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V� invit�m prin aceast� lucrare s� descoperiþi Patrimoniul Cultural 
Naþional, frumuseþea ºi continuitatea artei monumentale ce arat� 
importanþa istoric�, artistic� dar �i turistic� a Monumentelor de for public, 
funerare �i art� plastic� din municipiul Caracal.

 This book will make you discover the National Cultural 
Patrimony, the beauty and continuity of the monumental art, showing the 
historical, artistic and touristic importance of public, funeral and plastic art 
monuments from the municipality of Caracal  (The Autors).

Autorii

	 Istoria	națiunilor	este	plină	de	evenimente	mari	sau	mici	 la	a	căror	strălucire	contribuie	cu	
inteligența,	spiritul	și	faptele	lor	OAMENII.	Peste	tot	în	lume,	în	toate	locurile	celebre,	dar	și	în	marile	
orașe	de-a	 lungul	 timpului	 s-au	 înălțat	 diverse	 simboluri	 spre	neuitarea	acelora	 care	au	 fost	 pilde	
exemplare	pentru	semenii	lor.
	 Municipiul	de	azi,	Caracalul	Romanaților,	nu	face	excepție	în	acest	sens,	existând	în	diverse	locuri,	
în	aer	liber	sau	în	incinte,	monumente	complexe,	statui,	busturi	și	plăci	comemorative	care	păstrează	
spre	veșnică	aducere	aminte	personalități	sau	eroi	ai	neamului	românesc	și	ai	locului,	reprezentanți	ai	
lumii	 culturale	 și	politice	care	au	avut	un	rol	excepțional	 în	 frumusețea	 și	 importanța	crescândă	a	
localității.
	 Cred	 cu	 tărie	 că	 autorii	 acestei	 tipărituri,	 împreună	 cu	 sponsorul	 patriot,	 au	 realizat	 un	
compediu	 al	 monumentelor	 caracalene	 ce	 oferă	 datele	 esențiale	 ale	 tuturor	 acestora	 și	 stârnește	
curiozitatea	 și	 admirația	 atât	 a	 vizitatorilor	 acestui	 colț	 special	 de	 lume	 românească,	 cât	 și	 a	
locuitorilor	 stabili	 care	 sunt	 mândri	 de	 urbea	 lor	 și	 de	 viața	 culturală	 pe	 care	 o	 duc	 în	 belșugul	
manifestărilor	ce	se	desfășoară	constant.	Ele	trec,	însă	monumentele	rămân	spre	mândria	tuturor	și	ele	
sunt	bijuteriile	care	împodobesc	orașul	și-l	fac	în	mod	special	atractiv	în	partea	de	sud	a	României.

