei”, ale lui Iosif Sava (fig. 5), un neobosit 
promotor al muzicii de cea mai bună calitate. Pasul următor a 
fost făcut mai târziu, prin emisiunea TV ”Serata muzicală”, a 

                                                      

 
34

https://web.archive.org/web/20080723122827/http://www.litterae.net/
The%20pianist.htm  
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aceluiași, care devenise un punct central al programului de 
week-end. După revoluție, emisiunea a devenit un prilej de 
promovare a unor valori culturale deosebite, pentru că 
înlesnea un talk-show cu adevărat unic până în ziua de azi.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 Iosif 
Sava

35
. 

La școală, muzica pe care am auzit-o mulți ani a fost cea 
populară. Eram membru în echipa de dansuri populare, 
echipă înființată de învățătoarea noastră, deci în clasele 
primare și care a existat până în penultimul an al liceului. 
Melodiile folclorice pe care dansam erau, de regulă, din 
Prahova, ceea ce, desigur, era o idee excelentă! Îmi amintesc, 
perechea mea era Nuța Dumitrescu, o excelentă sportivă 
(baschet) și o dansatoare foarte bună. Eram un grup de 8-9 
perechi, care timp de 7-8 ani (din clasa a III-a, cred, până într-
a X-a) am fost în echipa de dansuri populare. Repetițiile ne-
au apropiat, pentru că, în mod inevitabil, stăteam mult timp 
împreună. A mai fost și împrejurarea că aproape toți băieții 

                                                      

35
http://www.tvr.ro/seratele-muzicale-de-la-tvr-3-reintalnire-cu-ana-

blandiana-si-iosif-sava_20589.html#view 
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fuseserăm împreună din clasa a I-a, iar cu fetele, din clasa a 
II-a, când s-a produs mixtarea școlilor.  

În școală au fost și tentative de a ne apropia de alt fel de 
muzică. Îmi amintesc că pe când eram în clasele primare s-a 
organizat o audiție comentată a operei ”Răpirea din serai”, 
de Mozart. A avut loc în sala de mese a internatului școlii, 
care era la subsol. Era un disc cu toată opera, care era 
întrerupt de explicațiile cuiva (nu mai țin minte cine, probabil 
o profesoară de muzică). A avut mare succes (după părerea 
mea), dar … deși ceea ce era anunțat a fi un ciclu, n-a mai 
continuat. Cine știe din ce cauze… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Afișul filmului 
”Alo? … Ați greșit 

numărul”36
 

 

                                                      

36
http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/pliant-program-1958-

cinemateca-alo-ati-gresit-numarul-cu-iurie-da. 
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De fapt, chiar prima operă am văzut-o ”pe viu” tot la 
Ploiești, pe când eram elev. E vorba de ”Nunta lui Figaro”, 
jucată de Opera din București în sala uzinei ”1 Mai” sau a 
Rafinăriei nr. 1 (nu mai știu exact). Condiții cam improprii, 
dar mirajul scenei și, mai ales, al muzicii lui Mozart era acolo!  

Muzica apărea des și în filmele românești. Am revăzut 
recent câteva, capul de serie fiind marele succes de public, 
”Alo? … Ați greșit numărul!”, din 1958 (fig. 6), cu un Iurie 
Darie excelent! Melodia filmului, ”Pe unda clapelor / mi-e 
dorul călător…”, era compusă de Jancy Körösy și chiar era 
foarte inspirată. Mă gândesc ce carieră ar fi făcut Iurie Darie 
la Hollywood! Nu era cu nimic mai prejos de junii primi 
americani din epocă. Alături de el mai era pe atunci Cristea 
Avram și, desigur, începuse să apară în filme și Florin Piersic. 

Pentru că acest capitol a fost în general despre muzica 
clasică ascultată sau interpretată de mine în Ploiești, închei 
cu un episod interesant, petrecut în toamna lui 1974, anul în 
care practic mi-am schimbat oficial domiciliul, de la Ploiești, 
la București, ca urmare a intrării în locuința cumpărată în 
capitală. Până atunci, pe toată perioada facultății și în primii 
ani de serviciu eram în week-end acasă (cu mici excepții), 
dovadă a legăturii mele puternice cu orașul natal. 

Cum spuneam, prin 1974, în Ploiești se pun afișe care 
anunță un concert simfonic susținut de orchestra locală. La 
mijloc, cu litere mari, numele dirijorului: Marius Bâzu. Da, 
exact așa! Mă uit minute întregi la afiș, cu stupoare, 
sâmbăta, venind de la gară ”acasă” (încă mai aveam 
domiciliul stabil în Ploiești, la părinți, în blocul lung, cu 4 etaje 
de lângă Hale; la București aveam doar viză de flotant). Urc 
scările și mama îmi deschide râzând: ”Bravo, dai concerte 
fără să ne spui!” Ne amuzăm, ne gândim la o farsă, deși pare 
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greu de realizat. Între timp, mama a primit telefoane de la 
cunoscuți: ”Sigur, Marius avea înclinații muzicale încă de 
mic!…” Mama dezminte, dar e crezută doar pe jumătate. 
Cum să existe o asemenea potrivire de nume! Nu era la 
modă Marius, pe atunci, iar Bâzu, chiar că e rar, oricum unic 
în Ploiești. Enigma a persistat ani de zile, pentru că acel 
concert nu s-a mai ținut, nu știu din ce motive (voiam să 
mergem la el și să vorbim cu dirijorul). Mijloacele de 
informare erau precare pe atunci, dirijorul cu acel nume n-a 
mai apărut în viața concertistică românească. Apoi am uitat 
de acea întâmplare. Târziu, mult după 1990, am aflat de 
existența dirijorului Marius Bâzu, la filarmonica din Hamburg. 
Era născut în 1950, la Cluj, își făcuse studiile acolo, devenise 
apoi dirijor, din 1973, la Satu Mare, apoi la Cluj, de unde, în 
1983, plecase în Germania. Tocmai încercam să găsesc o 
metodă de a intra în contact cu el, când am aflat, în 2005, că 
murise de inimă în timpul unui turneu în Japonia! Dumnezeu 
să-l odihnească! Așa că n-am aflat de ce a fost anulat 
concertul de la Ploiești, din 1974.  

Închei astfel relatarea perioadei ”clasice” a vieții mele 
muzicale ploieștene. Dar muzica zisă ”clasică” va reveni în 
viața mea, după ce am devenit bucureștean (ca domiciliu), 
împletită cu un alt tip de muzică, de care mă apropiasem tot 
ca ploieștean, muzica rock. Dar până atunci, să trecem la 
ceva mult mai nevinovat.     

Muzica pentru copii 
Când eram copil, îmi amintesc că muzica ușoară ”oficială” 

a vremii, în România, nu îmi plăcea deloc. Sigur, asta era, 
probabil, și sub influența părinților (mari amatori de romanțe 
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și tangouri, cântate, la pian și din gură, la reuniunile lor ”de 
adulți”37), care nu gustau muzica promovată cu insistență de 
radioul oficial, exclusiv melodii cu iz politic, închinate 
”mărețelor realizări” de pe atunci (”Macarale”, ”În 
Bucureștiul iubit / azi negura s-a risipit” și altele asemenea). 
Trebuie însă să recunosc că, până pe la 12-13 ani, îmi plăceau 
melodiile pentru copii, care erau destul de multe. Îmi 
amintesc (le-am și reținut versurile): ”Cântecul muzicuței” 
(care avea refrenul: O muzicuță / o muzicuță ne-am luat / Ea 
ține loc de-orchestră și de cor,/ ofrandă e și dar, pian și 
contrabas,/ Și nu-i nevoie nici de dirijor.), despre care aflu 
acum de pe Net că era ”interpretat de solista copil Ioana 
Matache acompaniată de corul de copii al Radioteleviziunii 
Române”, apoi acel cântec care începea cu ”Să fii bucătar-
marinar / Pe mare furtuni să înfrunți / să fii într-un tren 
bucătar / să treci peste ape și munți / … / da-n tabără, printre 
copii / e și mai și/”, dar mai ales ”Fotograful amator” 
(”Zâmbiți, vă rog / Ha, ha, ha, ha / Ei, nu chiar așa /”). 
Ultimele două erau interpretate de neuitata Silvia Chicoș, 
regina neîncoronată a teatrului radiofonic pentru copii. 
Adaug aici și ”Pescarul amator”, melodia fraților Grigoriu, cu 
mare impact la vremea ei, ajunsă, atunci când terminam 
liceul, a fi parodiată, în cor, în drumețiile pe munte, prin 
repetarea pe tot parcursul melodiei a primului vers: ”De 
dimineață, lângă lac, pescarul amator / De dimineață, lângă 
lac, pescarul amator / ș.a.m.d”. Dar trebuie să recunosc că 
frații Grigoriu aveau și alte melodii cu impact la copiii din 

                                                      

37
 Am descris pe larg aceste reuniuni (chiar cu poze) în: Marius Bâzu, 

”Aristocrații Ploieștiului”, din volumul ”Oameni din Ploiești”, editura Smart 
Publishing, 2018, pp. 64-90. 
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epocă (și nu numai), precum ”Broscuța Oac” sau ”La cabana 
Trei Brazi”.  

”Tare ca piatra” (pop-rock-ul) 

Și deodată, crescut în acest mediu muzical ”ușor”, la 
începutul anilor ‘60, elev fiind în ultimele clase de școală 
elementară (cum se numea pe atunci gimnaziul), am auzit că 
există în lume (venit din America) și un alt tip de muzică, ce 
nu se putea asculta la posturile românești de radio. Cum 
mirajul interzisului de orice fel începuse să-mi devină 
apropiat, l-am urmat cu încredere pe vărul meu Sergiu, 
proaspăt revenit în Ploiești în 1961, anul în care el intra în 
clasa a XI-a.  

Familia Frățilă se mutase de la Constanța la Ploiești, ca să 
fie împreună cu noi, familia Bâzu. Stăteau în gazdă undeva, 
pe strada Domnișori, înspre Gara de Vest. Acolo Sergiu ocupa 
împreună cu fratele lui Genu o cameră mare de la demisol, 
iar părinții lor, una de la parter. Așa că existau condiții 
perfecte pentru ca cei doi frați să asculte la radio, chiar 
noaptea (când recepția era mai bună), Radio Luxemburg, 
care se prindea pe unde medii.  

Noua muzică se numea rock and roll38. Apăruse la 
sfârșitul anilor ‘40, fiind considerată o fuziune între boogie-
woogie, rhythm and blues, gospel, jazz etc. După succesul 
melodiilor lansate de Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee 

                                                      

38
 Cuvântul englezesc ”rock” se traduce cu ”rocă, stâncă sau piatră”, dar și 

ca ”o mișcare înainte și înapoi”. De la acest ultim înțeles vine utilizarea lui 
în termenul ”rock and roll”. Se indică, de fapt, modul de a dansa această 
muzică, adică printr-o mișcare înainte și înapoi (”rock”), dar și o legănare 
sau răsucire (”roll”). 
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Lewis și alții, a irumpt pe scena rock-ului Elvis Presley, lansat 
în 1956, iar curentul respectiv a devenit cu adevărat mondial, 
mai degrabă sub denumirea ”rock music” (”roll” se pierduse 
pe drum). Din 1962, The Beatles aveau să mute centrul de 
greutate dincolo de Atlantic, în Anglia. Noi habar n-aveam de 
toate astea în 1961, dar ne plăcea enorm.  

Sergiu, cu talentul lui muzical și coregrafic, încerca 
desigur să o danseze, cu mișcări apropiate de cele pe care le 
vom afla mai târziu ca fiind chiar ale rock-ului. Îmi amintesc 
de câteva dintre melodiile lui preferate. În primul rând, 
”What’d I say”, a lui Ray Charles, cu intrările rapide și 
succesive ale solistului și corului, apoi ”The Twist” și ”Twist 
again”, cu Chubby Checker (primul, respectiv al doilea twist 
din lume, cum ne explica doct Sergiu, mie și fratelui lui, 
Genu, desigur), dar și ”Rock and Roll Music”-ul lui Chuck 
Berry și … multe altele. Sigur, pe vremea aia nu aveam acces 
la vreo altă sursă de informații despre rock, așa că habar n-
aveam cine sunt interpreții / compozitorii, iar cuvintele erau 
greu de înțeles, deoarece recepția postului era foarte 
aproximativă. Se auzea excelent câteva secunde, apoi, 
minute în șir, se pierdea și, mai târziu, revenea. Era chinuitor, 
dar … altceva nu aveam la dispoziție. 

Tot în 1961, în Ploiești s-a inaugurat primul cinematograf 
nou construit după război, așa numitul ”Cinemascop. Îmi 
aduc aminte că biletul la noul cinematograf costa 2,5 lei, spre 
deosebire de biletele la ”Progresul” sau ”Popular”, care 
costau 2,25 lei. Și unul dintre primele filme venite în acest 
nou locaș (superb, pentru acele vremuri, cu holuri mari, 
luninoase și o sală cochetă, cu niște lumini în tavan sub forma 
unor rachete etc.) a fost ”Tinerii”, cu Cliff Richard.  

