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Ploiesti 
 

  
 Ploiestiul, unul dintre orasele cele mai importante ale tarii, se afla la cea mai mica 
distanta de Capitala. Si cu toate ca pe parcursul a patru secole a avut strânse legaturi cu 
aceasta, el si-a pastrat personalitatea. 
 Orasul Ploiesti este traversat de meridianul de 26o (în partea sa de vest) si de 
paralela de 44o55’ (în partea de sud). De altfel, si paralela 45o trece e teritoriul 
municipiului, prin comunele suburbane Paulesti, Blejoi si Bucov. Municipiul ocupa o 
suprafata de peste 60 kmp, din care 35 kmp reprezinta comunele suburbane. 
 Altitudinea medie a asezarii este de 150 m, orasul fiind deci plasat într-o zona de 
câmpie. 
  Ploiestiul se gaseste între doua mari râuri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest, 
atingând usor municipiul prin comuna suburbana Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, 
spre nord si est, strabatîndu-1 prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Orasul este 
asezat pe râul Dâmbul, care izvoraste în zona de dealuri a orasului Baicoi, trece prin oras si 
prin doua comune suburbane si apoi prin comuna Râfov, unde se varsa în Teleajen. Dîmbul 
are astazi apa putina; este canalizat pe aproape toata partea pioiesteana a traseului sau, în el 
deversându-se, la iesirea din oras, sistemul de canalizare al acestuia. 
 Temperatura medie anuala este de 10,5°C, iar valorile minime si maxime 
înregistrate în secolul nostru au fost de -30°C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 39,4°C la 
10 august 1945. în medie, pe an sînt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul 
fiind zile cu o temperatura moderata. 
 Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 600 mm; anul cel mai ploios a 
fost 1901, cu 9639 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an, sunt în medie 104 
zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare. 112 cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer 
acoperit. 

Vântul predominant este cel din directia nord-est. în medie, sînt 11 zile pe an cu vînt 
cu viteza de peste 11 mm/s si numai 2 zile cu vânt de peste 16 mm/s. Presiunea atmosferica 
este de 748,2 mm. 

Vegetatia de odinioara a Ploiestiului a fost aceea a unei paduri de câmpie, în care 
predomina stejarul pedunculat (Quercus robur), alaturi de alte varietati de stejar si gorun. 
Resturi ,din padurea de altadata s-au mai pastrat pâna târziu si chiar în prezent mai exista, 
ca arbori ocrotiti, doi stejari batrâni, la Ghighiu, dincolo de marginea de sud a orasului. 

Asezat la o veche rascruce de drumuri comerciale, orasul este si astazi un nod 
feroviar si rutier, putând fi usor abordat din toate partile. Prin Ploiesti trec drumuri 
internationale (E15), care îl leaga de Bucuresti (60 km), si de Brasov (111 km), drumul 
national 1 A, care îl leaga de aceleasi orase, drumul national 72, spre Târgoviste (51 km), 
drumul national 1 B, spre Buzau (64 km), drumul national 10, spre Urziceni (65 km). 
 Populatia orasului a crescut într-un ritm foarte rapid, explicabil prin dezvoltarea 
intensa a economiei sale. În 1810, în conditiile ocupatiei straine, ale înclestarii în lupta cu 
boierii muruzesti, erau 2024 de locuitori, în 1937 erau 3000 de locuitori, imediat dupa unire 
(1859) 26468, iar în 1884 erau 32000 de locuitori. Comparând datele pe care ni le ofera 
recensamintele stiintifice organizate din 1899 (45107 locuitori), 1912 (56460) si 1930 
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(77341), constatam ca sporul populatiei Ploiestiului a fost mai rapid decât al tuturor 
oraselor mari din tara, cu exceptia Bucurestiului si a Constantei, lucru explicabil de altfel, 
datorita extinderii extragerii de petrol. Cu toate pierderile si disparitiile pricinuite de cel de-
al doilea razboi mondial si anume de bombardamente, populatia Ploiestiului s-a refacut 
rapid, înregistrând 96229 de locuitori în ianuarie 1948. Acum populatia Ploiestiului, dupa 
recensamântul din 1997 este de 253623 de locuitori (fara comunele suburbane), situându-se 
astfel pe locul al saselea între orasele tarii si pe primul loc în cazul densitatii de populatie, 
dupa Bucuresti. 
 Din punct de vedere istoric, aparitia actualei asezari nu este atestata în nici un izvor. 
 Legenda spune ca demult, înainte de întemeierea Tarii Românesti, într-o poiana spre 
marginea de miazanoapte a nesfârsitului Codru al Vlasiei, a poposit un cioban, Mos Ploe, 
cu turmele sale. Gasind aici iarba buna pentru oi, dar si ceva pamânt rodnic pentru 
agricultura, nu a plecat mai departe, ci a durat case pentru el si pentru copii lui, întemeind o 
asezare careia i-a dat numele sau. 
 Câta adevar contine aceasta legenda este greu de spus. Asezarea a aparut probabil în 
prima jumatate a secolului XIV-lea din mileniul trecut, cam în vremea cuprinderii acestor 
locuri între hotarele tânarului stat Tara Româneasca. Poate ca întemeietorii Ploiestiului au 
fost într-adevar ciobani, trecând cu turmele pe un traditional drum de transhumanta, „Calea 
Oilor”, astazi o importanta artera a orasului unde se afla sediul politiei municipale. La fel 
de bine se poate ca acesti primi locuitori sa fi fost si tarani, fugiti de prin satele lor de raul 
vreunui boier mai hraparet. 
 Si asupra numelui asezarii, legenda s-a confruntat cu parerea unor cercetatori. Unii 
dintre ei sustin – parere care apare ca o ipoteza si în Dictionarul geografic al judetului 
Prahova (1897) – ca numele orasului vine de la ploaie, „caci odata fiind înconjurat de 
paduri mari ce mergeau din partea de nord-vest a urbei si se continuau pâna la Carpati, 
cantitatea de ploaie a fost si este mare”. Clima orasului nu confirma însa, cel putin pentru 
ultimul veac, aceasta ipoteza, regimul precipitatiilor nedepasind aici media pe tara. 
 Alti autori, ca Ioan Moruzi, pornind de la afirmatia lui Nicolae Balcescu – ca aici ar 
fi fost înca din timpul lui Mircea cel Batrân o Capitanie a judetului Prahova – au pretins ca 
numele ar veni de la plaiesi, de la ostenii destinati sa apere granitele. Se sugera chiar 
revenirea la numele „Plaiesi". Oricât de seducatoare ar fi aceasta ipoteza, nu a gasit nici ea 
prea multi sprijinitori. Cei mai multi s-au raliat ipotezei pe care au îmbratisat-o si Nicolae 
Iorga, aceea ca numele orasului ar veni de la un stramos comun, acel Mos Ploe, cioban sau 
taran. În sprijinul ei a fost adusa analogia cu formarea multor localitati din tara, ca si faptul 
ca în cele mai vechi mentiuni se gaseste scris „Ploesti” si nu „Ploiesti”. 
 Potrivit unei alte legende, spre sfârsitul secolului al XV-lea, Ploiestiul era un mic 
catun cu noua case si un schit. Catunul s-a extins prin lupta cu padurea, locuitorii lui 
trebuind sa defriseze an de an noi bucati din ea, pentru a înfiinta alte gospodarii sau pentru 
a-si largi ogoarele. Amintirea acestui efort eroic a facut ca urmasii lor, atunci când orasul a 
devenit municipiu, în perioada interbelica, sa aleaga drept emblema doi lei smulgând din 
pamânt un stejar, imagine care se gaseste si astazi pe stema Ploiestiului.  
 În orice caz, dezvoltarea asezarii a fost destul de rapida, atât ca numar de locuitori, 
cât si ca economie, pentru ca, la începutul secolului urmator, Ploiestiul capata prima lui 
atestare documentara în socotelile orasului Brasov. 
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 Din 1567 avem un document intern care se refera la Ploiesti, un hrisov prin care 
Petru Voda întarea logofatului Coresi cinci razoare de vie pe care acesta le cumparase de la 
Avrut din Ploiesti.  
 În legatura cu trecere asezarii în rândul oraselor, legenda spune ca Mihai Viteazul, 
voind sa faca un târg nou pe drumul spre Ardeal, a ales locul si a propus mosnenilor 
ploiesteni sa le cumpere cu bani grei mosia. Acestia însa, prin pârcalabul lor, au respins mai 
multe tentative ale voievodului, temându-se ca, odata cu pamântul, sa nu-si piarda si 
libertatea, sa nu devina rumâni. Mihai a cumparat o parte din mosia Baicoiului si le-a 
oferit-o în schimb ploiestenilor, care au acceptat „nu pentru ca Baicoiul o fi mai mare, dar 
pentru ca noi ne tinem stepena de mosneni slobozi si Maria-Ta daruiesti Tarii Românesti un 
târg nou la coborâtul din plaiuri”. 
 Dintr-un document dat de Radu Voda, la 26 iunie 1615, adevarul istoric apare însa 
cu deplina claritate, despuiat de poezie. În toamna lui 1597, ploiestenii, chiar daca mai erau 
liberi, libertatea lor era serios amenintata si n-ar fi avut nici un interes sa se opuna 
planurilor lui Mihai, iar mosia nu le apartinea lor ci unor mici boieri. Ploiestenii nu s-au 
mutat nicaieri, ci doar au beneficiat de eliberare sau, în orice caz, de obtinerea unor mici 
mosii în jurul asezarii. 
 Practic, ce însemna „statutul urban” al acesteia? în primul rând, asigura locuitorilor 
târgului situatia de oameni liberi, depinzând juridic si fiscal de domnitor si de dregatorii 
acestuia. In al doilea rând, capatau dreptul ca, saptamânal sa aiba o zi de târg, o zi când 
taranii din împrejurimi, dar si mai de departe, sa vina aici cu produsele lor, pentru a le vinde 
si a cumpara diverse lucruri de la negustorii si mestesugarii locali sau de la cei veniti din 
alte orase. 
 Nici statutul urban, nici prezenta întemeietorului nu au schimbat aspectul 
Ploiestiului, Mihai Viteazul neavând timpul sa ridice palatele cu parcuri în care se plimbau 
cerbii îmblânziti, cu pridvoare si terase, despre care vorbeste legenda. Este adevarat ca 
domnitorul a stat mult aici, ca se referea la noul tîrg ca la „curtea noastra", iar strainii îl 
considerau locul lui preferat (luogo diletioso di Michaele"), dar probabil a locuit într-o casa 
mai rasarita de târgovet sau într-o cladire improvizata, din lemn. 
 Prezenta lui Mihai la Ploiesti s-a legat de pregatirea stralucitei lui campanii peste 
munti, care avea sa duca la prima unire a neamului românesc. Aici a concentrat marele 
voievod, în toamna anului 1599, cea mai mare parte a ostirii lui, i-a terminat instruirea si 
organizarea, i-a primit juramîntul si a trecut-o în revista, activitate plastic evocata de 
Nicolae Balcescu, pe baza informatiilor preluate de la Szamoskozî „De a Ploiesti a plecat 
el, în fruntea trupelor, pe valea Teleajenului, si apoi pe cea a Buzaului, spre Ardeal”. 
 Orasul Ploiesti avea sa vada iarasi pe întemeietorul sau, dupa un an, încercând, cu 
eroism si abnegatie; dar fara succes, sa apere ceea ce cladise. Dupa ce a trecut muntii în 
fruntea trupelor sale, dupa luptele nefericite de la Naeni si Ceptura si dupa stralucita 
manevra prin care s-a degajat de inamic, Mihai si-a ales pentru rezistenta un loc la nord-est 
de Ploiesti, pe valea Bucovelului. Existenta orasului, cu oamenii lui, devotati domnitorului, 
în spatele taberei, îi oferea acestuia linistea si ragazul de a-si odihni armata istovita, posibi-
litati de aprovizionare si de noi recrutari. 
 De aici, „din castrele de la Teleajen", scria din nou lui Basta, cerându-i ajutor, 
aratându-i situatia grea în care se gasea, dar si hotarârea lui de a rezista. Într-un document 
intern din aceeasi vreme, cu toata restristea pe care o traia, continua sa se numeasca „Domn 
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a toata Tara Româneasca si al Ardealului si al Tarii Moldovei" si îsi exprima speranta ca 
„va da bunul Dumnezeu sa zdrobesc vrajmasii mei sub picioarele mele". 