Prof.dr.	Dorin	TEODORESCU
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	 Caracalul,	străveche	vatră	de	istorie,	cultură	și	civilizație,	păstrează	ceea	ce	este	mai	frumos,	mai	important	și	mai	de	
răsunet	din	istoria	monumentală	și	prezentul	acestui	oraș	din	câmpia	romănățeană.
	 Pentru	caracaleni,	din	totdeauna	timpul	s-a	scurs	rodnic	și	făuritor,	�iecare	generație	lăsând	pentru	veșnicie	ceva	din	
su�letul	său,	ceva	din	lucrul	mâinilor	sale,	ziduri	de	cetate,	biserici	și	case	frumoase,	dar	și	monumente	prin	care	să-și	cinstească	
eroii	și	cele	mai	vrednice	personalități	ale	locului.
	 Toate	monumentele,	 inclusiv	cele	din	Caracal,	sunt	parte	 integrantă	a	patrimoniului	național,	un	minunat	tezaur	al	
trecutului	istoric,	constituind	mărturii	pe	baza	cărora	poate	�i	cunoscută	istoria,	arta	și	cultura	națională.
	 În	acest	catalog	de	artă	monumentală	sunt	prezentate	toate	monumentele	de	for	public	din	municipiul	Caracal,	care	pot	
deveni	repere	pentru	îmbogățirea	cunoștințelor	contemporanilor,	dar	și	pentru	cultura	noastră	generală.
	 Când	am	pornit	la	elaborarea	acestei	lucrări	am	fost	conștienți	că	ne-am	asumat	o	mare	răspundere	datorită	caracterului	
complex	și	delicat	al	problematicii	abordate.
	 „CARACALUL	ȘI	MONUMENTELE	SALE”	este	o	lucrare	care	se	înscrie	în	seria	„Județul	Olt	–	istorie,	cultură,	artă,	tradiție”	
și	se	adresează	deopotrivă	iubitorilor	de	adevăr	și	informații,	dar	și	marelui	public	de	diferite	vârste	și	niveluri	de	pregătire,	�iind	
structurată	pe	trei	capitole.
	 Primul	capitol	„MONUMENTELE	EROILOR”,	este	dedicat	unui	număr	de	11	monumente	ridicate	în	memoria	și	pentru	
cinstirea	eroilor	caracaleni	și	romănățeni	care	și-au	dat	viața	pentru	țară	și	nemul	românesc.	Pe	plăci	din	bronz	sau	marmură	au	
fost	 înscrise	 inscripții	omagiale:	 „Vouă	eroilor	din	Romanați,	 s-a	ridicat	acest	 templu	al	virtuțiilor	strămoșești,	 către	voi	 se	
îndreaptă	cu	piozitate	gândirea	celor	de	azi	și	de	mâine,	vouă	vi	se	cuvine	în	parte	prinosul	de	recunoștință	al	unui	neam	întregit,	
eternizând	unirea	tuturor	românilor”	(Monumentul	Eroilor);	„Eroilor	caracaleni	căzuți	pe	câmpurile	de	luptă	din	Est	și	Vest	
(1941-1945)	și	veteranilor	de	război	care	au	luptat	pentru	eliberarea	pământului	românesc	a�lat	vremelnic	sub	ocupație	străină	
–	recunoștința	veșnică	a	urmașilor”	(Monumentul	Recunoștinței);	„Dormiți	în	pace,	eroi	ai	neamurilor	învrăjbite,	cari	făcându-vă	
datoria	către	patrie,	odihniți	acum	în	eterna	înfrățire”	(Monumentul	Eroului	Necunoscut).
	 Pe	soclurile	acestor	monumente	din	bronz,	marmură	sau	piatră	și-au	pus	semnăturile	mari	sculptori:	Ioan	Schmidt-Faur,	
Iosif	Bianchi,	T.	Fârdă	dar	și	mai	tineri	arhitecți	contemporani:	Liliana	Ilie,	Petre-Spiru	Adrian	și	alții.
	 În	 capitolul	 următor	 „MONUMENTE	 DE	 ARTĂ	 FUNERARĂ”,	 sunt	 prezentate	 13	 asemenea	 monumente,	 care	 sunt	
amplasate	în	zonele	I	și	II	din	Cimitirul	Nr.1	a�lat	pe	strada	Carpați,	nr.115,	la	ieșirea	din	partea	de	nord	a	municipiului.	În	lista	

	 The	history	of	nations	is	full	of	big	or	small	events	having	in	their	centre	the	PEOPLE,	with	their	

intelligence,	spirit	and	deeds.	All	over	the	world,	in	every	famous	places,	as	well	as	within	the	big	cities	

along	centuries,	various	symbols	have	been	built	in	the	memory	of	those	special	people.

	 The	municipality	of	today,	Caracal	of	the	Romanati	county,	is	not	exception,	monuments,	statues,	

busts	and	memorial	plaques	existing	in	various	places,	in	the	open	or	indoors.	They	will	always	remind	us	

of	the	Romanian	heroes	and	native	people,	representatives	of	cultural	and	political	people	belonging	to	

Caracal.				

	 I	 strongly	 believe	 that	 the	 authors	 of	 this	 book,	 together	with	 the	 patriot	 sponsor,	made	 a	

compendium	of	 the	monuments	 in	Caracal,	offering	their	essential	data,	arousing	the	curiosity	and	

admiration,	both	of	the	visitors	and	the	natives	proud	of	their	town	and	of	its	rich	cultural	life.	The	

monuments	are	 the	 jewels	which	decorate	 the	 town,	making	 it	 so	attractive	 in	 the	 southern	par	of	