E greu de înțeles în ziua de azi ce ecou deosebit a avut 
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apariția acestui film pentru tinerii de la noi! În film, 
interpretul englez înjgheba împreună cu niște prieteni o 
formație de chitare electrice (de fapt, deja celebra ”The 
Shadows”, mai ales pentru piesa ”Apache”, fundal sonor 
pentru mai multe western-uri).  

Urmarea directă a fost ca, începând cu 1962, au început 
să apară în România, precum ciupercile după ploaie, o 
sumedenie de formații de chitare electrice. Culmea e că 
această tendință devenise puternică și în Europa & America. 
Sigur, nu datorită filmului lui Cliff Richard, ci pentru că … 
venise momentul potrivit. La ei, ”The Beatles”, ”The 
Rollingstones”, ”The Kinks”, ”The Who” și multe, multe 
altele. La noi în țară, la Timișoara, ”Sfinții” (devenită aproape 
imediat ”Phoenix”), chiar în 1962, iar la București, 
”Cometele”, tot în 1962, ”Olympic ‘64” (anul apariției e 
limpede) a lui Picky Inglesis, ”Sideral” (Liviu Tudan, Mugur 
Winkler ș.a.), ”Entuziaştii” (având drept chitarist pe Lulu 
Cădere, cu care aveam să fiu coleg de institut de cercetare, 
mult mai târziu), ”Sfinx” (1963), ”Sincron” (1964), ”Mondial” 
(1966), urmate de multe altele. 

Dintre toate, în prima perioadă, cel mai mare succes l-a 
avut Sincron, trupa lui Cornel Fugaru, pe care i-am auzit și la 
Ploiești, în curtea liceului ”Caragiale”, unde au cântat prin 
1967, când eu eram în anul I de facultate. Formația ”Sincron” 
era practic singura acceptată oficial de regimul comunist. 
Textele erau benigne, nu ridicau probleme ideologice, așa că 
ei cântau pe toate marile scene, inclusiv la Sala Palatului.  

 Restul formațiilor se produceau în mici cluburi 
studențești, cântau ”la dans” pentru studenți. De exemplu, 
”Mondial” cânta de regulă la căminul 303 al Politehnicii din 
București.  
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Fig. 7 Sora mea, Consuela, 
pozată de mine în balconul 

apartamentului nostru de  
lângă Hale, cu un disc single 

”Sincron” în mână.  
Dovadă cât de mult  

îi apreciam pe atunci.  

 
De fapt, în România marea problemă era cum să fie 

numite aceste formații. Cum cuvântul ”rock” era practic 
interzis (regimul era categoric în această privință; suna prea 
americănește!), inițial se folosea eufemismul ”formații de 
chitare electrice”, care desigur era acceptabil. Mai apoi, cum 
pe plan mondial curentul ”rock” se îngemănase cu ”blues” și 
altele, a apărut termenul de muzică ”pop”, acceptat și de 
responsabilii culturali români, pentru că li se spusese (așa și 
era) că este, de fapt, o prescurtare de la ”popular music”. 
Cum la noi se încetățenise termenul de ”muzică populară” 
pentru ceea ce în Vest se numea ”muzică folclorică”, s-a 
acceptat folosirea termenul de ”muzică pop” pentru această 
muzică a formațiilor de chitare electrice39.  

                                                      

39
 Mai târziu, în anii ‘70-‘80, Adrian Păunescu a promovat, prin cenaclul 

”Flacăra”, termenul de ”muzică tânără”.  
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Așa a fost, inclusiv la primul Festival Național de Muzică 
Pop ”Club A”, organizat de studenții de la Arhitectură în 
1969, la Casa Studenților din București. Dar până acolo, mai 
am multe de povestit despre inițierea mea ploieșteană în 
acest tip de muzică. 

”Ceaiuri” și audiții 
În 1962-1963, eram într-a VIII-a (pe atunci, prima de 

liceu) și, împreună cu colegii mei de clasă, încercam cu toții 
să ascultăm acea muzică ce ne plăcea și care era considerată 
de noi ”muzica noastră”. Nu era ușor!  

 

Fig. 8 În primăvara lui 1966, într-o pauză, în jurul micuțului 
magnetofon. De la stânga la dreapta: Sus – George (Țoache) 
Iosifescu, Marius Bâzu, Doru Bădulescu, Jos – Sorin Petrea, Adi 
Ungvari și Mihai (Miță) Constantinescu.  

Sursa primară erau discurile primite de unii din 
străinătate, discuri care erau rapid copiate pe benzi de 
magnetofon și multiplicate de la unul la altul. Da, dar trebuia 
să ai un magnetofon, ceea ce nu era chiar simplu.  
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Îmi amintesc de un mic magnetofon adus la școală de 
colegul Adi Ungvari. Am și o poză cu noi adunați la catedră, 
într-o pauză, ascultând la micuța sculă electronică (fig.8). 
Eram în ultimul trimestru din clasa a XI-a, deci în 1966.  

Dar până atunci? 
Până atunci aveam așa numitele ”ceaiuri”, la unul sau 

altul dintre colegii de clasă, unde cel cu magnetofonul era, de 
departe, persoana cea mai importantă. Îmi amintesc cu mare 
plăcere de ”ceaiurile” de la Marius Șaines, unde era și spațiu 
mult pentru dans și se putea dansa chiar madison (un dans 
de grup, pe linii și coloane, cu pași simpli și schimbări de 
direcție simultane ale tuturor). Altfel, erau două modalități 
principale de dans: ”blues” (la orice melodie lentă) sau 
”shake” (inițial era ”twist”, care tensiona puternic genunchii, 
dar destul de repede s-a trecut la ”shake”, care permitea o 
gamă mai largă de scuturări de tot felul). Așa numitul ”rock 
cu figuri” nu prea era practicat de noi, fiind mai mult 
apanajul celor un pic mai mari ca noi, cu 2-3 ani. Se dansa și 
cha-cha, la melodiile sud-americane, dar acestea erau extrem 
de rare. Muzica era cam 80% englezească sau americană, în 
general formații rock, mai rar interpreți. Pare ciudat acum, 
dar Elvis Presley nu era foarte apreciat, fiind considerat prea 
comercial. Sigur, nu aveam acces la hit-urile lui rock din 
tinerețe (care ne-ar fi plăcut atunci, desigur), pe care, în mod 
ciudat, le-am cunoscut mult mai târziu. De fapt, am aflat de 
Elvis pentru că veniseră pe ecrane câteva filme cu el, în care 
cânta doar ”siropuri” (cum le spuneam noi) și doar foarte rar 
melodii ritmate. Aveam totuși o colegă de clasă (Cici 
Goijinescu) care făcuse o pasiune teribilă pentru Elvis. Ne 
spunea că Aurelian Andreescu este o palidă imitație a 
marelui Presley. Nu prea eram de acord. Andreescu ne 
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plăcea, cânta bine melodii grele, având o ureche foarte 
sigură! 

Un alt subiect de controversă era Nat King Cole, care deși 
avea o voce extraordinară, cânta melodii mult prea 
siropoase. Exista în Ploiești cel puțin un mare fan-Cole: un 
băiat cam de vârsta mea, Costel Săvescu, la care ajunsesem 
prin verișorii mei, Sergiu și Genu, pentru că el locuia pe 
Domnișori, vizavi de ei, într-o casă frumoasă care, văd acum, 
a rezistat demolărilor nemiloase din zonă. Costel Săvescu 
avea pe benzi de magnetofon o cantitate uriașă de melodii 
cu Nat King Cole. Aproape cu sila (eu nu prea mă îndemnam 
la asta), mi-a ”tras” și mie câteva melodii, mai târziu, când 
am avut și eu magnetofon. La fel, Tom Jones era considerat și 
el comercial și disprețuit. Culmea, ceva mai bine era privit 
Engelbert Humperdinck. Acum îmi plac mult toți cei 
menționați. Să fie vârsta? 

Noi dansam, de regulă, pe marile formații engleze sau 
americane (pe care le voi mai pomeni aici, așa că nu mai 
insist), dar și pe ceva muzică franceză (Adamo, în primul 
rând, care era acceptat în grupul marilor valori, alături de 
Jacques Dutronc, Nino Ferrer, Aznavour, Johnny Halliday, 
Sylvie Vartan etc.) sau italiană (Celentano, Rita Pavone, 
Gigliola Cinquetti etc.)     

În afară de ceaiurile dansante, existau întâlniri de 
ascultat muzică. Dar astea au apărut în special după ce m-am 
apropiat de doi dintre cei care aveau să-mi devină buni 
prieteni. Mai întâi, Adi Cernea, pe care îl știam din copilărie, 
pentru că noi ne mutaserăm în locul familiei Cernea pe 
Anastase Panu. Apoi fuseserăm vecini, între 1955 și 1962, 
când noi stăteam pe Gheorghe Barițiu, iar tatăl lui Adi, 
părintele Cernea, era preotul parohiei noastre (biserica de 
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vizavi de intrarea la Stadion). Dar nu eram apropiați. Era cu 
un an mai mic ca mine, în plus, învăța la Liceul nr. 2 ”A. 
Toma”, liceul rival. Cu toate astea, nu mai știu cum, am ajuns 
buni prieteni. Asta s-a întâmplat în toamna lui 1966, imediat 
după ce eu am intrat la facultate, la secția Ingineri fizicieni de 
la Electronică. El voia să dea tot acolo peste un an și s-ar 
putea ca acesta să fi fost declicul.  

 
Fig. 9 În curtea casei lui Adi (primul din dreapta). În poză mai apar 
Anca, sora lui Nae Florențiu (prieten cu noi) și sora mea, Consuela, 
care țin ca pe un obiect de preț LP-ul ”Sargent Peppers…”.  

Bref, în anul întâi de facultate veneam săptămânal acasă 
și, foarte des, duminica dimineața mă duceam la Adi acasă. 
Mama lui făcea o cafea excepțională, pe care avea marea 
plăcere să o bea cu mine, apoi discutam cu Adi de toate cele. 
Dar în special despre muzica rock, pasiunea comună! Ca și 
mine, el era un uriaș fan Beatles! În plus, ca urmare a unei 
corespondențe asidue cu mai multe franțuzoaice, primea de 
la ele discuri, în special cu Beatles, așa că avea discurile single 
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ale lor imediat după ce apăreau în Franța! Dar și alte 
formații. Ce mai, duminica dimineața era o desfătare! Iar 
vizitele la el au continuat până am terminat, și eu, și el, 
facultatea. După aceea ne întâlneam în București, unde ne 
mutaserăm amândoi, lucrând la același institut. 

Îmi amintesc că la un moment dat, prin 1972-1973, când 
încă de ne mai întâlneam duminica dimineața, la Ploiești, la 
Aai acasă, enervați de ceva apărut în pagina de muzică pop a 
revistei ”Săptămâna”, am scris împreună cu Adi o scrisoare 
către conducerea revistei. Era bine concepută, cu umorul de 
rigoare, așa că a fost imediat publicată la ”Poșta redacției”! A 
fost prima noastră manifestare în presă. Sigur, am primit și 
niște contre în revistă, dar și o serie de aprecieri deosebite de 
la prieteni și colegi de serviciu (eram amândoi proaspăt 
repartizați – eu, cu un an mai devreme, evident - la același 
institut de cercetări).  

Prin Adi am cunoscut un alt mare fan-Beatles ploieștean, 
Mihai Beffa. Mai mic decât mine cu 3 ani, se manifesta încă 
de pe atunci ca un băiat cu multă personalitate, tipul de șef 
care adună pe alții în jurul lui. Avea inițiative deosebite, cum 
a fost audiția organizată într-o duminică după amiaza, la Adi 
acasă, de fapt, în curtea bisericii. Am pus niște boxe măricele 
în curte, la distanță una de alta, noi ne-am așezat în șir indian 
pe scaune în axul dintre cele două și … am avut o audiție 
excepțională.  

Tot Adi este cel care m-a dus la un mare amator de 
muzică, celebrul (în Ploiești) Fontanella, despre care a scris și 
Dan Costineanu, vizită care pentru mine nu a avut nicio 
urmare. 

În facultate, la căminul ”303” al Politehnicii bucureștene, 
frații Ursulescu (Florin și Octavian) organizau audiții de 
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discuri pop-rock. Se țineau în sala cea mai mare a căminului, 
acolo unde diverse trupe cântau pentru dans iarna. Eram 
nelipsit de la aceste audiții, chiar dacă, uneori, preferințele 
fraților erau ciudate. Îmi amintesc, de exemplu, că atunci 
când au prezentat LP-ul ”Abbey Road”, al Beatles-ilor, ne-au 
anunțat că piesa ”Because” o vor sări, pentru că nu le place! 
Penibil! Din fericire, mai târziu am reușit să obțin acest LP.  