Batalia a avut loc în ziua de 19 octombrie 1600 si descrierile ei, mai ales cea 
datorata lui Miron Costin, atesta vitejia voievodului, „ca un leu în fruntea razboiului", ca si 
pozitia bine aleasa, dar si imposibilitatea de a rezista unor forte mult superioare, mai ales 
când s-a creat pericolul învaluirii prin ocuparea de catre moldo-poloni a înaltimilor de pe 
Gâlmeia si când, în rândurile acestora, au intrat în lupta si husarii. Mihai a trebuit sa se 
retraga, trecând prin Ploiesti. Atunci, orasul pe care-1 întemeiase 1-a vazut pentru ultima 
oara. Credem ca ostenii ploiesteni 1-au însotit si abia dupa câteva zile, dupa ce domnitorul, 
în urma unei noi si zadarnice rezistente în Arges, a parasit tara, s-au întors la casele lor. 

În secolul urmator si în secolul al XVIII-lea, PIoiestiul a cunoscut o dezvoltare 
permanenta, ajungând sa concentreze cea mai mare parte a vietii economice a regiunii. 
Asezat la loc bun, târgul de miercurea atragea lume multa. „Veneau negustori cu marfuri si 
mestesugari si tarani cu produsele lor spre desfacere. Mamulari, cojocari, tivilicheri, 
margelari, cercelari, plapumari veneau în aceasta zi a saptamânii cu marfa în desagi si o 
întindeau în piata târgului, pe sub maghernite si soproane cu acoperamânt de sovar, rezemat 
de patru furci". Mestesugarii mai „grosi" si taranii care veneau cu „zarzavaturi, rogojini, 
funii, caldari, lemne de foc si alte multe, îsi faceau hambare, umbrare si îngradiri de gard 
unde era loc mai slobod. Grânele, vinurile si pestele se vindeau din carute. Aceste producte, 
dimpreuna aveau un loc mai întins în marginea târgului: oborul". (Petrescu-Sava, Târguri si 
orase).  

Aceasta afluenta si cresterea populatiei au creat nevoia negotului si în restul 
saptamânii. Unii negustori au început sa-si vânda marfurile înca din ajun (martea), altii mai 
ramâneau o zi, altii, în sfârsit, se stabileau aici definitiv, ridicând pravalii si ateliere, 
îngustând astfel locul de târg, silindu-1 sa se mute în afara orasului. Acest proces de mutare 
a pietei - si înaintea ei a oborului - mereu spre vest coincide cu procesul de crestere a 
asezarii. 

Cresterea economica a noului oras nu putea sa nu afecteze celelalte tîrguri ale 
regiunii. Cel mai lovit de concurenta a fost Târgsorul, asezare straveche, înfloritoare în evul 
mediu, dezavantajata - prin mutarea capitalei la Bucuresti - de schimbarea drumurilor 
comerciale, ca si de faptul ca avea târg în aceeasi zi cu Ploiestiul. În timp de un secol, 
Ploiestiul a reusit sa-i treaca mult înainte, sa-1 împinga pe un loc modest între târgurile 
tarii, restul având sa-1 faca în secolul al XVIII-lea boierii muruzesti, pâna ce el va cadea în 
rândul satelor. 