Romania.
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monumentelor	istorice,	aprobată	în	anul	2004	de	Ministerul	Culturii	și	Cultelor,	se	a�lă	un	număr	de	6	dintre	aceste	monumente	
funerare,	celelalte	reținând	atenția	celui	care	le	privește	prin	stilul	de	construcție	și	bogata	ornamentație	arhitectonică.	Sub	
lespedea	 acestor	 morminte	 sunt	 înhumate	 personalități	 remarcabile	 caracalene,	 oameni	 politici	 (deputați	 și	 senatori	 de	
Romanați),	primari	ai	orașului,	medici,	farmaciști,	o�ițeri,	precum	și	membrii	unor	importante	familii	boierești	din	sec.	XIX	și	
începutul	sec.	XX	(familia	Jienilor,	familia	Cesianu,	familia	Comăneanu,	etc.).
	 Monumentele	ridicate	la	mormintele	celor	decedați	au	fost	comandate	spre	executare	unor	mari	artiști	sculptori:	Carol	
Storck,	Frederich	Storck,	Ion	Georgescu,	Dino	D.	Pavelescu	(fost	elev	al	lui	I.	Georgescu),	etc.,	care	au	folosit	ca	materiale	pentru	
operele	lor	bronzul,	marmura	și	piatra.
	 Ultimul	capitol,	„MONUMENTE	COMEMORATIVE	–	STATUI	ȘI	BUSTURI”	 înregistrează	 și	prezintă	21	de	asemenea	
monumente	 și	 lucrări	 de	 artă	 plastică	 grupate	 astfel:	 3	monumente	 comemorative	 ale	 unor	 evenimente,	 4	 statui	 de	 artă	
decorativă	și	14	busturi	ale	unor	remarcabile	personalități	istorice,	politice	și	din	lumea	muzicii,	literaturii,	teatrului	și	artei	
plastice,	caracaleni	sau	care	au	avut	legătură	cu	Caracalul.
	 Ca	 și	 lucrările	 de	artă	din	 capitolele	 anterioare,	monumentele	 prezentate	 în	 acest	 capitol	 poartă	 semnăturile	 unor	
reputați	sculptori:	Ion	Jalea,	Ion	Dimitriu-Bârlad,	Gheorghe	Iliescu	Călinești,	Vasile	Năstăsescu,	Pavel	Mercea,	Ion	Mladin,	Paul	C.	
Mărgărit,	Mihai	Onofrei,	Corneliu	Medrea,	Lucian	Țăran,	etc.
	 	
	 Noi,	autorii,	am	dorit	pentru	toți	cei	care	deschid	paginile	acestui	catalog	să	evidențiem	câteva	din	minunatele	comori	de	
artă,	adevărate	„minuni”	ale	Caracalului,	oraș	încărcat	de	istorie	și	locuit	de	oameni	a	căror	existență	în	comunitate	a	lăsat	și	
continuă	să	lase	urme.

	 La	�inal	ținem	să	mulțumim	și	pe	această	cale,	pentru	spijinul	acordat	prin	informații,	date,	documente	de	arhivă	și	
materiale	personale	doamnelor:	lect.univ.dr.	arhitect	Ioana	Petrescu	de	la	Facultatea	de	Arhitectură	a	Universității	„Spiru	Haret”	
București;	arhitect	Liliana	Ilie	de	la	Direcția	Urbanism	și	Sistematizare	-	Primăria	Caracal	și	domnilor:	prof.dr.	Dorin	Teodorescu,	
director	executiv	al	Direcției	pentru	Cultră	Olt;	comandor	(r)	ing.	Ion	Marin;	colonel	(r)	ing.	George	Bănică;	lect.drd.	arhitect	
Bogdan	Stanciu	de	la	Facultatea	de	Arhitectură	a	Universității	„Spiru	Haret”	București;	colonel	(r)	Matei	Dumitru,	președintele	
Filialei	Caracal	a	Asociației	„Cultul	Eroilor”;	colonel	(r)	Ilie	Cincă;	prof.	Dumitru	Botar.