 
Fig. 10 În stânga, poza de pe coperta albumului Abbey Road. În 
dreapta, poza făcută autorului în același loc, în octombrie 2006. 

Mai mult, când am ajuns prima dată la Londra, în 2006, 
am rugat pe cineva să mă pozeze pe celebra trecere de 
pietoni de pe Abbey Road, adică acolo unde, cu zeci de ani 
înainte, cei patru făcuseră celebra poză de pe coperta 
volumului.  

Alte locuri unde se putea asculta muzică rock erau 
barurile de pe litoral. Așa am ajuns ca împreună cu Adi 
Cernea sau Dan Roman să mergem, de exemplu, la Mamaia, 
la barul Perla, aflat la ultimul etaj al hotelului, unde cânta 
”Sideral”, trupa de vis a lui Liviu Tudan și Mugur Winkler, sau 
la Eforie Nord, unde se producea fabulosul ”Phoenix” al lui 
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Nicu Covaci, Kamocsa Bela, Günther Reininger și Moni 
Bordeianu. Ce nopți! Luam câte un pahar cu o băutură slabă 
(costa 15 lei, de fapt intra în taxa de intrare) și stăteam cu el 
în față toată noaptea, cu urechile larg deschise (deși sunetul 
era destul de puternic).  

Se cântau exclusiv succese internaționale, chiar în 
engleză. După 1971, nu se mai accepta cântatul în limbi 
străine. Atunci, fiind români, deci inventivi, membrii 
formațiilor au recurs la o stratagemă. Se scria un text în limba 
română, care, fonetic, să semene cu cel în engleză. Se cânta 
în engleză, oricum, nu se auzea prea bine pentru că 
microfoanele nu erau grozave pe atunci, iar dacă cineva 
întreba în ce limbă s-a cântat, se arăta textul în română! O 
altă metodă de a dribla cenzura era să anunți melodia 
”Macarale”, pe care să o intonezi rapid o dată, la început, 
apoi, timp de 15-20 de minute să treci prin tot felul de 
succese internaționale, revenind în final reluarea frazei 
inițiale din cântec. Apoi, se anunța, în râsetele celor prezenți: 
A fost melodia ‘Macarale’.  

În goană după formațiile noastre de rock, am fost o dată 
și la un spectacol de revistă la teatrul ”Constantin Tănase”, 
unde în final se producea, ca vedetă, formația ”Sideral”, cu 
doar trei melodii, plus una la bis. În ”deșertul” muzical rock 
românesc, orice ”picătură de apă” era binevenită!  

Dar cadoul neprețuit pe care l-am primit în facultate a 
fost participarea, în 1969, la prima ediție a Festivalului 
Național de Muzică Pop, organizat de clubul studenților de la 
Arhitectură, Club A. Mi-am luat din vreme un abonament și 
am fost acolo în fiecare seară, între 16 și 21 decembrie, în 
sala Casei de Cultură a Studenților, apoi pe 22 decembrie în 
Sala Palatului, la Gala finală. A fost, cu adevărat, un ”regal”. 
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La Casă, cântau câte două formații pe seară. Chiar dacă 
sonorizarea mai scârțâia, muzica (în proporție de 80%, 
compoziții ale formațiilor) a fost deosebită. Aveam pe atunci 
un mănunchi de formații de excepție, care se luptau din greu 
să cânte pe instrumente, din păcate, neadecvate.40 Ce folos 
că acum toate trupele românești au instrumente 
excepționale, dacă aproape tot ce cântă nu e deloc 
interesant! Sau nu e pentru mine, mă rog! 

Am auzit atunci acel ”Roșu și Negru” deosebit, animat de 
un Nancy Brandes, mare organist și orchestrator, care l-a 
lansat pe Ovidiu Lipan (avea doar 15 ani!), ”Olympic ‘64” (cu 
un Dorin Liviu Zaharia excepțional, dar formație desființată la 
puțin timp după aceea, prin plecarea lui Picky Inglessis), 
”Sideral Modal Quartet” (bazată pe Liviu Tudan și chitaristul 
de excepție Mugur Winkler) și, last, but not least, ”Phoenix”, 
la care încă mai cânta Moni Bordeianu, plecat și el la puțin 
timp după aceea. Au mai fost și alte formații, dar acestea 
patru au dominat clar festivalul, împărțindu-și, de altfel, 
toate premiile. Doar ”Mondial”, cu superbul lor solist vocal 
Gabi Drăgan, ploieștean de-al nostru, de altfel, a reușit să 
smulgă un ”Premiu pentru melodii de popularitate”.  

A doua ediție a festivalului a avut loc în mai 1971, la Sala 
Palatului. Am fost și acolo, desigur, ba chiar am stat în primul 
rând datorită unei prietene, verișoară cu unul dintre 
organizatori. A fost frumos, dar Sala Palatului era mult mai 
intimidantă decât sala de la Casa Studenților. Atmosfera era 
ceva mai ”rece”, deși sala era arhiplină. Acolo, pe lângă cei 

                                                      

40
 De fapt, mai existase un festival rock înainte, cel din 1968, de la Iaşi, sub 

numele ” Festivalul creației studențești”. Acolo dominase Phoenix, în fața 
altor formații precum Mondial sau Roşu şi Negru.  
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deja remarcați cu doi ani mai devreme, a apărut un 
formidabil Dan Andrei Aldea, în fruntea ”Sfinx”-ului, dar și 
”Chromatic Group”-ul din Cluj, format din Sorin Tudoran 
(chitară solo), Iuliu Merca (chitară bas), Tommy Bereczky 
(flaut, sax) și Puiu Hațeganu (tobe), cu ”Racul, broasca și o 
știucă” și altele. Erau și niște folkiști (Mircea Florian, Doru 
Stănculescu …), noutăți față de prima ediție. 

Aceste două ediții, din 1969 și 1971, ale festivalului 
organizat de Club A (al studenților de la Arhitectură) au fost, 
fără îndoială, cele mai importante evenimente rock din acei 
ani.  

Câteva cuvinte despre ”Phoenix”, formația-fanion a rock-
ului românesc în cei ani. După plecarea lui Moni Bordeianu, a 
venit ca vocalist Mircea Baniciu, cu atu-urile lui specifice. Iar 
grupul lui Nicu Covaci a trecut la un rock impregnat și mai 
mult de folk ca până atunci. Desigur, cu influențe străine 
(Jethro Tull și altele) și de foarte bună calitate. LP-ul 
”Cantafabule” (titlu care a fost scris greșit de Electrecord: 
”Cantofabule”) este o realizare cu totul deosebită! Îmi 
amintesc că am fost, în primăvara lui 1976, la concertul 
bucureștean (unul din cele trei spectacole) de lansare a 
albumului, desfășurat, cu sala arhiplină, la ”Clubul de la ora 
7”, din strada Eminescu, concert intitulat ”Însă eu…”. A fost o 
experiență teribilă! Textele melodiilor, scrise de Șerban 
Foarță și Andrei Ujică erau ceva absolut nou și excepțional. La 
fel și recitarea de la început a lui Florian Pittiș.  

Am plecat de acolo impresionat, dar și cu un poster pe 
care l-am avut mult timp pe perete. Din păcate, nu îl mai am, 
așa că adaug aici o poză cu coperta albumului ”Cantafabule”. 
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Fig. 11 Coperta albumului ”Cantafabule” (acesta este titlul corect!). 

Metronomul lui Cornel Chiriac 
Nu pot vorbi despre apropierea mea de muzica pop-rock 

fără să amintesc rolul extrem de important pe care l-a jucat 
în asta Cornel Chiriac. Și sunt convins că la fel gândesc și 
mulți dintre tinerii români de atunci.  

Personaj deja legendar, inclusiv din cauza destinului său 
tragic, Cornel Chiriac a fost pentru noi un fel de frate mai 
mare și mai priceput în muzica pe care o ascultam cu nesaț. 
Născut în 1942, era un mare pasionat de jazz, până când un 
prieten i-a dat să asculte, la începutul lui 1967, tot ce 
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scoseseră The Beatles până atunci. A fost puternic 
impresionat (”sunt senzaționali!”) și a început, la 19 iulie 
1967, o emisiune săptămânală la Radio România, intitulată 
”Metronom ‘67” (în colaborare cu George Limbășanu), 
devenită rapid extrem de populară. Pentru prima dată, 
auzeam perfect la radio muzica pe care până atunci, la 
posturi de radio străine, ne chinuiam să o distingem printre 
paraziți.  

 

Fig. 12 Cornel Chiriac
41

. 

Într-una dintre primele emisiuni, am auzit integral, cu 
comentariile lui competente, bazate pe citate din presa 
străină de specialitate, celebrul album ”Sgt Pepper's Lonely 
Hearts Club Band”, al formației The Beatles, proaspăt apărut, 
în iunie 1967. A fost ceva cu totul deosebit, care practic a 
schimbat lumea rock-ului! ”Metronom” a continuat până în 
primăvara lui 1969.  

Cred că era toamna lui 1968 atunci când l-am văzut ”pe 

                                                      

41Poză de la: https://moldova.europalibera.org/a/1825741.html. 

https://moldova.europalibera.org/a/1825741.html
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viu” pe Cornel Chiriac, la Ploiești, în sala Filarmonicii, unde 
avea loc un festival al formațiilor prahovene de rock (pop): 
bărbos, brunet, nu foarte înalt și nici foarte dezinvolt pe 
scenă. Avea deja un prestigiu imens printre tinerii fascinați 
de muzica rock! A fost atunci președintele juriului și a 
înmânat (nu mai știu cui) trofeul.  

Apoi, la sfârșitul lui 1968, emisiunea lui de la radio a 
dispărut. Nu mult după aceea, am aflat, cu mare neplăcere, 
că fugise în Occident, imediat după ”Cerbul de Aur” (5-10 
martie 1969), ediție la care dăduse un recital și Cliff Richard! 
Se luptase din greu pentru a obține participarea la festival a 
formației ”Phoenix”, nu reușise, se mai și încontrase puternic 
cu niște politruci și asta după ce la sfărșitul lui 1968 își 
pierduse deja emisiunea de la radio pentru că nu respectase 
”play-list”-ul aprobat de cenzorul instituției. Fuga din țară 
rămăsese singura soluție pentru el. 

Peste doar câteva luni, primim o veste extraordinară: 
Radio ”Europa liberă” continuă, începând cu 2 iunie 1967, 
”Metronomul” lui Cornel Chiriac, devenit membru al echipei 
de la München. Cred că prin această mișcare inteligentă 
postul a câștigat sute de mii, dacă nu chiar milioane de 
ascultători din România, în special tineri! Au urmat câțiva ani 
de muzică bună, sorbită de noi cu nesaț, la emisiunea care 
începea zilnic la ora 17.05. Mult mai târziu, am aflat că 
emisiunea lui era ascultată nu doar în țările din jurul 
României (Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia, URSS), ci și în 
Occident (Olanda, Italia, chiar Anglia), după cum arată 
scrisorile primite de pretutindeni de postul de radio ”Europa 
liberă”. 

Trebuie adăugat că, în emisiunile lui, Cornel Chiriac nu se 
limita la a pune muzică și a o comenta, ci făcea frecvent 
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comentarii politice dure la adresa regimului Ceaușescu, mai 
ales după vara lui 1971, când ”șurubul” ideologic se strânsese 
teribil în România. Asta determina un val de scrisori de 
aprobare primite din țară, majoritatea, desigur, anonime, din 
motive lesne de înțeles.  

Dar erau și curajoși care își dădeau numele, unul dintre ei 
fiind chiar Mihai Beffa, prietenul meu. Cu asta, desigur, 
intrase pe o ”listă neagră”, dar nu-l deranja asta, pentru că el 
își vedea, încă de pe atunci, viitorul undeva, în străinătate. De 
altfel, se află în California încă din 1978, urmat, din 1982, de 
prietenul meu Adi Cernea. Sunt în continuare bun prieten cu 
amândoi, cu Mihai și Dana (soția lui) chiar foarte apropiat, 
pentru că ne vedem aproape de fiecare dată când vin în țară 
(și o fac des, cam de două ori pe an). 

Ca să revin la epoca în discuție, trebuie să adaug încă o 
”tușă” la portretul lui Mihai. În octombrie 1972, atunci când 
finala Cupei Davis la tenis s-a ținut la București, umblam cu 
toții disperați să facem rost de bilete. Pasiunea tenisului ne 
cuprinsese total, fuseserăm cu toții (cu Mihai, Adi și alții) la 
semifinala cu Australia, care avusese loc tot pe ”Progresul”. 
Atunci, la finala cu SUA, era imposibil să găsești un bilet! 
Mihai, ca un om extrem de hotărât, cum era și este, ne-a 
anunțat că el nu renunță și … are de gând ”să facă blatul”! 
Am vorbit cu el imediat după meci (care ne-a dezamăgit pe 
toți, cum știm) și mi-a povestit cum a văzut meciul pe viu. A 
sărit gardul la ”Progresul”, dar nu cu o seară înainte (cum se 
așteptau organizatorii să se întâmple, așa că puseseră pază), 
ci cu două!, a dormit pitit undeva, în complexul sportiv, apoi, 
cu eforturi mari, a reușit să ajungă în tribună. Așa că a stat în 
complexul ”Progresul” 4 zile la rând! După cum ni se 
recomanda atunci, ajunsese ”doctor în blat”! Aferim! 
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Mihai 
Beffa 

(2008). 