Dupa 1700 a venit rândul Gherghitei - târg vechi si renumit - sa fie întrecuta de 
Ploiesti. Treptat, Gherghita a saracit, negustorii au început sa se mute aiurea, însemnatatea 
sa a scazut si, odata cu aceasta, si-a pierdut si protectia domnitorilor, care au daruit-o în 
1765, cu toata mosia ei, mitropoliei, locuitorii ajungând clacasi. 
Locul acestora 1-a luat Ploiestiul, ajuns în secolul al XVIII-lea o asezare importanta, 
înscrisa si pe harti. Dar Ploiestiul, în aceste aproape doua secole, a fost nu numai un nou 
centru economic, ci si unul politico-militar. Daca pâna la începutul, secolului al XVIII-lea 
nu stim unde rezidau ispravnicii judetului Prahova, de atunci încolo ei stateau sigur aici, 
unde îi gaseste Sulzer, într-o „casuta taraneasca". 
 Mai devreme înca, Ploiestiul devenise un centru ostasesc, garnizoana de „rosii" si 
„calarasi". Mai putini, dar mai vechi, erau rosiii, „breasla de curteni", recrutati dintre micii 
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boieri sau dintre urmasii acestora, unii dobândind pentru diverse merite titlul si functia de 
mic dregator (pe care nu le puteau transmite urmasilor) si care luptau, în timp de razboi, cu 
echipamentul si calul lor, în cetele boieresti sau domnesti, în Ploiesti, probabil ca existau 
astfel de curteni înainte de domnia lui Mihai Viteazul, dar asezarea a devenit garnizoana a 
rosiilor abia odata cu domnia lui. 

Slujitorii, ceilalti razboinici de tara, aparusera la sfârsitul secolului al XVI-lea, dar 
se pare ca Mihai Viteazul este adevaratul creator al breslelor de dorobanti si calarasi, 
recrutati de obicei dintre taranii liberi care îsi vândusera pamântul si care deci puteau fi 
mutati acolo unde era garnizoana. La Ploiesti, unde oamenii devenisera liberi (daca nu 
fusesera chiar înainte de 1597), dar unde mosia orasului era foarte mica, multi locuitori au 
fost nevoiti sa devina osteni, printre ei si mestesugari sau tarani nou adusi aici. Se poate 
afirma ca, oficial sau nu, Ploiestiul a devenit garnizoana de calarasi odata cu înfiintarea lui 
ca oras. Calarasii, al caror numar a crescut în prima jumatate a secolului al XVII-lea, 
prestau serviciu, ca si ceilalti slujitori, în armata în timp de razboi, în administratie în timp 
de pace, unii ajungând stegari sau chiar iuzbasi. Pentru a trai, foloseau pamânt din mosiile 
domnesti sau boieresti, fiind obligati la toate prestatiile feudale, dar ramânând oameni liberi 
si scutiti de biruri. De aici o serie de nemultumiri fata de marii boieri si de unii domnitori, 
nemultumiri care degenerau uneori în rascoale. Astfel, în 1623—1624 s-au ridicat 
împotriva domnitorului Alexandru Coconul calarasii din Ploiesti, Gherghita si Rusii de 
Vede, care au fost, însa, pâna la urma, înfrânti într-o apriga ciocnire la Manesti. 

În plina înflorire economica, orasul a primit o puternica lovitura. Chiar în anul suirii 
sale pe tron (1774), Alexandru Ipsilanti - deoarece 1-a gasit în tara pe varul sau lanache 
Muruz fara suficienta avere si pentru ca - a gasit „aceasta mosie Ploiesti, numita înainte 
Târgsor, „sloboda”, i-o daruieste, împreuna cu cele doua târguri, obligând „lacuitorii de 
casa si de pravalie" sa plateasca adet si sa nu mai aiba voie sa vânda vin sau rachiu fara 
aprobarea boierului. 
Ploiestenii, constienti de marea primejdie care îi pândea, au încercat de la început sa o 
previna, dar nu au avut la îndemâna (se pare ca le amanetasera) documentele si întaririle pe 
care le primisera de la Mihai Viteazul si Matei Basarab. Ei nu s-au resemnat însa si au 
început un lung proces, împotrivindu-se, în acelasi timp, astfel încât boierul nu a reusit sa 
stapâneasca efectiv târgul. 

În 1781, desi o parte a orasenilor, urmasii celor „ce se trag din neamul rosiilor, 
calarasilor si camarasilor celor vechi", s-au desolidarizat de ceilalti, cerându-si separat 
drepturile, ploiestenii au reusit sa determine judecarea procesului si au câstigat o victorie 
partiala. Prin actul pe care îl capata la 18 octombrie, Ploiestiul era declarat târg slobod, în 
schimb mosia ramânea în stapânirea efectiva a boierului si acesta capata chiar dreptul sa-si 
ridice case în oras, în perioada urmatoare începând sa-si strânga si sa-si aduca materialele. 