 

Închid paranteza și revin la anii ‘70, unde ajunseserăm 
purtați de ”Metronomul” lui Cornel Chiriac. Pe 5 martie 1975, 
o veste teribilă ne-a venit pe calea undelor: Cornel Chiriac 
fusese asasinat într-o parcare din München. Îmi amintesc că 
sora mea, care era pe atunci proaspătă profesoară de 
franceză la Petroșani, mi-a trimis o telegramă care cuprindea 
doar două cuvinte: ”Ai auzit?”. Firește că auzisem și, ca și 
alții, eram convins că mâna lungă a Securității îl ajunsese și 
pe Cornel Chiriac. Sigur, cei interesați să abată atenția au 
răspândit alte zvonuri, dar Chiriac era mult prea deranjant 
pentru regim pentru a fi lăsat în continuare să emită! Nici 
acum nu se știe adevărul, dar … nu e singurul caz. Cred că trei 
directori succesivi ai postului ”Europa liberă” în limba 
română au murit în condiții suspecte. A mai fost și atentatul 
împotriva Monicăi Lovinescu… Ce mai, totul se leagă!  
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Poate va veni o vreme în care vom afla adevărul! 

Colecționar de muzică 
Mă întorc acum la perioada liceului meu pentru a 

continua firul poveștii de acolo de unde l-am lăsat. Cam în 
perioada 1962-1963, printr-un prieten, am făcut rost de 
adresa unei franțuzoaice de vârsta mea, Claudine, și am 
început să-i scriu. Are legătură cu muzica, pentru că, foarte 
repede, am rugat-o să-mi trimită niște discuri (de muzică 
rock, evident), iar eu îi trimiteam discuri cu muzică folclorică 
românească, șervețele brodate cu motive populare, albume 
turistice românești, mă rog, ceva! Așa procedau toți tinerii 
care doreau să obțină discurile dorite, campion fiind, după 
cum am spus, Adi Cernea. Așa am început, pas cu pas, să-mi 
compun o colecție de discuri pop-rock. 

Desigur, pe de altă parte, cumpăram discuri ”la negru”, 
prin rețelele de prieteni și cunoscuți. Ca să fie limpede, Adi 
nu vindea nimic din ceea ce primea. Toate erau discuri cerute 
de el, așa că deveneau parte a colecției, impresionante, pe 
care o acumulase. Mi-a părut tare rău că atunci când a plecat 
definitiv din țară și-a lăsat întreaga colecție unui tip din 
București, fără să mă întrebe și pe mine! Mă rog, am depășit 
acea amărăciune, corespondăm și azi prin email, în anumite 
perioade chiar foarte frecvent.  

O altă sursă o reprezentau discurile Supraphon venit la 
librăria ”I. L. Caragiale” (prima clădire, pe stânga, la intrarea 
în Lipscani, vezi fig. 5). Parcă văd și acum vitrina din dreapta, 
cea aflată chiar pe Lipscani, unde se afișau discurile noi 
primite. Acolo vedeam dacă e ceva interesant. Discurile erau, 
de regulă, ale unor big-banduri cehești, de altfel, foarte 
bune. Se mai strecurau și grupuri pop. Erau și discuri 
”Amiga”, est-germane, dar cu interpreți nu prea grozavi.  
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Fig. 14 Librăria ”I. L. Caragiale” din Ploiești42

. 

Un pas esențial pentru mine în colectarea de muzică a 
fost achiziționarea unui magnetofon Tesla (fig. 15). Nu pe 
banii mei, pentru că evenimentul s-a produs în toamna lui 
1966, imediat după ce intrasem la facultate, Tata îmi 
promisese asta la începutul verii, înainte de examen, nota 
bene, fără să-i fi cerut eu! Așa că, ajuns în anul întâi, la 
cămin, luasem magnetofonul cu mine. Sigur că imediat s-a 
aflat, mai ales că nu făcusem un secret din asta.  

După vreo lună, a venit la mine un coleg de an cu 
rugămintea de a împrumuta magnetofonul meu pentru niște 
prieteni de-ai lui, colegi mai mari de cămin, care voiau să 
”tragă” muzică. Aveau niște benzi împrumutate de la cineva, 
dar aveau nevoie, desigur, de două magnetofoane. Aveam 18 

                                                      

42
 Poza preluată de pe pagina de web www.RepublicaPloiesti.net.  
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ani, eram foarte încrezător în oameni, așa că l-am 
împrumutat fără ezitare. După două zile, l-am primit înapoi 
intact, împreună cu 2 benzi mari, înregistrate pe ambele piste 
cu muzică foarte bună, inclusiv cu niște hârtii unde scriseseră 
în ordine interpreții și melodiile! Multe ore de muzică de cea 
mai bună calitate! Iată că încrederea mea nu fusese înșelată, 
cum mă preveniseră mulți colegi că s-ar putea întâmpla 
atunci când aflaseră că ”marșasem” la acea propunere! 
Fusese un caz fericit! Mai târziu, aveam să pățesc destule 
întâmplări neplăcute.  

 

 

 

 

Fig. 15 
Magnetofonul 
Tesla. 

Având magnetofon, puteam să înregistrez muzică de la 
radio. La Radio România exista pe atunci o emisiune 
transmisă între 8 și 9 dimineața, intitulată ”Melodia 
preferată”, care, invariabil, dădea numai muzică românească, 
dar, la sfârșitul emisiunii, cu câteva minute înainte de ora 9, 
permitea o singură melodie ”occidentală”. Putea fi Adamo, 
The Beatles sau Johnny Halliday sau, dezamăgitor, Jean 
Claude Pascal sau Jacques Brel (care nu erau printre 
preferații mei). Stăteam răbdător, cu magnetofonul pregătit, 
și o înregistram, orice ar fi fost. Făceam asta acasă, în 
vacanțe sau chiar la cămin, unde înregistram cu microfonul 
de la difuzorul din cameră, solicitând liniște totală din partea 
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colegilor.   
Pe de altă parte, foloseam orice prilej pentru face rost de 

discuri noi. În toamna lui 1968, s-a întâmplat ”minunea” ca 
mama mea să fie trimisă o lună la Paris, la un curs de 
perfecționare pentru profesorii de franceză. A fost un 
eveniment special în viața familiei noastre. S-a întors de 
acolo cu impresii extraordinare, desigur, dar și … cu un disc 
single,”Hey Jude”, care tocmai fusese lansat de The Beatles 
în august (primul disc scos de noua lor casă de discuri 
”Apple”). Pentru prima dată eram sincronizat, ca să zic așa, 
cu piața Occidentală de discuri! Din păcate, fig. 16 fiind 
alb/negru, nu se distinge culoarea verde a mărului! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16 Discul 
single ”Hey 
Jude”. 

În toamna lui 1971, proaspăt inginer fiind, am făcut un 
pas important în colecția mea de discuri: am cumpărat de la 
o colegă a surorii mele, cu o sumă modică, un set de 6 LP-uri 
”The Beatles” scoase în SUA. Sigur, nu erau variantele 
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englezești (cum le avea prietenul Adi), dar erau toate 
succesele lor de până în 1969. Deja, colecția mea de muzică 
începea să arate bine! 

Între discurile achiziționate de mine la Ploiești, s-a aflat și 
”Pearl”, cu Janis Joplin, pe care, prin 1972, l-am văzut expus 
la magazinul ”Electrotehnica” de vizavi de Poșta Mare. De 
fapt, era comercializat ”pe sub mână” de vânzătorul de acolo 
și am avut norocul să trec chiar când îl pusese în vânzare. Așa 
că l-am cumpărat rapid cu 125 lei (sumă relativ mare, dar 
cam acesta era prețul). Mai târziu, în toamna lui 1973 (chiar 
înainte de a pleca în armată), l-am schimbat cu un Pink Floyd 
superb (”The Dark Side of The Moon”), la cererea unui 
cunoscut din Ploiești, mare fan Janis Joplin. 

În colecția mea au ajuns și două discuri excelente, trimise 
prin poștă de … Johann Strauss. Da, chiar așa îl chema pe 
unul dintre cei doi specialiști ai firmei Balzers (din 
Lichtenstein), trimiși în toamna lui 1972 la institutul unde 
eram tânăr inginer (de un an) să ne pună în funcțiune două 
instalații de evaporare Balzers (pentru cine știe subiectul, una 
era model 510, iar cealaltă, 710). Am stat cu ei două 
săptămâni, zi de zi, iar la plecarea lor, Johann, cel cu care 
discutam mai tot timpul (în engleză, evident) mi-a spus că 
abia așteaptă să ne întâlnim în Lichtenstein, la stagiul de 
pregătire ce trebuia să urmeze acolo pentru doi ingineri din 
institutul nostru. Presupusese că eu voi fi sigur unul dintre ei. 
L-am lămurit repede. N-aveam cum să ajung acolo. Știam ce 
dosar aveam în spate, dar sigur că lui i-am spus că eram 
ocupat în țară. Mi-a făcut complice cu ochiul că a înțeles și 
mi-a spus: ”Atunci aș vrea să-ți trimit ceva de acolo. Ce ți-ar 
plăcea?” I-am menționat două LP-uri la care râvneam. Nu-mi 
făceam mari speranțe, mă gândeam că o să uite odată ajuns 



280 

 

acasă. Nici vorbă! După doar o lună, am primit un Deep 
Purple și un Emerson, Lake & Palmer (”Tarkus”)! Din păcate, 
din motive pe care le voi detalia în continuare, au fost printre 
ultimele discuri adăugate la colecție. 

În septembrie 1973 plec în armată, iar la întoarcere (în 
martie 1974) mă mut în garsoniera pe care o contractasem, 
prin OCLPP, în Balta Albă. Mă simțeam bine acolo, aveam un 
televizor, un aparat de radio și, mai presus de toate, un pick-
up pentru a asculta colecția de discuri. Pe care i-am arătat-o 
mândru și unui fost coleg de armată din provincie, care a 
dormit la mine o noapte, fiind venit în București cu treburi. 
Era și el pasionat de muzică, cânta bine la chitară și 
făcuserăm muzică împreună în armată. Vorbesc de el aici 
pentru că l-am bănuit (sper, pe nedrept) pentru ceea ce mi s-
a întâmplat.  

Bref, într-o zi de noiembrie 1974, ajung acasă de la 
serviciu și constat, cu uimire, că ușa apartamentului e 
întredeschisă. Intru, uimirea se transformă în durere: 
televizorul e cu capacul din spate desfăcut și toate lămpile 
din el sunt lipsă! Deschid cu inima strânsă ușițele părții de jos 
a bibliotecii și … constat că toate discurile mele au dispărut! 
Pe jos găsesc o cârpă, probabil cea cu care hoțul ștersese 
amprentele. Mă duc imediat la Miliție. Completez un 
formular și sunt asigurat că se vor face cercetări. 