Muruz nu s-a resemnat însa si, la schimbarea domnitorului, profitând de faptul ca, în 
1781, orasenilor li se luasera vechile hrisoave în schimbul cartii date de Ipsilanti, s-a 
adresat lui Nicolae Caragea (1782-1783). Comisia divanului însarcinata cu cercetarea 1-a 
partinit pe Muruz - acum mare vornic - si domnitorul, prin hrisoavele din 1782, a dat 
acestuia „unind împreuna mosia de câmp si orasul sa le stapâneasca nedeosebite", stabilind 
obligatiile în munca ale locuitorilor, posibilitatile de a le converti în bani, interzicând 
producerea si vânzarea vinului si rachiului si stipulând alte obligatii de clacasie de care 
urmau sa fie scutite numai neamurile de rosii si calarasi. Orasenii continuând sa se 
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împotriveasca, Muruz a cerut si a obtinut o noua întarire de la Mihail Sutu (1783), odata cu 
porunca data ispravnicilor de a pune în aplicare cartea domneasca. Se pare ca acum boierul 
a putut sa se instaleze mai temeinic în stapânirea orasului si chiar, terminându-si casele, sa 
se aseze aici. 
La schimbarea domniei, orasenii „au venit cu multime de norod" în fata lui voda, „cerând 
slobozenia lor dupa privilegiul ce au avut", iar Nicolae Mavrogheni a eliberat orasul în 
conditiile hrisovului din 1781. De astadata, boierul nu a respectat hotarârea, uneltind pe 
lânga divan, iar dupa începerea ocupatiei austriece a încalcat-o fatis. Plângerile 
ploiestenilor adresate administratiei militare austriece si apoi domnitorilor Mihail Sutu 
(1791 - 1793) si Alexandru Mocuza (1793 - 1796) au ramas zadarnice, stapânirea 
boiereasca asupra orasului consolidându-se. 
încurajati de moartea lui lanache Muruz, ca si de 
revenirea pe tron a lui Alexandru Ipsilanti (1796 - 1797), orasenii au redeschis procesul si 
1-au câstigat, domnitorul, consecvent cu hotarârea lui din 1791, redând printr-un nou hrisov 
libertatea orasului. Victoria a fost însa de scurta durata. Dupa schimbarea domniei, baneasa 
vaduva Elena Muruz si fiica ei Ralu´, maritata curând cu beizadea Costache Caragea, s-au 
adresat lui Constantin Hangerli (1797 - 1799) care, printr-un hrisov din _ 12 octombrie 
1798, dadea din nou orasul muruzestilor, poruncind postelnicului ca, odata cu punerea în 
posesie a acestora, sa ia de la mâna orasenilor si copia ultimului hrisov al lui Ipsilanti. 
Muruzoaia si ai ei au pastrat orasul si sub domnia lui Alexandru Moruzi (1799 - 1801), 
Mihail Sutu (1801 - 1802) si Alexandru Sutu (iunie - septembrie 1802), capatând noi 
întariri. Descurajarea orasenilor a trecut repede, mai ales când între Muruzoaia si ginerele 
ei, Costache Caragea, au început certuri pentru stapânirea casei din Ploiesti. Jalba pe care 
au adresat-o lui Constantin Ipsilanti nu a fost însa rezolvata favorabil. 
Vazând ca nu li se face dreptate, satui de procese, exasperati de Costache Caragea, orasenii 
s-au rasculat în 1807. Strângându-se cu mic, cu mare, au tabarât asupra curtilor, le-au 
cucerit, au alungat slujitorii si au darâmat din temelii casele muruzestilor. Ploiestenii au 
redeschis si procesul, sub regimul ocupatiei rusesti, înarmati cu o scrisoare de iertaciune pe 
care le-o daduse, intimidata, Muruzoaia. Dar „Înaltul Divan si Comitet al Printipatului 
Valahiei” a dat, la 27 ianuarie 1809, dreptate lui Caragea. 
Ploiestenii nu s-au mai supus însa, ci au început sa se organizeze, având în frunte pe Hagi 
Dumitru Grecu, Gheorghe Simigiul si Stance Cavaful. Cu toate ca se porunceste arestarea 
acestora si se ameninta cu interventia polcovnicului Berdeaev, în iulie 1809 împotrivirea 
devine generala, orasenii refuzând în masa sa mai dea dijma, sa presteze claca, trecând din 
nou la vânzarea vinului si a rachiului, trimitând si o jalba la Iasi, guvernatorului rus. La 
cererea disperata a lui Costache Caragea, în august 1809, împreuna cu mumbasirul 
Efstratie, sînt trimisi un ofiter si câtiva soldati imperiali, care au trecut la pecetluirea butilor 
si la pedepsirea orasenilor. Dar acestia erau acum prea hotarâti si prea puternici pentru a se 
mai lasa intimidati; unii dintre ei s-au facut „suditi" (supusi) englezi sau francezi, pentru a 
beneficia de protectia consulilor respectivi, ceilalti s-au adresat cu noi jalbe guvernatorilor 
rusi si, în acelasi timp, au încalcat în masa poruncile Divanului, la începutul anului 1810 
rupând pecetile puse pe buti si reîncepând vânzarea bauturilor. Autoritatile au încercat sa 
aresteze pe Marin Brutarul si pe alti capi ai razvratitilor, dar un mare numar de oraseni a 
sarit sa-i apere, fiind prins numai Ion Barbierul, care umbla pe ulite îndemnând pe 
concetateni sa nu mai plateasca havaiet. La o noua încercare a ispravnicilor de a pune mâna 
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pe atâtatori, orasenii i-au batut si alungat pe slujitorii acestora, apoi s-au strâns la 
ispravnicat, au izgonit paznicii, au spart portile puscariei si au eliberat pe cei închisi. Ei au 
cerut sa le fie predat Costache Caragea, el fiind cauza tuturor necazurilor. Boierul, prinzând 
de veste, a reusit sa se refugieze la un vecin al sau, pe mosia Bereasca, dar „zurbagiii", 
negasindu-1, „se napustira toti si darâmara casele boieresti" care începusera sa fie din nou 
ridicate. 
Abia dupa terminarea ocupatiei rusesti, Costache Caragea a reînceput lupta. El a reusit sa 
obtina de la loan Caragea (1812 - 1818), în decembrie 1813 si aprilie 1814, întariri în 
stapânirea orasului si sprijinul efectiv al ispravnicilor. Tulburarile au început însa imediat, 
ploiestenii înaintând si ei o jalba si paralizând viata economica a zonei prin închiderea 
tuturor pravaliilor. Agitatia a crescut si mai mult la 26 aprilie 1814, când oamenii domniei 
i-au ridicat pe instigatori, Vasile Bidiviu si David Macelarul, si i-au închis la ocna Telega. 
Ploiestenii, în masa, cu femeile si copiii în carute, au venit în capitala. Voda i-a întâmpinat 
la fântâna lui Mavrogheni, sfatuindu-i sa se întoarca acasa si sa lase numai o delegatie. Cei 
ramasi (serdarul Barbu Danescu, polcovnicul Dinu Majeru, etc.) au angajat un avocat si au 
asistat la toate dezbaterile procesului, dar sentinta nu a fost favorabila. Orasenii nu mai erau 
însa de mult dispusi sa se supuna, asa încât au ramas în fapt liberi, netinând seama nici de 
aceasta sentinta si nici de porunca din l martie 1819 a ultimului fanariot, Alexandru Sutu. 
Ultima încercare pe care au facut-o mostenitorii lui Muruz de a acapara efectiv orasul a fost 
o jalba datând din perioada Regulamentului Organic. Kiseleff a pus însa pe ea rezolutia: 
„Chestiunea acestui proces nefiind de competenta noastra, ramâne a se înfatisa la 
domnitorul ce se va numi în urma". Dar, dupa terminarea ocupatiei rusesti, „chestiunea" nu 
a mai fost niciodata ridicata. Lua sfârsit astfel, în favoarea ploiestenilor, cea mai lunga lupta 
de acest fel din istoria patriei noastre, victoria fiind dobândita nu pe cale legala, ci prin 
împotrivire dârza. 
Sfârsitul luptelor cu muruzestii a marcat intrarea Ploiestiului în istoria moderna, târgul 
transformându-se treptat, de-a lungul a opt-noua decenii, într-un oras. A continuat 
extinderea lui, din vechea vatra de pe lânga Dâmbul în cinci directii, mai întâi pe lânga 
drumurile care legau asezarea de alte centre, spre sud, sud-vest, vest, nord-vest, nord, 
lasând portiuni mari de câmp între zonele locuite, portiuni fragmentate de strazi mult mai 
târziu. Unii locuitori s-au grabit sa acapareze mari suprafete de teren chiar în partile cen-
trale ale orasului si cu atât mai mult în aceste zone. Cu toate numeroasele plângeri si 
procese, unele rezolvate favorabil, mari gradini si locuri virane de hectare întregi s-au 
mentinut pâna în perioada interbelica, când au fost parcelate. 

De prin 1832 au aparut si primele preocupari de urbanistica, concretizate, în primul 
rând, prin pavarea (în 1833—1835) a pietei centrale a orasului si a celor sase mici strazi din 
jur. Apoi, treptat, au fost pietruite si celelalte artere principale ale orasului, dar abia dupa 
1870 acest proces a fost terminat. Pâna la primul razboi mondial, dupa modelul 
bulevardului, s-a trecut la înlocuirea caldarâmului de pe strazile mari cu macadam si la 
pavarea unor trotuare cu placi de ardezie. 

Au început sa apara (prima chiar înainte de 1825) case cu etaj si locuinte moderne 
în care se pot recunoaste tot mai pregnant ecourile unor stiluri occidentale (mai ales 
neoclasic), în acest proces de primenire a locuintelor, a aspectului târgului, un rol deosebit 
l-a avut marele incendiu din martie 1843. Izbucnit dintr-o neglijenta, incendiul, ajutat si de 
vânt, s-a întins cu repeziciune si a mistuit în câteva ore aproape întregul centru si o buna 
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parte din oras. La apelul domnitorului Bibescu, o colecta nationala a adus în Ploiesti o mare 
suma de bani cu care s-a putut trece la refacere (pe lânga rezervele pe care le-au putut salva 
cei sinistrati si banii pe care i-au putut împrumuta). 

Toata aceasta dezvoltare edilitara, ca si cea administrativ-politica, a avut la baza 
dezvoltarea economica a asezarii. 

Ploiestiul a trecut din evul mediu în epoca moderna ca un puternic centru comercial 
si si-a pastrat 
acest  caracter în   întreg   secolul   trecut  si  în cel actual. 

In cadrul comertului, locul principal 1-a ocupat, multa vreme, cel cu bauturi. 
Hanurile si cârciumile au fost primele si cele mai vechi pravalii ale orasului, unele dintre 
ele, ca hanul Calugarului, functionând mai bine de un secol sl jumatate. Statistica din 1880 
dadea cifra de 448 cârciumi si 33 rachieri. In realitate, acesta era numarul celor ocupati în 
ramura, numarul cârciumilor nedepasind atunci 150; în 1913, însa, erau 287. Unele dintre 
ele erau restaurante, iar altele asigurau o buna parte din comertul cu alimente si chiar cu 
maruntisuri. De altfel, în secolul trecut, o serie de ramuri comerciale s-au desprins de 
cârciumarit, fara ca o separatie completa sa se produca pâna la primul razboi mondial. Una, 
desprinsa înca in prima jumatate a secolului, a fost „brasovenia”, întelegându-se prin 
aceasta comertul cu marfuri de Brasov, sau, în general, din apus (în principal fierarie). 
Amintim astfel firma „Fratii Stanescu" (de pe la 1855), pe cea a lui Dimitrie Motoiu (1878), 
firma „Chitu si losifescu”, etc. 
 Paralel cu „brasoveniile” activau si „lipscaniile" (împartite în „lipscani de lux" si 
„bogasieri"), profilate mai ales pe manufactura, stofe, tesaturi. Apoi au aparut câteva 
magazine de stofe sau de pânzeturi, bacanii, etc. 
A continuat sa functioneze târgul saptamânal lunea (dupa 1848). Cele mai mari magazine 
ploiestene serveau si ca depozite, aprovizionând cu marfuri negustorii din judet. 
Mestesugurile s-au dezvoltat si ele, diversificându-se din ce în ce mai mult, unele trecând 
de la productia de marfa la servirea populatiei, altele, dimpotriva, împletindu-se tot mai 
strâns cu comertul. 
Dupa 1887, mestesugurile au început sa-si piarda preponderenta, mentinându-se însa în 
continuare. Jumatatea secolului XIX a adus în economia ploiesteana si industria, prima 
ramura în care s-a depasit stadiul manufacturier fiind tabacaria. Foarte repede s-a ajuns la 
mari întreprinderi ca cele ale fratilor Velicu (1878), a lui I. Hristodoresu (1885), a fratilor 
Mihailescu, a fratilor Rîmniceanu etc., care aveau câte 40 - 50 de muncitori si prelucrau 
sute de piei lunar, producând talpa, iuft, marochin, mesina si alte articole. Dar cea mai 
caracteristica ramura industriala, cea în care orasul a înscris o premiera mondiala, a fost 
prelucrarea petrolului. 

În primavara anului 1856, Teodor Mehedinteanu, întors dintr-o calatorie de studii, a 
adus cu el doua lampi care ardeau cu ulei extras din sisturi bituminoase, îndemnat de 
profesorul Alexe Marin si cu ajutorul farmacistului Steege, el a distilat titei, obtinând un 
„gaz" care, folosit în aceste lampi, dadea o lumina mai vie si mai putin miros, încurajat de 
succes, el a participat la o licitatie si a obtinut concesiunea iluminarii orasului Bucuresti, 
apoi l-a convins pe fratele sau Marin sa înfiinteze o rafinarie, în timp ce el umbla prin 
Europa, achizitionând de la Hamburg, în vederea adaptarii, niste cazane pentru distilarea 
sisturilor bituminoase, fratele sau a început sa construiasca, prin decembrie 1856, „fabrica 
de gaz”. Ridicata la bariera Râfov, „între gârle”, în mahalaua Sf. Dumitru, prima rafinarie 
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din lume a început sa functioneze în primavara lui 1857. Curând, ea a fost urmata de altele, 
mai întâi tot în Ploiesti, apoi în judetul Prahova si în restul tarii. La sfârsitul aceluiasi an, 
supusul austriac Ed. Madasch a înfiintat a doua rafinarie, la bariera Rudului, în 1860 
Gheorghe Sfetescu pe cea de-a treia, în mahalaua Sf. Sava, iar în 1862 si 1865 au aparut 
altele, la Ploiestiori. Unele dintre aceste întreprinderi aveau o existenta efemera, altele au 
activat însa decenii la rând (în 1894, în Ploiesti si împrejurimi functionau 18), asigurând 
petrol lampant pentru iluminarea publica a Capitalei (1857), si apoi a oraselor Ploiesti, 
Buzau, Târgoviste, Galati etc. si trecând la fabricarea unor produse superioare. 

Pâna pe la 1900, rafinariile au ramas relativ mici, abia în primii ani ai secolului 
trecut societatile cu capital românesc sau strain reusind sa instaleze mari rafinarii (prima 
fiind „Orion") care o vreme au coexistat cu cele ale localnicilor si apoi le-au înghitit treptat. 

Producator mai vechi de materiale de constructii, orasul a cunoscut si în aceasta 
ramura un avînt considerabil, în 1886, arhitectul Socolescu a înfiintat o „fabrica de obiecte 
de teracota si ceramica" (sobe smaltuite, vase, olarie), apoi si de faianta. El a fost urmat de 
alti întreprinzatori care au deschis vararii sau fabrici de caramida, în Ploiesti s-a dezvoltat si 
o industrie a ambalajelor (fabrici de „lazi de Brasov", pungi, cartoane, frânghii si sfori), iar 
în prelucrarea lemnului, cea mai importanta unitate era fabrica lui Barbulescu, înfiintata în 
1910, pe Calea Oilor. 

Industria alimentara era si ea bine reprezentata la Ploiesti prin morile mecanice care 
produceau toate calitatile de faina (în 1911 apare prima fabrica de morarit, cea a lui Jacques 
Leon), ca si industria poligrafica, ce a debutat în 1866, cu atelierul lui G. Vallenstein, si a 
ajuns pâna la marea fabrica „Progresul" (1880), cu opt sectii si 95 de masini la care lucrau 
câteva sute de muncitori. 

De semnalat este si faptul ca în Ploiesti începe sa apara si o industrie metalurgica, 
legata fie de agricultura (reprezentante ale unor firme straine si ateliere de reparat utilaj, ca 
„Hans Nissl", de pilda), fie de exploatarea si prelucrarea petrolului (fabrica de cazangerie 
„Meteor" sau ateliere metalurgice ale societatii „Foraj"). 
Astfel, înca de la sfârsitul secolului trecut, orasul se afirmase ca un puternic centru 
industrial. 

În 1821, ploiestenii nu au avut o atitudine favorabila Eterici, dovada fiind faptul ca 
o ceata de arnauti, care mergea în întâmpinarea comandantului, a trebuit sa ocoleasca orasul 
si numai când Ipsilanti a venit cu toata forta sa 1-a putut ocupa. Ipsilanti a ramas aici zece 
zile, inspectându-si trupele, strângând armele pe care le-a gasit la locuitori, a facut înrolari 
de greci si de bulgari si, plecând spre Bucuresti, a lasat la Ploiesti, pâna catre sfârsitul lunii 
mai, o unitate condusa de Ducas. Ostirea lui Tudor Vladimirescu nu a ajuns pâna la 
Ploiesti, dar din câteva însemnari pe marginea unor carti bisericesti, reiese ca prahovenii 
erau de acord cu programul revolutiei. 