După două zile, apar la ușa mea doi tipi în civil. Milițieni. 
Se uită peste tot. Cel care era șeful mă întreb ce-i cu posterul 
de pe perete, o foaie mare de hârtie de desen, pe care 
scrisesem textul melodiei ”Rocky Racoon” (The Beatles), una 
dintre preferatele mele, atunci și acum. Îi spun că e un text al 
unei melodii. Înțelege ”test”, îl lămuresc. Și-a format deja o 
impresie, defavorabilă mie, e clar. Se uită atent prin 
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bibliotecă și descoperă acolo ”Delirul” lui Marin Preda. A 
auzit de ea și ar vrea s-o citească. Pot să i-o împrumut? Ezit. 
Îmi spune imediat: ”N-aveți nicio grijă. Doar n-o să vă facem 
NOI o pagubă!” I-o dau. Îmi spune că trebuie să fac o listă cu 
prietenii mei, cu toți cei care m-au vizitat, să-i cerceteze ei. 
Hoțul trebuie să fie unul dintre ei. I-am spus că o să mă 
gândesc la o listă. Pleacă amândoi. Peste 2 zile, mă duc la 
secția de poliție, hotărât să-i spun că nu fac nicio listă pentru 
că nu vreau să-mi fie prietenii anchetați. Întreb de 
respectivul. E plecat într-o misiune. La fel și peste 7 zile, și 
peste 20 de zile. Am înțeles că nu mai am cum să-mi 
recuperez cartea. Cât privește hoțul, nu-l știu nici acum. 
După atâția ani, delictul e prescris, desigur, dar tot aș vrea să 
știu cine a fost…43  

După o pauză de un an și ceva, am reînceput să cumpăr 
discuri, dar, de data asta, doar de muzică ”clasică”. Oricum, 
nu avem de unde să cumpăr muzică rock. Așa că am mers la 
valorile sigure, Mozart, Bach, Beethoven, cei trei mari 
preferați ai mei. Parcă mă pregăteam de ceea ce avea să 
urmeze. Pentru că în decembrie 1976 am cunoscut-o pe 
viitoarea mea soție, Cristina, mare pasionată de Bach, în 
special, dar și de Mozart și Beethoven. Discoteca mea 
incipientă s-a adăugat la a ei, a crescut în timp, apoi am 
trecut la casete, în fine, la CD-uri și DVD-uri. Când și când, am 
mai primit câte un disc / casetă / CD de muzică rock, de 

                                                      

43
 Îmi amintesc perfect. Cu doar câteva zile înainte de nefericitul 

eveniment, mă gândisem ce obiect ar fi pentru mine o pierdere majoră, de 
neînlocuit. Îmi răspunsesem imediat: colecția mea de discuri! Nu am o 
explicație pentru acel gând! 
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obicei cadouri la aniversări. Când am ajuns la Londra, în 
2007, mi-am luat din aeroport două CD-uri cu Rolling Stones. 
La fel am procedat și în alte ocazii, în străinătate. Dar nu mai 
era o goană după muzică rock, precum în tinerețe. Poate și 
pentru că, acum, poți să auzi orice melodie / formație pe You 
Tube, cu efortul minim de a-i scrie numele în căsuța potrivită 
și de a apăsa pe Enter. Ceea ce fac aproape zilnic pentru cele 
mai diferite genuri de muzică. 

Pe de altă parte, eu și Cristina suntem, cât de des putem, 
în țară sau în străinătate, spectatori ai concertelor de muzică 
simfonică sau de cameră. Profităm, desigur, și de prezența la 
București a unor orchestre și interpreți de excepție în cadrul 
festivalurilor ”George Enescu”! Din păcate, pentru concertele 
cele mai ”vânate”, trebuie să fii cu mâna pe ”mouse” și 
foarte rapid în luna ianuarie a anului cu festival, ca să prinzi 
bilete, care, mai nou, se vând on line. În 2017, am pierdut 
ocazia de a cumpăra două bilete la recitalul lui Philippe 
Jaroussky, pentru că am luat mai întâi bilete la un alt concert, 
iar când am încercat la recitalul contratenorului, … nu mai 
erau bilete! După doar 4 minute de la startul rezervărilor! 
Sigur, trebuie ținut cont că rezervările se fac de oriunde din 
lume!  

Mergem și la Operă, dar mai puțin des. Printre altele, în 
ultimul timp am văzut opere de Mozart (”Flautul fermecat”), 
Donizetti, Verdi, Lehar (montarea lui Andrei Șerban cu 
”Văduva veselă”). Cum am spus mai sus, deși Ploieștiul nu are 
un Teatru de operă, și gustul pentru Operă își are la mine 
sursa tot în perioada ploieșteană. 

”… Și la pian le cânt grăbit” 
Mai devreme, am părăsit povestea aventurii mele 

pianistice la vârsta de 14 ani. Aveam un bagaj destul de solid 
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de tehnică pianistică și, un timp, am continuat să cânt, de 
plăcere și nu ca un exercițiu obligatoriu (ce admirabil 
sentiment!), partiturile deja cunoscute. Apoi, pe măsură ce 
auzeam la radio (apoi pe discuri) melodii rock, încercam să le 
reproduc la pian. Și reușeam! Așa că, destul de repede, am 
început să-mi compun un repertoriu de bucăți celebre, 
aranjate de mine, după ureche. 

M-a ajutat mult și colegul de clasă și prietenul meu bun 
Radu Călărașu, cu ocazia vizitelor mele la el (nu multe, dar 
fructuoase muzical). Și asta din două motive: i) Radu avea 
pian și cânta la el foarte bine, în special jazz; ii) familia 
Călărașu îl găzduia pe atunci pe profesorul de fizică Robert 
Covaci (Kovacs), un admirabil pianist de jazz, de la care Radu 
învățase multe ”trucuri” pianistice de jazz/rock, pe care mi 
le-a arătat și mie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 17 Marius Bâzu, la pianul 
de la Ploiești (1963). 
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Unele le-am prins de la el, altele, de la alții, pentru că 
acum eram cu ochii mari și urechile ciulite la orice ”clăpar” 
(așa erau / sunt numiți pianiștii și organiștii) din formațiile 
rock românești. Între ei, unii excelenți, cum erau Günther 
Reininger, de la ”Phoenix” sau Mircea Drăgan (pe atunci, la 
”Sideral”, apoi, la ”Mondial”). 

Trebuie să mărturisesc că, sub influența curentului 
existent în muzica rock românească de compunere a unor 
melodii pe versurile poeților noștri clasici, am ”comis” și eu 
câteva încercări de acest tip. Îmi aduc aminte de una, de 
exemplu, pe versurile unei poezii de Lucian Blaga. 

 În liceu, am încercat să încropim o ”formație de chitare 
electrice”, cu Doru Bădulescu la tobe, George (Țoache) 
Iosifescu, la chitară solo, Doru Andronescu, la chitară 
armonie și Dan Andronescu, la bas. Cum eu eram la pian, 
repetițiile se țineau la mine acasă, unde era instrumentul. 
Cred că în clasa a XI-a, sub presiunea examenelor care 
urmau, am cam întrerupt repetițiile. Îmi amintesc că eram în 
anul I de facultate când, în vacanța de iarnă, ne-am reunit în 
aceeași formulă, chiar la liceu (eram cu toții absolvenți, 
acum) și am repetat chiar în Sala de Marxism (cum îi 
spuneam cu toții pe atunci), actuala sală de festivități a 
liceului ”Caragiale”. Până la urmă nu am concertat nicăieri. 
Făceam muzică de plăcerea noastră, nu pentru alții.   

Totuși, această încercare a avut o urmare. În facultate, pe 
când eram în anul al treilea, colegul (de clasă și … de formație 
rock) George Iosifescu m-a introdus într-o formație rock 
studențească, intitulată ”Lotus”, care repeta la căminul ”303” 
al Politehnicii. Instrumentele (”sculele”, cum se zicea) erau 
ale clubului ING, aflat în subsolul clădirii de la intrarea de pe 
strada Ștefan Furtună (acum străzii îi zice Constantin Noica). 
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Noi repetam într-o sală de la parterul aceleiași clădiri, cu 
ferestrele înspre stația de troleibuz. Condițiile de lucru erau 
bune, dar nu eram foarte încântat de parteneri. Chitaristul 
solo și șeful formației era un băiat din Rm. Vâlcea, nu mai știu 
cum se numea, cam îngâmfat de felul lui. George era la 
chitară ritmică (armonie), eu cântam la o orgă electronică 
bunicică. Mai erau un basist și un baterist. După niște 
repetiții, am cântat ”la dans”, în curtea de la Moxa. Doar că 
ultima cântare s-a petrecut toamna târziu, când se făcuse 
cam rece afară, așa că eu am răcit zdravăn, pretext folosit 
pentru a părăsi trupa. După puțin timp, s-a retras și George. 
La astfel de alăturări trebuie să existe o ”chimie” puternică 
între participanți. Altfel, e greu să reziști împreună! 

Am făcut armata între septembrie 1973 și martie 1974. 
N-a fost rău deloc, mai ales că am putut să mă ocup de 
muzică. Cum corul era la mare preț în școala noastră de 
ofițeri în rezervă, am compus versuri pentru niște melodii 
celebre, pe care plutonul nostru să le cânte în marș. Și cum 
marșuri tot aveam, era nevoie de multe melodii, cât mai 
diferite, ca să nu ne plictisim. Îmi amintesc, de exemplu, 
refrenul versurilor compuse pentru ”Yellow Submarine”: 
”Cio-ro-gârla, iată c-am venit…” (în loc de ”We all live in a 
yellow submarine…”). Scuze, Paul, scuze, John! Trebuie să 
precizez că Ciorogârla era locul nostru de instrucție.   

Tot în armată, la un moment dat, după ce ne-am mutat 
de pe strada Ho Și Min (actualmente Vasile Millea), în noul 
sediu al școlii, de pe Drumul Taberei (adică acolo unde este 
acum Ministerul Apărării), am avut și o cameră de muzică, cu 
un pian. Așa că s-a înjghebat o formație, în care steaua era 
un chitarist de excepție, bănățeanul Bujor Hariga, care 
continuă și acum să cânte, cu mare succes, la Timișoara. Îl 
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urmăresc cu plăcere pe Facebook! 
  Întors din armată în primăvara lui 1974, n-am mai găsit 

pianul, pe care mama îl vânduse (din păcate, împreună cu 
etajera metalică, cu partituri muzicale cu tot). Banii rezultați 
au fost folosiți pentru mobilarea și înzestrarea cu televizor a 
garsonierei mele. Știam de acest aranjament încă de pe când 
eram în armată și sigur că fusesem de acord. Dar nu mai 
aveam pian! 

Și iată că, în decembrie 1976 (după doi ani și jumătate), 
cunosc o fată, mă îndrăgostesc fulgerător de ea, ne 
căsătorim și … devin din nou proprietar de pian. Îmi amintesc 
că la prima vizită la Cristina acasă, după ce am aflat, cu mare 
bucurie, că are pian, am trecut în camera alăturată și i-am 
făcut ”o cântare”. Cred că am început cu ”Fernando”, pe 
atunci, proaspăt succes al formației ABBA, dar au urmat și 
alte câteva melodii Beatles și Rolling Stones. După doar 4 
luni, eram căsătoriți!  

Având, deci, aprobarea noii mele familii, am continuat să 
cânt, de plăcere, cam o jumătate de oră la fiecare două 
săptămâni (uneori, chiar mai des). 

În afară de acasă, la Ploiești, prima dată când am cântat, 
la ”clape”, muzică rock (adică aranjamente ale mele pentru 
melodii celebre) a fost, tot la Ploiești, cred că în 1973, la 
nunta vărului meu Sergiu, care a avut loc la restaurantul 
”Nord”. Aveau o formație care se producea acolo, iar într-o 
pauză a lor, m-am dus și i-am rugat să mă lase să cânt un pic 
la orgă. Ceea ce am și făcut, dar nu mai mult de 2-3 melodii. 
Nu mi-au propus să intru în trupa lor (aici, dacă aș fi pe 
Facebook, aș pune un emoticon cu o față râzând, ca să fie 
mai clară ironia!). 

Apoi, dacă mă gândesc bine, nu prea am mai cântat în 
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altă parte ”în țară”, ca să zic așa. Am făcut-o, în trei rânduri, 
în Elveția, lângă Lausanne, la bunii noștri prieteni Titu și 
Andrușa Băjenescu.  

Ei au o vilă la Lutry și sunt niște oameni minunați, extrem 
de primitori, așa că am fost invitați la ei de două ori câte 2 
săptămâni (în 1992 și 1998), apoi 5 zile în 2019. De fiecare 
dată am petrecut ceva timp în fața superbului lor pian (chiar 
pian, nu pianină!), care sună minunat, cântându-mi 
repertoriul. Gazdele noastre au fost, ca de obicei, 
ireproșabile, inclusiv privind permisiunea de a cânta la pian. 

Ei doi sunt, de altfel, niște persoane extrem de muzicale, 
pasionați de muzica bună, spectatori, an de an, la festivalul 
de Lucerna, dar și amatori de muzică ”ușoară” … din vremea 
noastră. În plus, Titu este autorul unei cărți despre George 
Enescu, apărută până acum în franceză, germană și română 
(ultima dintre versiuni fiind publicată cu sprijinul total al 
prietenului meu din copilărie Dan Roman, despre care am 
vorbit mai sus). 

Apoi, tot în străinătate, am cântat în Anglia. Contextul 
este următorul. În toamna lui 2007, fiind participant la un 
proiect european de cercetare, am stat 5 zile la Lancaster, 
unde aveam o întâlnire de proiect, la universitate.  

Într-una din seri, gazdele noastre de la universitatea 
locală au organizat o seară la un castelaș din zonă, Leighton 
Hall, pe care mai întâi l-am vizitat, apoi am avut în sufragerie 
o cină festivă (fig. 18). Observând cu ocazia turului că au un 
pian în stare excelentă (un Steinway!), am solicitat 
permisiunea și am cântat mai multe melodii, desigur, exclusiv 
The Beatles! Ce plăcere deosebită! 
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Fig. 18 Marius și Cristina, la Leighton Hall, în octombrie 2007. 