Vechile traditii de lupta, noile idei democratice, constiinta nationala tot mai 
puternica pregatisera pe ploiesteni pentru revolutie. 
Chiar în ziua de 11 iunie 1848, în Ploiesti se citeau circulara Ministerului din Launtru, 
semnata de N. Golescu, si textul proclamatiei, orasenii trecând în masa de partea revolutiei. 
La 15 iunie 1848, o deputatie numeroasa de ploiesteni, cu steagul tricolor, însotita de preoti 
si protopop, în frunte cu sfatul orasenesc, s-a prezentat Guvernului Provizoriu. La 
cuvântarile entuziaste ale acestora a raspuns C.A. Rosetti care a spus, printre altele: 
„Guvernul Provizoriu simte cea mai vie multumire ca deputatii orasului au fost cei dintâi ce 
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s-au grabit a încredinta pe guvern de simpatia ce judetul acesta a avut pentru institutia 
acestor principii". Dupa trei zile a fost numit ca administrator al judetului Prahova pictorul 
Ion Negulici care, prezentându-se imediat la post, a preluat cu fermitate conducerea 
revolutiei la Ploiesti. Au fost numiti comisari de propaganda la 27 iunie Constantin 
Telegescu, Dimitrie Florescu si Atanasie Baronti, la 12 iulie „Almasan profesorul", „Elisei 
armeiul", la 12 august „Codrea profesorul" (Ion Codru Dragusanu). În localul Scolii 
Nationale s-a înfiintat un club revolutionar, unde  Negulici sau comisarii tineau cuvântari 
înflacarate, lamurind cetatenilor scopul si sensul revolutiei, în semn de rupere cu trecutul 
feudal, Regulamentul Organic a fost ars în mijlocul orasului, în cadrul unei mari adunari. 
 Ca în întreaga tara, în Prahova revolutia a dat mai multa claritate idealurilor 
nationale, în anii urmatori, mai ales dupa 1856, lupta pentru Unire a cuprins si aici cele mai 
largi paturi, în Ploiesti luând fiinta un comitet unionist care organiza întruniri numeroase. 
 Un moment important în aceasta lupta îl constituie anii 1877 - 1878. Ploiestenii au 
dovedit atunci sentimentul lor de solidaritate internationala cu popoarele balcanice asuprite 
de turci, înca din perioada în, care România se declarase neutra, guvernul a aprobat bul-
garilor din Ploiesti înfiintarea unui „comitet de binefacere", în vederea ajutorarii 
refugiatilor de peste Dunare, iar dupa încheierea conventiei cu Rusia aici au fost   mutate,   
completate   si   instruite   detasamentele   de voluntari bulgari.  
 Situatia orasului a fost grea, deoarece doua dintre cele trei drumuri pe care se 
concentrau trupele tariste pe Dunare îl strabateau, impunând crearea unei importante etape 
cu tabara pentru trupa, cvartiruri pentru ofiteri, manutanta etc. Desi, în general, bunurile 
rechizitionate sau stricate au fost platite, pentru ploiesteni prezenta trupelor ruse a însemnat 
un sacrificiu greu. în schimb, s-a remarcat, chiar de catre comandantii imperiali, alaturi de 
atitudinea prietenoasa, ospitaliera, a orasenilor, demnitatea de care acestia au dat dovada, 
demnitate ce caracteriza un popor independent, constient de însemnatatea a ceea ce 
dobândise. 
 Timp de 19 zile (25 mai — 13 iunie), orasul a devenit un veritabil centru 
international, atragând atentia întregii Europe. Alaturi de tarul Alexandru al II-lea, de 
tarevici si de marele duce Vladimir, au mai locuit la Ploiesti Alexandru de Battemberg 
(viitorul suveran al Bulgariei), cancelarul Gorceakov, ministrul de razboi Miliutin, 
adjutanti, secretari de stat. S-au dus aici multe tratative cu caracter international între tar si 
principele Serbiei sau domnitorul Carol I (care 1-a vizitat în doua rânduri pe tar si caruia 
acesta i-a întors vizita la Bucuresti). Orasul a fost pur si simplu invadat de corespondenti ai 
unor ziare franceze, italiene, spaniole, germane, engleze etc. 
 Pâna la primul razboi mondial functionau câte sase scoli de baieti si de fete si câteva 
scoli mixte. Învatamântul secundar ploiestean numara un liceu de baieti (1864), o scoala 
secundara de fete (1874), o scoala normala de învatatori (1867—1881), o scoala 
comerciala, o scoala de arte si meserii. Profesorii ploiesteni, pe lânga o stralucita activitate 
la catedra (care atragea elevi si din afara judetului), erau autori de manuale (în ultimii ani ai 
secolului XIX, o treime din manualele care circulau în România proveneau de la Ploiesti) si 
desfasurau o bogata activitate culturala. 
 Dezvoltarea tipografiilor a permis o vie activitate a editurilor si presei: pâna la 
primul razboi mondial au existat în Ploiesti sase edituri (mai importante, cele ale lui Gh. 
Karjean si Zaharia Nicolau) si aparusera, mai mult sau mai putin timp, aproape 50 de 
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periodice. Se creasera câteva sali de spectacole, iar din 1913 cinematograful „Grivita” (aflat 
pe locul tribunalului de azi) a început sa dea spectacole de patru ori pe saptamâna. 
Ploiestiul a fost în toata aceasta perioada un centru cultural destul de puternic pentru a 
asigura ridicarea de aici a unor oameni de stiinta, scriitori si artisti. 
 În perioada primului razboi mondial, dupa ce germanii, bombardasera inutil orasul 
(evacuat de trupele române), 1-au ocupat cu mare fast, au reusit sa repuna în functiune o 
parte a întreprinderilor petroliere si au rechizitionat tot ceea ce putea servi la ducerea 
razboiului, la alimentatia soldatilor ori a familiilor lor. Este de amintit spiritul de rezistenta 
care i-a animat pe ploiesteni în acel timp. Profesorii locali au refuzat sa predea limba 
germana populatiei si ore de limba româna ocupantilor cele doua clase a VII-a de la Liceul 
„Petru si Pavel” au fost desfiintate din cauza atitudinii patriotice a elevilor, o femeie a fost 
arestata pentru ca adapostea prizonieri români evadati din lagare. Aveau loc mereu 
împotriviri la rechizitii, muncitorii sabotau transporturile si depozitele inamicului sau 
refuzau sa lucreze pentru acesta. Ocupantii germani au intrat in conflict pâna si cu 
autoritatile numite de ei (în 1917, primarul orasului a fost destituit si arestat), fara ca 
miscarea de rezistenta sa poata fi înabusita. 
 În conditiile desavârsirii unitatii nationale, ale fauririi României Mari, orasul s-a 
dezvoltat cu repeziciune. Populatia s-a refacut si a depasit numarul antebelic, ajungând în 
1930 la aproape 80000 locuitori. Industria a cunoscut si ea o revenire rapida, sporindu-si 
considerabil productia. 
 Pe primul loc erau rafinariile care, nou înfiintate sau rezultate din contopirea si 
modernizarea unora vechi, înconjurau orasul. Apartinând unor mari societati cu capital în 
majoritate strain, ele se refacusera de pe urma distrugerilor din primul razboi mondial, îsi 
diversificasera gama de produse si ajunsesera la mari productii si la sute de muncitori 
fiecare. Spre sud se gasea „Orion”, alaturi de ea, spre stânga, „Unirea”, spre dreapta „Astra 
Româna”, spre nord „Vega” (care trecuse la societatea „Concordia2"), spre est, pe lânga 
„Dacia”, s-a dezvoltat la Teleajen rafinaria „Româno-Americana”. Mai lucrau rafinariile 
„Xenia” (la bariera Câmpinii), „Norris”, „Standard”, „Colombia”, „Rede-venta”, „Cometa”, 
„Lumina”, „Fratia”, „Luciana”, „Oilfields”, etc. (în partea de sud-vest si vest). 
 Pe plan politic, cea mai puternica a fost organizatia liberala, care a reusit sa trimita 
deputati în parlament chiar în opozitie si sa-si asigure mai mereu majoritatea locurilor de 
consilieri comunali si pe cel de primar. Conservatorii, niciodata agreati în Prahova, au 
disparut rapid, iar celelalte partide (P.N.T., Partidul Poporului, Partidul National Democrat 
etc.), nou aparute, se manifestau mai ales în perioadele de guvernare. 
 În timpul celui de-al doilea razboi mondial, orasul Ploiesti a fost victima unor 
puternice bombardamente aeriene. Pagube imense a provocat bombardamentul anglo-
american din l august 1943, efectuat de 178 bombardiere B-24 Liberator, decolate de la 
Benghazi cu 325 tone de bombe si care zburau la joasa altitudine. Au fost lovite multe 
rafinarii, dar eficacitatea apararii a provocat mari pierderi flotei aeriene, astfel încât 
bombardamentele n-au mai fost reluate decât în anul urmator, când avioanele puteau folosi 
baze mult mai apropiate din Italia. Bombardamentele au început la 5 aprilie 1944 si au 
continuat pâna în august, înregistrându-se 23 de raiduri de atacare speciala a Ploiestiului, pe 
lânga treceri de avioane si aruncari izolate de bombe, în total lasându-se 13708 tone de 
explozibil. Mari pagube au suferit rafinariile si alte întreprinderi, dar au fost avariate grav 
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sau distruse cladirile unor institutii (câteva monumente de arhitectura) si aproape 2/3 din 
fondul de locuinte. 
 
Obiective turistice 
 
 Orasul Ploiesti n-a intrat în epoca moderna cu un inventar arhitectonic bogat. 
Curtile lui Mihai Viteazul au existat numai în legende, iar palatele Muruzestilor, destul de 
modeste, nu au durat decât doua decenii si ceva. în secolul trecut, ca sa nu mai vorbim de 
cel al nostru, s-a construit mult. A început sa se contureze, mai ales odata cu arhitectii din 
familia Socolescu, un stil ploiestean sau cel putin o varianta locala a stilului national 
(neromânesc). 
 O serie de calamitati naturale si sociale la care a fost supus orasul au diminuat serios 
fondul de constructii pe care ploiestenii se straduiau sa-1 îmbogateasca. La 12 iunie 1837 a 
avut loc cea mai puternica inundatie din istoria Ploiestiului: Dâmbul si celelalte pâraie s-au 
revarsat, acoperind tocmai cele mai vechi cartiere, vatra târgului. Au fost naruite sau 
subrezite atunci si au disparut curând cele mai importante locuinte care se mai mentinusera 
din secolul al XVIII-lea. Incendiul din 1843, cel mai mare cunoscut pe aceste locuri, a 
bântuit într-o alta parte, distrugând centrul nou, adica zona unde se gaseau constructiile 
notabile ale deceniilor trei si patru. 
 Daca bombardarea Ploiestiului din Zeppelin în 1916 a adus putine pagube cladirilor, 
în schimb bombardamentele din 1944 au dus la distrugerea a mii de locuinte si edificii. 
 Cutremurele din 1940 si 1977 au afectat foarte serios orasul. Atunci s-au prabusit 
câteva dintre cele mai vechi biserici ale orasului, alaturi de locuinte si edificii remarcabile. 
 De aceea, nu trebuie sa para deloc ciudat faptul ca uneori, decenii întregi nu sunt 
deloc reprezentate la zestrea de constructii a orasului. 
 
BISERICA DOMNEASCA 
 
 Cel mai vechi monument pastrat în Ploiesti este biserica Sfintii Apostoli Petru si 
Pavel, ridicata de Matei Basarab în 1639, pentru a rasplati orasul de unde îsi recrutase atâtia 
osteni. Din monumentul original s-au pastrat zidurile groase de pe partile laterale si din 
spate, care au mentinut astfel si planul initial, simplu, dreptunghiular, cu o singura absida 
spre rasarit. Mai pot fi autentici stâlpii "octogonali ai pridvorului, deoarece mai târziu, dupa 
domnia lui Matei Basarab, stâlpii pridvoarelor s-au facut rotunzi. O turla mica de zid, ce se 
ridica deasupra pronaosului, s-a naruit demult, cu prilejul unui cutremur, fiind înlocuita cu 
o calota sferica, ulterior disparuta si ea. O scara practicata în grosimea zidului urca în podul 
bisericii si în fosta clopotnita. Biserica are în fata un pridvor compus din doua arcade 
laterale si alte doua în fatada principala, cu o usa între ele si un zid plin deasupra acesteia. 
Boltile ce corespund arcadelor, ca si cupolele joase care acopera pronaosul si naosul au fost 
scoase la lumina doar de câtiva ani, prin înlaturarea unui tavan de lemn care le ascundea. 
 Exteriorul pastreaza o mare parte din aspectul sau initial. Este împartit în doua 
registre, cu ocnite inegale separate printr-un brâu format din trei ciubuce paralele, prinse 
între doua siruri de colturi. Brâul continua si pe partile laterale ale pridvorului, disparând 
numai la fatada.  
 Biserica se afla în partea de rasarit a orasului. 
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BISERICA SF. VINERI 
 
 Sub acest nume este cunoscuta în oras biserica cu hramul Cuvioasa Paraschiva. 
Face parte dintre bisericile noi. Desi pe locul ei au mai existat constructii, ea „a fost facuta 
cu totul din nou în anii 1875—1880”. Este una dintre cele mai mari biserici ale orasului, dar 
nu se integreaza tipului obisnuit aici. Este conceputa pe latime, lucru care se vede mai ales 
la fatada vasta, lucrata pe mai multe planuri, unul dintre acestea, poligonal, aparând ca un 
pseudofronton si având în mijloc o mare rozeta. Aceasta fatada, bogata ornamentatie ex-
terioara, corpurile paralelipipedice care servesc drept postament turnurilor aduc o 
contributie baroca stilului neoclasic al lucrarii, în timp ce turlele apartin stilului traditional 
românesc (nu fara influente rusesti la cupolele bulbucate), în 1880, biserica a fost pictata de 
Gheorghe Tattarescu, care a realizat aici una dintre cele mai bune lucrari ale sale. 
 
HALELE CENTRALE 
 
 Necesitatea vânzarii centralizate a alimentelor, tot mai mult resimtita de un oras în 
plina dezvoltare, a determinat, în anul 1925, initiativa construirii unor mari hale. Primaria a 
încredintat lucrarea arhitectului Toma T. Socolescu, dupa ce îi înlesnise o calatorie de 
documentare în strainatate si alesese un loc în mijlocul orasului, lânga fostul Obor. 
Saparea temeliilor a început în 1929, iar lucrarile propriu-zise în 1930, desfasurându-se cu 
intensitate mai ales în 1934—1935, când Halele au început sa functioneze, desi finisajele si 
dotarile au continuat si în anul urmator. 
 Hala propriu-zisa este asezata în centrul complexului si are un plan patrat, cu latura 
la parter de 50 metri. Legatura acestui parter cu subsolul (depozite, instalatii frigorifice si 
de pasteurizare a laptelui) si cu etajul-balcon (destinat standurilor de brânzeturi, mezeluri si 
laptarie) o faceau patru scari si patru lifturi pentru marfuri. Parterul era destinat standurilor 
de carnuri si zarzavaturi, în mijloc se gasea o toneta circulara, etajata si ornamentata, pentru 
vânzarea florilor, iar deasupra se ridica o mare cupola de beton si sticla. 
 Alaturi se gaseste o alta constructie, de 50x10 m, conceputa pe un singur nivel, ca o 
încapere de trecere, numita „hala taraneasca", pentru ca era destinata vânzarii produselor 
satenilor. 
 O a treia constructie, cu etaj-balcon si ea, era „hala de peste", având deasupra un 
luminator de sticla, iar în mijloc o fântâna cu bazin de ciment. 
 În exterior se afla, de jur împrejur, magazine, iar la etaj încaperi pentru birouri (în 
trecut exista aici si un laborator), în coltul de sud-vest se ridica un corp cu mai multe etaje, 
din care porneste un turn cu plan-patrat, încununat cu un orologiu si terminat cu o terasa. 
 Halele Centrale au fost reparate radical în anii 1982—1983. 
 Constructia Halelor, monumentala si unitara, cu fatadele de caramida roscate si 
beton, dominata de marea cupola si de turn, a devenit unul dintre simbolurile orasului. 
 