Am mai cântat și în Germania. Eu și Cristina ne ducem, an 
de an, într-o mică localitate din Bavaria, numită Falkenstein. 
În 2011, ne-au vizitat acolo și soții Băjenescu, veniți din 
Elveția (de fapt, și-au serbat 50 de ani de căsătorie chiar 
acolo, cu noi!). I-am dus la restaurantul italian local, ținut 
chiar de un italian, Duilio Schimdt, pe numele său. Cum între 
italieni și români relațiile sunt ușor de stabilit, am intrat în 
vorbă cu patronii (soția lui, Chiara, e tot italiancă, evident) și 
am avut, în italiană, un fructuos dialog italiano-româno-
elvețian. Terminat cu un scurt ”jam-session”, în care eu am 
cântat la pian (din păcate, foarte hodorogit, cu corzi lipsă), iar 
Duilio, la ... furculițe, pe post de tobe, fredonând din gură. A 
fost plăcut, de ținut minte (fig. 19). 
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Fig. 19 Marius cântă, în 2011, la pianul (dezacordat) din 
restaurantul lui Duilio, ”Laguna Blues”, din Falkenstein (Germania). 

Apoi, începând din 2013, Duilio, un tip extrem de 
întreprinzător și foarte muzical, a organizat anual (în august), 
împreună cu niște prieteni-muzicieni din țara lui de baștină, 
timp de o săptămână, un așa numit festival de blues, la care 
el e solist vocal. Cu mare succes, pentru că spațiul din fața 
restaurantului, amenajat pentru acea ocazie cu multe mese și 
cu o estradă pentru artiști, e plin seară de seară, iar 
consumația crește exponențial.  

În 2019, eram și noi acolo la început de august (cu o 
săptămână înainte de festival) și am discutat cu el despre 
muzică, reamintindu-ne de ”cântarea” din 2011. Imediat, m-a 
invitat să cânt din nou la acel pian. Îl mutase în subsol, eu 
speram că-l și acordase. Nici vorbă! Era chiar mai hodorogit 
decât cu 8 ani în urmă. În fine, am încercat câteva melodii, 
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mi-a sugerat el altele, pentru ca în final să-mi spună că ar 
vrea să aibă, la ediția 2019 a festivalului, un recital al lui, 
acompaniat de mine la pian. Când i-am replicat că pianul e 
inutilizabil, mi-a arătat o orgă electronică, care suna chiar 
bine. L-am refuzat, totuși, pentru că nu mai acompaniasem 
până atunci un solist vocal și, ca să mă apuc de așa ceva, ar fi 
fost un stres prea mare la 71 de ani. Am rămas cu plăcerea 
de a cânta un pic și la orga lui. Apoi, desigur, am fost 
spectatori atenți la festivalul lui Duilio.     

E momentul să fac o rapidă descriere a întregului meu 
repertoriu. Sigur, el s-a completat mereu de-a lungul 
timpului, așa că aici voi descrie repertoriul meu actual.  

În prim plan se află, desigur, The Beatles! Fără alte 
comentarii. În primul rând, marile succese: ”Hey Jude”, 
”Yesterday”, ”Let It Be”, ”Michelle”, ”O-Bla-di, O-bla-da”, 
”The Ballad of John and Yoko” etc. Dar și unele poate mai 
puțin cunoscute, dar excelente: ”Here, there and 
everywhere”, ”Honey Pie”, ”And I love her”, ”When I’m 
sixtyfour” ... și mă opresc aici, deși mai sunt multe (le-am 
numărat, în total, 49, melodii compuse de ei, sau doar 
cântate de ei). 

Apoi, obligatoriu pe locul al doilea (dar nu mai jos!), The 
Rolling Stones (la fel, melodii compuse sau doar cântate): 
”Lady Jane”, ”Ruby Tuesday”, The Spider and the Fly”, ”Cry to 
me”, Heart of Stone” etc., în total 18 melodii. 

Urmează Adamo, cu marile lui succese: ”J’aime”, ”Les 
filles du bord du mer”, ”Une mèche de cheveux”, ”Notre 
roman”, ”Tombe la neige” și tot așa până la 20 de titluri. 

Cu mai puține melodii fiecare, sunt în repertoriu și 
formațiile Bee Gees, Creedence…, ABBA, Smokey, The 
Monkeys, Cream, Moody Blues, Kinks, Queen, dar și 
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interpreții Tom Jones, Humperdink, Presley, Simon & 
Garfunkel, Cristophe, Celentano, Joe Dassin, Aznavour … și 
mulți alții.  

Separat, atac de obicei și o colecție de rockuri vechi 
(Chuck Berry, Little Richard, Gene Vincent, Fats Domino etc.). 

Evident, de fiecare dată nu le cânt pe toate, ci o selecție, 
după inspirația de moment. Dar, invariabil, eu fiind 
monarhist, ”concertul” se încheia cu superbul nostru fost imn 
național, ”Trăiască Regele”. Asta până în decembrie 2017, 
când, după moartea Regelui Mihai, nu l-am mai cântat deloc. 

Câteva concluzii 
Simt că aceste ”cântări” periodice îmi fac foarte bine. 

Sunt exerciții utile pentru digitație, dar, mult mai mult decât 
atât, permit folosirea intensivă a creierului și, îndrăznesc să 
spun, și a inimii! Ceea ce e foarte bine la 71 de ani! 

Așa că recomand oricui să-și îndrume copii, de mici, să 
învețe să cânte la un instrument. E foarte bine pentru că 
muzica devine pentru ei ceva necesar, care le face mult bine 
atunci și chiar (mult) mai târziu. În copilărie poate fi stresant 
și, uneori, chinuitor, dar educația muzică e o ”investiție” 
pentru întreaga viață! 

Și pentru că am pronunțat expresia ”educație muzicală”, 
concluzionez afirmând că pentru a mea, perioada esențială a 
fost cea ploieșteană. Ce a urmat mai târziu s-a adăugat peste 
solida construcție realizată până la 18 ani.  

În primul rând, sunt profund recunoscător părinților mei 
că m-au așezat la pian, sub supravegherea unor profesori și 
că m-au îndrumat spre muzica clasică: simfonică, de operă, 
de cameră. 

Școala ploieșteană m-a apropiat de muzica populară (mai 
corect spus, folclorică), prin participarea la echipa de dansuri.  
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La muzica rock am ajuns singur, doar cu ajutorul inițial al 
dragului meu văr Sergiu (Dumnezeu să-l odihnească!), iar 
asta s-a petrecut tot la Ploiești! 

Așezat la pian de părinți pentru a cânta muzică clasică, 
am schimbat pe parcurs doar repertoriul, tot la Ploiești, 
trecând la rock, pe care îl practic și acum.  

Am avut norocul enorm să o întâlnesc pe Cristina, și ea o 
mare pasionată de muzică bună, așa că am putut amândoi să 
mergem împreună pe acest drum minunat, plin de satisfacții! 
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DESPRE AUTORI 

Marius Bâzu 
Doctor inginer în electronică, născut la 12 
octombrie 1948, în Ploiești, absolvent al liceului 
“I.L.Caragiale” din Ploiești (1966) și al facultății de 
Electronică, secţia Ingineri fizicieni, a Politehnicii 
bucureştene (1971). A lucrat exclusiv la Institutul 
de Cercetări pentru Componente Electronice 

(devenit din 1996 Institutul Naţional de Microtehnologie), devenind 
în ianuarie 1990 șef al laboratorului de Fiabilitate, apoi, în 2000, 
pentru doi ani, director adjunct științific. Coordonator de proiecte 
europene si naționale, a scris peste 120 de articole și comunicări 
științifice, precum şi trei cărți publicate în străinătate, la edituri de 
prestigiu: J. Wiley & Sons, Artech House și Springer Verlag. A 
obținut în 2013 premiul Academiei Române. Redactor-șef al 
revistelor ”Componente electronice” și ”Optimum Q”, redactor-șef 
adjunct al publicației ”Micro and Nanotechnologies Bulletin”. 
Editor şi co-autor al volumelor “Ploieştiul văzut din liceul Caragiale” 
(Smart Publishing, 2017), ”Oameni din Ploiești” (Smart Publishing, 
2018) și ”Ploieșteni de ieri și de azi” (Smart Publishing, 2019). 

Dan Costineanu  
Inginer chimist, născut la 4 august 1952, în 
Cisnădie (Sibiu), ploieștean de mic, absolvent în 
1971 al Liceului ”I.L.Caragiale”. A terminat în 
1976 facultatea de Chimie Industrială a IPB, fiind 
repartizat la Combinatul Petrochimic Brazi. În 

2000, a devenit Director general al firmei româno-canadiene 
Norwest Romania S.R.L., care a devenit canadiană din octombrie 
2004, apoi scoțiană din mai 2006. Din ianuarie 2013 este expert al 
unei autorități de stat. A avut multe preocupări în afara serviciului, 
cum ar fi organizarea ”Clubului de la ora 6” (între octombrie 1987 și 
decembrie 1989), care funcționa la Palatul Culturii din Ploiești și 
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unde tineretul ploieștean putea asculta, în anii de plin avânt 
ceaușist, muzica tineretului decadent din occidentul anilor 60. De 
asemenea, a organizat, la mijlocul lunii mai, între 2004 și 2007, 
întâlnirile anuale ale motocicliștilor ploieșteni (numiți ”Silver 
Pistons”). Co-autor la volumele “Ploieştiul văzut din liceul 
Caragiale” (Smart Publishing, 2017),  ”Oameni din Ploiești” (Smart 
Publishing, 2018) și ”Ploieșteni de ieri și de azi” (Smart Publishing, 
2019). 

Ștefan Dima 
Născut la 10 iunie 1948, în Ploiești. Absolvent, în 
1966, al Liceului “I.L.Caragiale” din Ploiești și al 
Universității Tehnice de Construcții – București, în 
1972. Din 1972 până în 2010, inginer proiectant 
construcții la Institutul de Studii și Proiectări Căi 
Ferate (ISPCF) București, secția Rezistență și 

Arhitectură, cu o scurtă întrerupere de 10 luni, în 1995 printr-o 
detașare în Maroc, la biroul tehnic al Contransimex din Beni ansar , 
zona Nador. În anul 2007 a fost pensionat medical cu drept de 
muncă 4 ore pe zi și a continuat activitatea la același loc de muncă. 
Prin anul 2008 institutul ISPCF este privatizat și achiziționat de 
compania de construcții Arcada din Galați, devenind o anexă a 
acesteia, activitatea de proiectare s-a reprofilat iar personalul 
institutului s-a redus de la cca 2000 de angajați, la cca 200 de 
persoane. În cei 38 de ani de activitate în proiectare, a realizat 
proiecte de construcții pentru calea ferată în toată țară, construcții 
nu foarte spectaculoase, dar într-o gamă foarte variată. Printre 
construcțiile mai importante proiectate și realizate pot fi 
menționate Centrala telefonică din Buzău și structura noii Gări de 
călători din Galați. Ultima clădire proiectată a fost noua Gară de 
călători din Slobozia, în 2010, după care a fost “slobozit” din 
activitate, în același an. S-a pensionat pentru limită de vârstă în 
2012.  
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Ioan Lupuțiu 
Născut pe 17 iulie 1938, la Satu Mare, ajunge în 
Ploiești în octombrie 1940. În 1955, absolvă 
Școala Medie de Băieți nr. 1 ”Ion Luca Caragiale” 
(fiind primul elev al liceului ce va fi premiat la 
Olimpiada de Matematică - premiul II, ediția 
1954) și, în 1960, facultatea de Mecanică a 

Institutului Politehnic București. Este repartizat la rafinăria Brazi, 
unde este succesiv șef de atelier, apoi diriginte de santier (pentru 
instalația Cocsare întârziată), iar după patru ani de ”teren”, trece în 
proiectare, la Institutul de Proiectare Foraj și Extracție Ploiești, timp 
de 7 ani. La sfârșitul anului 1970, acceptă propunerea de organizare 
a colectivului de proiectare din cadrul Combinatului Petrochimic 
Brazi și începe să predea la Institutul de Petrol și Gaze. A predat 
timp de 6 ani la minister la cursurile de perfecționare a 
inginerilor. Este titular și coautor al mai multor invenții și inovatii. A 
scris mai multe articole la revistele de specialitate, a colaborat la 
întocmirea a 4 manuale școlare, a unuia universitar și la 2 cărți de 
specialitate pentru Editura Tehnică. După pensionarea din 1994, își 
urmează soția și băiatul în Noua Zeelandă, dar în aprilie 2000 revine 
în România pentru rezolvarea unor probleme. Se reangajează pe 
post de consilier la institutul de proiectare de la care ieșise la 
pensie. În 2008, la împlinirea a 70 de ani de viață, decide totuși că 
este cazul să pună capăt ocupației de inginer. Din 2010, revine în 
Noua Zeelandă, alături de familie. 

Cristian Mihăilescu  
Născut la 6 ianuarie 1949, în Ploiești. Absolvent al 
Liceului ”I.L.Caragiale” din Ploiești, apoi al 
Facultății de Utilaje  pentru Construcții din 
București, unde s-a stabilit. A lucrat la Șantierul 
11 Poduri București din cadrul C.C.C.F., apoi, din 

1975, la Centrul de Cercetare și Proiectare al Uzinei de Țevi 
Republica, până în 1992. Din acel an a făcut pasul în presă, 
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devenind secretar de redacție și apoi secretar general de redacție 
(SGR) al revistei ”Baricada”. Din 1994 participă la crearea ziarului 
”Ziua”, căruia îi devine SGR. A lucrat apoi la ”Privirea” (1996-1998), 
”Curentul” (1998-2000 și 2001), ”Monitorul de București” (2000), 
”Adevărul” (2002), ”Gândul” (din 2005), ”Profitul agricol” (din 
2011). La toate publicațiile enumerate a activat și în postura de 
caricaturist, calitate în care a ilustrat ciclul poveștilor lui Ion 
Creangă la Editura AGER, și a participat la mai multe expoziții de 
grup în țară (11 personale) și străinătate. Dintre premiile obținute 
la saloanele de umor, se disting Premiul de Excelență la Salonul 
Caricaturii de Presă Galați (2004) și Premiul pentru Caricatură al 
Clubului Român de Presă (2007). A realizat grafica volumelor 
“Ploieştiul văzut din liceul Caragiale” (Smart Publishing, 2017), 
”Oameni din Ploiești” (Smart Publishing, 2018) și ”Ploieșteni de ieri 
și de azi” (Smart Publishing, 2019), la ultimele două volume fiind și 
co-autor. 

Valeriu Negulescu 
Născut în 1949, ploieștean, absolvent al Liceului 
”I. L. Caragiale” Ploiesti, promotia 1967 și al 
Institutului Politehnic Iași, promotia 1972. 
Căsătorit cu o colegă de liceu din promoția 
1970, un fiu. A activat numai la firme din 
Ploiești, ca inginer proiectant de SDV-uri și 
autoutilari, vreo 30 de ani la planșetă și vreo 10 
ani la computer. În 2018, alături de alți 207 

colegi de liceu din 20 de promoții, a reușit să strângă o importantă 
sumă de bani, care s-a materializat într-o statuie bust, din bronz, a 
profesoarei emerite Aspasia Vasiliu, pe care a donat-o liceului. A 
scris dialogurile din acest volum, prima experiență ca autor de 
istorioare locale, împreună cu prietenii și colegii de liceu Marius 
Bâzu și Dan Costineanu. 
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Consuela  Stoicescu, născută Bâzu  
Absolventă în 1970 a liceului ”Caragiale” din 
Ploiești și apoi a facultății de Limbi străine a 
Universității București. Translator liber 
profesionist, autorizat pentru engleză - 
franceză, după licenţa în limbi străine la 

Universitatea Bucureşti, stagiul de profesor în învăţământ, o carieră 
de peste 30 de ani ca translator în petrol. Cu domiciliul în Ploieşti, 
unde locuiește cu fiul cel mic şi duce dorul de fiica mai mare, 
cetăţean american din 2002, nutriţionist cu MSc. «summa cum 
laudae» la “State California University”, şi cele două nepoţele 
americance (San Francisco). S-a născut la Ploieşti, locuiește în 
Ploieşti şi înfruntă cu patriotism local, de peste şaizeci de ani, facla 
otrăvitoare de la rafinăria Teleajen, privatizată cu promisiuni de 
filtre depoluante, neonorate însă, din partea ruşilor proprietari la 
Lukoil; noroc cu weekendurile preferate la Sinaia, în răcoarea 
binefăcătoare a pădurilor de brad. Co-autoare la volumele 
“Ploieştiul văzut din liceul Caragiale” (Smart Publishing, 2017) și 
”Oameni din Ploiești” (2018). 

Bogdan Stoicescu 
Născut în Piteşti, naturalizat în Ploieşti, 
facultatea la Bucureşti (politehnist), armata la 
Roman (tanchist!), câţiva ani, inginer mecanic 
în domeniul industriei chimice și petrochimice, 
apoi jurnalist (presă scrisă, radio și televiziune), 
fondator al câtorva periodice și a două asociații 
culturale (una, cu specific muzical), editor de 
carte, scriitor (un volum personal publicat, co-

autor la altele cinci – publicate şi astea –, în lucru încă trei, dacă nu 
chiar patru), bibliograf la biblioteca județeană „Nicolae Iorga” 
(„şoarece” de…?) din oraşul de adopţie, unde, printre altele, se 
ocupă de editarea revistei instituției.  Posesor a două diplome (cu 
medaliile aferente) primite, cu motivația: pentru slujirea culturii 
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românești. Soţ din ʼ86, tată de băiat din ʼ87 (şi-ar fi dorit fată dar nu 
s-a concentrat suficient, însă tot „răul” a fost spre bine!), posesor 
de prieteni, posesor de duşmani (om întreg, vorba nu ştiu cui...), 
sănătos, cu tot armamentul din dotare şi bagajele aferente, a 
trecut binişor de 60 de ani. Co-autor la volumul ”Ploeșteni de ieri și 
de azi” (Smart Publishing, 2019). Este autorul 
blogului  https://cuvinte-sunete-imagini.blogspot.com/ (din 2008). 
Portret de Daniel Răduță. 

 

 

 

https://cuvinte-sunete-imagini.blogspot.com/
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Index de nume proprii  

Explicații necesare  

 Acest index cuprinde numele proprii (persoane, instituții, 
organizații etc.) care apar în cele 4 volume despre Ploiești 
apărute anual între 2017 și 2020. În fiecare caz, se 
menționează codul volumului (prezentat la punctul 2) și 
pagina la care apare respectivul nume propriu. 

 Codurile volumelor sunt: PVLC – ”Ploieștiul văzut din liceul 
Caragiale” (2017); OP – ”Oameni din Ploiești” (2018); 
Ploieșteni de ieri și de azi” – PIA (2019) și ”Nostalgii 
ploieștene” – NP (2020). 

 Acolo unde sunt informații mai detaliate despre un nume 
propriu, paginile respective sunt subliniate. De exemplu: 
”Constantinescu, Marian - PIA 231-237”. 

 Paginile de autor sunt marcate cu bold (ca și numele 
autorului, de altfel). De exemplu: Beffa, Mihai – OP 48-63.   