PALATUL POLITICO-ADMINISTRATIV 
 
 Este cladirea cea-mai impunatoare din centrul orasului, închizând fericit perspectiva 
bulevardelor Independentei si Republicii. Palatul a fost construit în ultimii ani ai deceniului 
al saptelea, iar finisarea s-a facut în primii ani ai deceniului al optulea. Desi a avut în 
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vedere, în primul rând, functionalitatea, arhitectul Sever Nitu a reusit sa conceapa o cladire 
originala si impresionanta. Volumele, toate paralelipipedice, nu ofera o masa monotona, ci 
sînt variate si bine marcate. Corpul central, dispus pe verticala, cu opt etaje deasupra 
parterului înalt, are o fatada sobra, ritmata de multimea ferestrelor dreptunghiulare, perfect 
aliniate în ramele aparente, prinse în placajul exterior al peretilor. Etajul I se remarca prin 
ferestrele mari si prin balconul sau. Pilastrii masivi în Y care sustin etajele formeaza o 
insolita colonada pe trei parti din corpul central. În partea rasariteana, alte câteva corpuri se 
desfasoara pe orizontala si închid o mare curte interioara si o alta mai mica. 
 
BUSTUL LUI RADU STANIAN 
 
 Pe partea dreapta a bulevardului, într-o piateta creata de întretaierea a doua strazi, se 
gaseste bustul de bronz al lui Radu Stanian (1840 - 4897), avocat ploiestean, om politic 
liberal de nuanta radicala, participant la toate marile evenimente ale vremii lui, printre care 
luptele electorale din 1869 si miscarea antidinastica din' 1870. A fost deputat si senator, 
adesea în opozitie, si în mai multe rânduri primar al orasului, de numele lui legându-se 
multe realizari edilitare. 
 La câtiva ani dupa moartea sa, prietenii au luat initiativa ridicarii unui bust, 
initiativa care a gasit multi sustinatori si donatori. 
 Realizator a fost artistul Themistocle Vîdali (1873 - 1940), care, dupa cursurile 
primare si cele comerciale absolvite la Ploiesti, a studiat sculptura la Scoala de Belle-Arte 
din Bucuresti, desavârsindu-si studiile la Munchen (cu von Rumen) si la Roma (cu Ettore 
Ferrari). 
 
BUSTUL LUI I. L. CARAGIALE 
 
 Nascut în 1852 în comuna Haimanale, pe atunci în judetul Prahova, IX. Caragiale s-
a mutat la Ploiesti înca înainte de 1860. lancu a urmat cursurile primare la Scoala nr. l de 
baieti, având învatatori pe care i-a facut celebri: Zaharia Antinescu, Basil Dragosescu si 
M.I. Georgescu. Dupa un an facut la un pension particular, el s-a înscris în 1864 în clasa a 
doua a gimnaziului nou înfiintat, viitorul Liceu „Sf. Petru si Pavel”, unde, pâna în 1867, 
îndrumat de profesori straluciti, a pus bazele solidei sale culturi pe care o va desavârsi ca 
autodidact. A fost timp de aproape un an functionar la Tribunalul Prahova, a fost martor al 
evenimentelor din 1869 si a participat activ la miscarea antidinastica din 1870. Curând dupa 
aceasta, murindu-i tatal, s-a mutat definitiv la Bucuresti, trecând însa des si cu placere prin 
Ploiesti, oras care i-a inspirat multe dintre lucrarile sale. 
 Primul bust al lui I.L. Caragiale a fost comandat în preajma celui de-al doilea razboi 
mondial, tinerei sculptorite Letitia Ignat, si a fost instalat (1938) chiar în fata Liceului „Sf. 
Petru si Pavel”. Marele scriitor era înfatisat ca un batrân jovial, cu privirea patrunzatoare, 
cu un usor zâmbet mucalit sub mustata stufoasa. Dupa bombardamentele din 1944, când a 
fost evacuat, monumentul nu a mai fost instalat în exterior. 
 Cu ocazia centenarului nasterii marelui dramaturg si prozator, a fost comandat de 
catre organele locale, artistilor Gheorghe Damian si Gheorghe Coman, un bust de, mai mari 
proportii. Soclul, înalt de 3,50 m, din marmura alba, pe o baza mai mare, asimetrica, a fost 
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lucrat de sculptorul Ion Th. Vidali (1906—1965), în anul 1952, când monumentul a fost 
terminat si inaugurat. 
 
 
MUZEUL „CEASUL DE-A LUNGUL VREMII" 
 
 Unicul muzeu de acest fel din tara cuprinde o bogata colectie de ceasuri faurite de 
mesteri vestiti din Europa, cele mai multe fiind adevarate opere de arta. Organizat din 
initiativa profesorului N.I. Simache, ca sectie a Muzeului de Istorie, el dateaza din 1963. A 
fost instalat mai întâi într-o sala din Palatul Culturii, pâna când, prin achizitii, a capatat un 
patrimoniu atât de bogat încât a avut nevoie de un local propriu. I s-a pus atunci la 
dispozitie Casa Luca Elefterescu, care a fost adaptata noului scop; lucrarile de amenajare s-
au terminat în anul 1971 si muzeul s-a deschis în ianuarie 1972. 
 În prezent, muzeul are o colectie de aproape l 000 de piese (numai în parte expuse), 
printre care: cadran solar, pendul construit din lemn în 1634, ceas pus în miscare printr-o 
cadere de apa (Londra, 1654), primul ceas de buzunar („oul de Nurnberg"), orologii de 
turn, o piesa din 1693 (realizare a ceasornicarului Ralf Gout), ceasul de mâna construit în 
acelasi an de Courvoisier (cu efigia lui Ludovic al XIV-lea), piese realizate de maestrii 
londonezi Georg Prior, Edward Prior, Th. Whit, George Clarke, Markwich, Markham, Jo 
Wightmann, Van Laure, de ceasornicari francezi (Benjamin Balber, George Charle, 
Meuron), austrieci (Philipp Ia-cob, Beyr) sau elvetieni (Pres Vaucher, A. Hess). Pot fi 
vazute ceasuri cu mecanisme muzicale care cînta Marseilleza, Desteapta-te române, 
valsurile lui Strauss. Sînt prezentate ceasuri care au apartinut unor personalitati (Constantin 
Brîncoveanu, Al. I. Cuza, Mihail Kogalniceanu, Cezar Bolliac, B.P. Hasdeu, Theodor 
Aman, I.L. Caragiale, Duiliu Zamfirescu, LA. Bassarabescu etc.), ceasuri distractive (al 
morarului, fierarului, frizerului, motanului etc.), ceasuri cu diverse indicatii în afara orelor, 
ca si alte obiecte legate de tema. 
 