 
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 
Alexandru, Mariana (Pușa) – NP 76 
Alianța Civică – PIA 56-57 
Alianța Național Creștin-Democrată (ANCD) – PIA 54 
Altiparmac, Măndica – OP 32 
Anastasescu, medic chirurg – NP 134 
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Anca, familie – PIA 180 
Andersen, Hans Christian, scriitor danez de cărți pentru copii – NP 219 
Andreescu, Aurelian, cântăreț român – PVLC 262, NP 262 
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 
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 
Ardeleanu, Ionuț – NP 99 
Ardeleanu, Sabin, medic orelist – PIA 70, NP 99, 123 
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 
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 – PVLC 64, 78, 88, 93, OP 160, 183, 216, 252-253, 258-
261, PIA 232, NP 77, 136, 138, 284, 
Bădulescu, Fronea, fizician – PIA 289 
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Bădulescu, Mihăiță – PVLC 216, 254 
Bădulescu, Mircea, erou-aviator – OP 235-261 
Băicoianu, Luciana – NP 76 
Baicu, Irina, proesoară de limba română – PIA 258 
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 
Banca Comercială – NP 15 
Banerjee (Vasilescu), Anca – PIA 141-142 
Banerjee, Dwijen, doctor inginer al IPGG – PIA 141-142 
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 
barul Picadilly – NP 180 
Bassarabescu, I. A., scriitor – OP 145 
Bastilia (porecla liceului ”I.L. Caragiale”) - PVLC 62 
Bâzu (Mihail), Cristina, chimistă – OP 67, 88, NP 134 
Bâzu (Frățilă), Cornelia, profesoară de limba franceză – PVLC 277, OP 69, 
PIA 101, 125, 257  
Bâzu, Ioan, profesor de limba franceză – PVLC 277, OP 69, 85, 137, 148-
149, 152-153, 165-169, PIA 101, 125, 128, 266-267 
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 
Bâzu, Marius, dirijor – PVLC 75, NP 254-255 
Beatles (the Beatles, formație engleză) – NP 264-266 
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Beethoven, Ludwig van, compozitor german – NP 237, 244 
Beffa, Mihai – 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 
Bernstein, Leonard, compozitor și dirijor american – NP 251 
Biblioteca Orășenească – PVLC 95, 158 
Bica, Ioan, profesor universitar UTCB – PIA 166 
Bîcu, cizmar – NP 67 
Bidulescu, Marina, tehnician dentar – PIA 72 
Bidulescu, medic chirurgu la spitalul ”Boldescu” – PIA 248-249, NP 135 
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 
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 
Bombardarea Ploieștiului în al doilea război mondial – NP 122 
Boncu, Natalia, profesoară de limba română – PVLC 129, 139, 276, 192, NP 
33 
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Boroș, Ioan, medic pediatru – PIA 63 
Botoșanu, familie – NP 75 
Botoșanu, Maria – NP 75 
Botta, Emil, actor și poet – PVLC 171, 244 
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 
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 
Brucăr, Mircea, filozof și pianist – PIA 112 
Bruștuc, Aurelia (Lili), profesoară de desen – OP 78, PIA 125 
Bruștuc, Gigi, inginer – OP 78 
Bucur, Serghie, ziarist – NP 109 
Budeleanu, Mihăiță, inginer – OP 123 
Budeleanu, Nae, medic veterinar – OP 122-123, 130 
Bulata, Laurențiu, medic fizioterapeut – PIA 64 
Bulata, Vali, asistentă șefă – PIA 64 
Bulevardul (Independenței) din Ploiești – PVLC 59, 178, 214, PIA 17 
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 
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Butufei, Sorina – PVLC 65, 150-151 
Călărașu, Radu – PVLC 65, OP 160, NP 77, 138, 282-283 
Călinescu, Dan – PIA 193 
Calu, Andrei, economist – NP 215 
Câmpeanu, Nelu – PIA 122 
Canalul Dunăre - Marea Neagră – OP 9, PIA 39, 50 
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 
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 
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 
Cătuneanu, Radu – OP 60 
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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 
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  
Chicoș, Silvia – NP 256 
Chiriac, Cornel, animator muzical – NP 270-274 
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 
Cimitirul Bolovani – NP 96, 210 
cinematograful 23 August (fost Fantasio) – PVLC 99, 101, 108, 124 
cinematograful Club CFR – PVLC 100 
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 
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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 
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 
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 
Comarnescu, Petru, critic de artă – PIA 112 
Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare (CSCAS) – 
PIA 161 
Comitetul Radio-Televiziunii Române – OP 24 
Concertul de Anul Nou de la Viena – NP 245 
Concurentul, gazetă ploieșteană – NP 212-213 
CONSPROIECT (fost DSAPC) – NP 226 
Constantin (Damian), Ecaterina, medic stomatolog – NP 38 
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 
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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 
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, familia – NP 151-152 
Costa-Foru, Vali și Ion – NP 134 
Costineanu, Dan, autor – PVLC 20-43, 88, OP 182-219, 235-261, PIA 245-
286, NP 8-152 
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 – NP 269-270 
Covaci, Octavian, caricaturist – PIA 199 
Crăciun, Roxana, medic stomatolog – PIA 74 
Crăciun, Sever, medic cardiolog – PIA 69-70 
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 
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 
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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 
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 
Curteanu, inginer agronom – OP 131 
Curtev, Leon – NP 87 
Cvaci, Remus, om de afaceri – PIA 199 
Czerny, Carl, autorul unei metode de învățat pianul – NP 241 
Dabija, Andrei, profesor de geografie – OP 85 
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 
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 
Dăscălescu, Hristache (”Bujie”), profesor de matematică – PVLC 53, 125, 
129-130, 140, 221, 249-251, OP 29-47, 174 
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 
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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, autoare – PVLC 149-181 
Dobre, Alexandru (Andu) – PVLC 84 
Dobre, Aurel (Relu) – PVLC 84, NP 139 
Dobre, Constantin, medic – PIA 72 
Dobrescu, Constantin, istoric – NP 52, 93, 109 
Dobrogeanu-Gherea, Constantin, critic literar – PVLC 176 
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 
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Dumitrescu, Coralia, profesoară de științele naturii – PVLC 70, 123, 139-
140, 161, 215, PIA 224 
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, Elena (Nuța) – NP 252 
Dumitrescu, Paula, profesoară de limba română – NP 33 
Dumitrescu, plăpumar – NP89 
Dumitrescu, Sorin, director ISPH – PIA 163 
Dumitrescu, Speranța, profesoară de științele naturale – NP 33 
Dumitrescu, Stelian, medic – PIA 116 
Dumitriu, C. – NP 36 
Dumitriu, Petra – NP 17 
Dumitriu, Petru, scriitor – PIA 187 
Dumitru, Florin, baterist la formațiile Mondial și FFN – PIA 180 
Dumitru, Marin, medic chirurg – OP 145 
Dunăre, Rândunel, zis Sfârâială– NP 205 
Duțu, familie – NP 74 
Duțulescu, C., arhitect – NP 131 
editura Eminescu – OP 24 
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, 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 
Facultatea de Litere din București – OP 26, NP 239 
Facultatea de Matematică – OP 36 
Falk, soția pastorului luteran din Ploiești – NP 175 
Falkenstein, localitate în Bavaria – NP 288 
farmacia ”Bărbosu” – NP 176 
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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 
Fisher, Bobby, șahist american – 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 Mondial – PVLC 78, NP 268 
formația Olympic 64 – PVLC 78, NP 268 
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 
Franz, Matias, antreprenor – NP 131 
Frații Grigoriu, trio vocal masculin – NP 256 
Frățilă, Constantin (Costel), jurisconsult – OP 76, NP 245 
Frățilă, Eleonora – NP 245 
Frățilă, Eugen (Genu) – PVLC 86-87, NP 246 
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Frățilă, Sergiu – PVLC 86-87, 97, OP 76, NP 245-246, 250, 286 
Frățilă, Stan, învățător din Hârșova – OP 71 
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 
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, 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 
Georgescu, Vasile – PIA 191, NP 70 
Georgescu-Obrocea, Ion, primar al Ploieștiului – NP 57 
Gheară, Nicu, om de afaceri – PIA 208 
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 
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Gheorghiu, Smaranda – PVLC 239 
Gheorghiu, Valentin, pianist – PVLC 79, PIA 280, NP 244 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe, secretar general al PCR – PVLC 172, PIA 264-265 
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 
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 
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 
Halele Centrale – PVLC 61, 200 
Hâncu, Simion, director ISPH – PIA 163 
Hâncu, Vasile, inginer, profesor – PIA 112 
Hanon, Charles Louis, autorul unei metode de învățat pianul – NP 241 
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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 
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  
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 
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 
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Institutul de Domnișoare (Ortodoxe) din Galați – NP 239 
Institutul de Fizică Atomică (IFA) – PIA 161 
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 Politehnic din Timișoara – PIA 161 
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, Dan – PIA 224 
Ionescu, Dumitru – NP 69 
Ionescu, general – NP 73 
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-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) Iosifescu – 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 
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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 
Klapmijk, arhitect olandez – NP 135  
Koehler, Louis, compozitor german și profesor de pian – NP 242 
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 
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 
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 
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 
liceul ”Sfinții Petru și Pavel” – vezi liceul ”I. L. Caragiale” 
liceul de Artă – PVLC 180 
liceul ”Despina Doamna” – PIA 79, NP 29, 32 
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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 
Lisovschi, muncitor la uzina ”1 Mai” – NP 126 
Liverpool, echipă de fotbal din Anglia – PVLC 81 
Lotus, formație studențească – 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 – PVLC 71-72, 233 
Lungulescu, profesor de matematică – PIA 191, 252 
Lunică, caricaturist – PIA 212 
Lupu, Frida, profesoară de limba rusă – PVLC 71, 121-122, 269 
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 
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 
Maier (Mayer), Georgeta, profesoară de chimie – PVLC 139, 191-194, PIA 
89 
Makarenko, Anton Semionovici, pedagog sovietic – OP 41 
Mălăeru, Stela, profesoară de chimie – PVLC 140 
Malinovschi, Rodion, mareșal sovietic - OP 137-138, NP 23 
Măneciu (Mâneciu) Ungureni, localitate din județul Prahova – NP 222-223 
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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 
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 
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 
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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 
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 
Michi, personaj pitoresc din Ploiești – OP 214-215 
Mignea, Elvi – PIA 135 
Mihai Viteazul, domnitor al Țării Românești – PIA 18, NP 247 
Mihai, Dan – PVLC 220 
Mihai, Dinu – PIA 160 
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 
Mihăilescu, Eugenia (Jeni), profesoară de științele naturii – OP 129, 131 
Mihăilescu, Petrică, medic veterinar – OP 129, 131 
Mihalache, Cristiana – PVLC 86 
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 
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 
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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 
Mircescu, Costin, medic orelist – PIA 69 
Mitropolitul Daniel – OP 11-12 
Mitulescu, Constantin, profesor de chitară clasică – PVLC 169 
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  
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) – PVLC 57 
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 
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 
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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 
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 
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 de geografie – PIA 125 
Negulescu, Valeriu, autor – PIA 69, NP 8-134 
Negulici, Ion, pictor – NP 28 
Neguț, Gheorghe, autor – PIA 173-194 
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 
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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 
Nicolescu, Constantin (Biloi), profesor de fizică – PVLC 67, 161, 222, 251, 
174, PIA 89, 152 
Nicolescu, Dan – NP 74 
Nicolescu, maior – NP 74 
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 
Oboru – 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 
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 
orientare turistică – PVLC 259-260 
Ostahie, Cornel, redactor șef la Privirea – PIA 207 
Ostroveanu, Gică, patron de revistă – PIA 210 
Ouatu, Cezar, tenor – PIA 280 
Ouatu, Florin, flautist – PIA 280 
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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 
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-Match, revistă franceză – PIA 248-249 
Partidul Național – NP 232 
Partidul Național Liberal – NP 165 
Partidul Național Țărănesc – NP 232 
Partidul Național Țărănescu 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 
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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 
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 – 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, Toma, medic primar ginecolog – PIA 66-67 
Petrescu, Victor, ofițer – PIA 149-150 
Petrescu, Virgil, autor – PIA 149-172 
Petrolul (Flacăra, Energia etc.), echipă de fotbal – PVLC 27-29, 31-33, 80-
81, 168, 257-259, PIA 196, 281-282, NP 94 
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 
piața Anton – PIA 17 
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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 
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 – PVLC 71, 161, 251-252, 276, OP 85 
Pop, Ion (Șoșon) – PIA 152 
Pop, Silvia, profesoară de științele naturii – PIA 152 
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, autoare – PVLC 50-54, 64, 90, 103-104, 216, 
OP 132, 160-161, PIA 60-88, NP 39-40, 96, 241 
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 
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Popescu, Lucia, medic endocrinolog – PIA 77 
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, 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 
Preda (Soare), Lidia, autoare – PVLC 14-19, 65, 119-123 
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 
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 
Profesorii facultății de Medicină din București (în interbelic) – NP 147-148 
Profitul agricol, revistă – PIA 210 
Puica, tutungerie din Ploiești – OP 191-194 
Pupu, Romulus, profesor de latină și rusă – PIA 125, 269 
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 
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Radio Luxemburg – NP 257 
Rădoiaș (Modoran), Aurora, autoare – 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 
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 
Rebus, revistă – PIA 201 
Regele Mihai I – OP 250-251, PIA 58, NP 200-201 
Repere, gazetă ploieșteană – NP 213  
Republica, atelierul de proiectare – PIA 200 
restaurantul Siretul (acum, Pelicanul) – PIA 179 
Reus, inginer – NP 104, 132 
Reus, Liviu (Bebe), inginer – PVLC 86-87, NP 81, 132 
Revista Matematică – NP 233 
Reykjawik, capitala Islandei – NP 251 
Rezza Pașa, Regele Afganistanului – OP 156-157 
Rock and roll – NP 257 
Rolling Stones (the Rolling Stones, formație engleză) – NP 281  
Roman (Prelipceanu), Minodora (Dora, Pupu) – NP 76, 79, 106 
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Roman, Dan, autor – PVLC 88, 272-278, OP 87-88, NP 66-67, 136, 248-249 
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 
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 
Royal Canadian Mounted Police (RCMP) – PIA 142-143 
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, autoare – 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 
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 
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 
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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 de Muzică – PVLC 74, NP 247 
Școala de Ofițeri de Rezervă – OP 37 
Școala medie (mixtă) nr. 1 – v. Liceul ”I.L. Caragiale” 
Școala medie (mixtă) nr. 2 – vezi Liceul ”A.Toma” 
Școala medie nr. 6 – NP 240 
Școala Politehnică de Drumuri și Șosele – OP 34 
Școala primară nr. 2 – PVLC 149 
Școala primară nr. 9 – NP 49 
Școala Sportivă – PVLC 93 
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 
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 
Simion, Eugen, critic literar – PVLC 171, 244 
Simion, Gheorghe – PVLC 185 
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Simion, Mircea (Pișpi), profesor de educație fizică – PVLC 41, 92-93, 167-
168, OP 206-210, PIA 91 
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 
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 
Socolescu, familie – OP 113-114, 128 
Socolescu, Toma, arhitect – PVLC 178, 207 
Solomon, Aurelia – NP 81 
Solomon, Dorin, medic stomatolog – PIA 72 
Solomonescu, Olimpia, medic pediatru – PIA 62-65, NP 84 
Solomonescu, Valentin, medic militar – PIA 63, NP 84 
Sorescu Spirea, fruntaș liberal, prefect al județului Prahova – NP 115 
Șovăială, medic veterinar – OP 131 
Sovrombank – NP 15 
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 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 
Stamate, Vasile, colonel – NP 24, 29 
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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  
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 
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, autoare – 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 
Stoicescu, cârciumar – NP 121 
Stoicescu, Cătălin – NP 74 
Stoicescu, Dragoș – PVLC 83 
Stoicescu, Ștefan – NP 71, 106, 109-110 
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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 Bucegi – PVLC 213 
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 Gabriel Péri – PVLC 58, PIA 17, NP 177  
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 
strada Gheorghe Doja (Oilor), PVLC 62, 203, PIA 195, NP 183 
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 Lăptari – PVLC 84 
strada Latină – OP 71, NP 101 
strada Lipscani – PVLC 10, 177, 207, NP 181 
strada Mihai Bravu – PVLC 21-23, 74 
Strada Mihail Kogălniceanu (fostă Franceză) – NP 180 
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 
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strada Rahovei – PIA 17 
strada Romană – PVLC 199 
strada Rudului – PIA 17 
Strada Stadionului (fostă Karl Marx, fostă Alexandru al II-lea, fostă 
Fulgeanu) – PVLC 64, 71, NP 20, 25, 97 
strada Ștefan cel Mare – PIA 17 
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 
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 
Țarul Alexandru al II-lea – NP 25-26 
Tătaru, Ieronim, profesor de limba română – PIA 124 
Tatu, Gabriel, profesor universitar UTCB – PIA 166 
Tatulici, Mihai, ziarist, om de televiziune – PIA 206 
Tăutu, inginer – PIA 179 
Tavifta, Sergiu, chitarist – PVLC 39 
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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 
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 
Titorianu, doctor din Rm. Sărat – OP 41 
Toma, Victor, cercetător la IFA – PIA 161 
Tomescu, Ioan, matematician – PVLC 72, 171 
Tomoșoiu, Andi – PIA 122 
Trahanache, Zoe, personaj creat de scriitorul I.L.Caragiale – NP 112 
Trandafirescu, Ilie – PVLC 92 
Trandafirescu, medic – NP 20 
trenul Orient-Express – PVLC 108-109 
Trestioreanu, Dragoș, autor – OP 229-234 
Trestioreanu, Eugeniu (Mărgel), medic – OP 229-234 
Trifan, Cornel (Văru’) – PIA 152 
Trofeul ”Ioan Spiridon” – OP 50 
Trustul GOSTAT – OP 86 
Tudic, avocat – NP 77 
Tudor, Ilie, antrenor de scrimă – OP 174-181 
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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 
Ultima soluție, ziar – PIA 204 
Ultimul cuvânt, supliment umoristic – PIA 202 
Ungvari, Adrian – PVLC 78, 93-94, NP 261 
Ungvari (Popescu), Lidia – PVLC 109 
Uniunea Preoților Democrați – OP 15-16 
Uniunea Tineretului Muncitor (UTM) – NP 231 
Universitatea Spiru Haret – OP 26 
Universitatea București – PIA 161 
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 23 August, atelierul de proiectare – PIA 200 
Văcărescu, Marie Th. – NP 20 
Văcaru, Nicu, profesor de matematică – NP 161-164 
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 
Vânătoru, Cristu, jucător de popice – PIA 284 
Vanoli, Alessandro, scriitor italian – NP 147 
Vântu, Sorin Ovidiu, om de afaceri, patron de presă – PIA 209 
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 
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Vasilescu, Angelo Dan Jr., avocat în Canada – PIA 133-135 
Vasilescu, Angelo-Dan Sr., magistrat, apoi avocat – PIA 104, 111, 113-121 
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  
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 
Vijoli, Andrei, profesor de geografie, director al liceului ”I.L.Caragiale” – 
PVLC 65, OP 84, 136, 149-152, PIA 151-152, 266 
Vijoli, Sorin – PVLC 65, 92, OP 136 
Vișoianu, Ion – PIA 225 
Vișoianu, Melania – PIA 225 
Vișoianu, Mihai – PVLC 220, PIA 223-231 
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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 
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 
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 
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 
 

   
 