Ing.	Cătălin	ANDRONĂCHESCU
Prof.	George	MIHAI

	 Caracal,	ancient	hearth	of	history,	culture	and	civilization,	maintains	what	is	more	beautiful,	more	important	and	famous	
from	the	history	and	the	present	of	this	town	in	the	Romanati	Plain.
	 For	the	natives,	time	passed	fruitfully,	each	generation	leaving	to	the	coming	ones	something	from	its	soul,	something	from	its	
manufacture,	fortress	walls,	beautiful	churches	and	houses,	as	well	as	monuments	to	honor	its	heroes	and	the	native	personalities.
	 All	the	monuments,	including	those	in	Caracal,	make	up	the	national	patrimony,	a	wonderful	treasure	of	the	historical	past,	
being	evidence	on	the	basis	of	which	we	know	about	national	history,	art	and	culture.
	 In	this	monumental	art	catalogue	you	will	�ind	all	the	public	monuments	from	Caracal,	which	can	become	reference	points	to	
enrich	the	knowledge	of	the	contemporaries	and	our	general	culture.
	 We	assumed	a	great	responsibility	when	writing	this	book,	because	of	the	delicate	and	complex	character	of	the	problems	
under	debate.
	 ''CARACAL	AND	ITS	MONUMENTS''	ranges	among	the	series	''The	county	of	Olt	–	history,	culture,	art,	tradition'',	and	appeals	
both	to	these	who	love	the	truth	and	information	and	to	the	big	public	of	various	ages	and	jobs,	containing	three	chapters.
	 The	�irst	chapter,	''THE	MONUMENTS	OF	HEROES'',	is	dedicated	to	eleven	monuments	built	in	the	memory	of	the	heroes	from	
Caracal	and	Romanati,	who	died	for	their	country	and	nation.	Homage	inscriptions	were	written	on	bronze	or	marble	plaques:	''To	
you,	heroes	from	Romanati,	this	temple	of	the	ancient	virtues	was	built,	of	you	the	people	think	piously,	to	you	everybody	owes	a	
uni�ied	nation,	making	the	unity	of	all	Romanians	eternal	(	''The	Monuments	oh	Heroes'');	''To	the	Heroes	from	Caracal	who	died	on	
the	battle	�ields	in	the	East	and	West	(1941-1945)	and	to	the	war	veterans	who	fought	to	free	the	Romanian	land,	which	was	
temporary	under	foreign	occupation	-	the	eternal	gratitude	of	the	posterity''.(	''The	Monuments	of	Gratitude'');	''Sleep	in	peace,	
heroes	of	hostile	nations	who	serving	your	country,	now	rest	in	eternal	fraternity''.(	''The	monument	of	the	Unknown	Hero'').	
	 Big	sculptors	signed	on	the	pedestal	of	these	bronze,	marble	or	stone	monuments:	Ioan	Schmidt-Faur,	Iosif	Bianchi,	T.	Farda,	
as	well	as	young	contemporary	architects:	Liliana	Ilie,	Petre-	Spiru	Adrian	and	others.
	 The	next	 chapter,	 ''MONUMENTS	OF	FUNERAL	ART'',	 presents	 eleven	 such	monuments,	 being	 in	 the	areas	 I	 and	 II	 in	
Graveyard	No.1,	on	115	Carpati	Street,	at	the	Northen	entrance	of	the	municipality.	In	the	list	of	the	historical	monuments,	approved	
in	 2010,	 through	 the	 Order	 of	 the	 Minister	 of	 Culture	 and	 the	 National	 Cultural	 Patrimony	 No.2361,	 there	 are	 six	 funeral		
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monumentelor	istorice,	aprobată	în	anul	2004	de	Ministerul	Culturii	și	Cultelor,	se	a�lă	un	număr	de	6	dintre	aceste	monumente	
funerare,	celelalte	reținând	atenția	celui	care	le	privește	prin	stilul	de	construcție	și	bogata	ornamentație	arhitectonică.	Sub	
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plastice,	caracaleni	sau	care	au	avut	legătură	cu	Caracalul.
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reputați	sculptori:	Ion	Jalea,	Ion	Dimitriu-Bârlad,	Gheorghe	Iliescu	Călinești,	Vasile	Năstăsescu,	Pavel	Mercea,	Ion	Mladin,	Paul	C.	
Mărgărit,	Mihai	Onofrei,	Corneliu	Medrea,	Lucian	Țăran,	etc.
	 	
	 Noi,	autorii,	am	dorit	pentru	toți	cei	care	deschid	paginile	acestui	catalog	să	evidențiem	câteva	din	minunatele	comori	de	
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Bogdan	Stanciu	de	la	Facultatea	de	Arhitectură	a	Universității	„Spiru	Haret”	București;	colonel	(r)	Matei	Dumitru,	președintele	
Filialei	Caracal	a	Asociației	„Cultul	Eroilor”;	colonel	(r)	Ilie	Cincă;	prof.	Dumitru	Botar.

Ing.	Cătălin	ANDRONĂCHESCU
Prof.	George	MIHAI
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heroes	of	hostile	nations	who	serving	your	country,	now	rest	in	eternal	fraternity''.(	''The	monument	of	the	Unknown	Hero'').	
	 Big	sculptors	signed	on	the	pedestal	of	these	bronze,	marble	or	stone	monuments:	Ioan	Schmidt-Faur,	Iosif	Bianchi,	T.	Farda,	
as	well	as	young	contemporary	architects:	Liliana	Ilie,	Petre-	Spiru	Adrian	and	others.
	 The	next	 chapter,	 ''MONUMENTS	OF	FUNERAL	ART'',	 presents	 eleven	 such	monuments,	 being	 in	 the	areas	 I	 and	 II	 in	
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CAPITOLUL I

Monumentele eroilor

	 THE	MONUMENTS	OF	HEROES	/	The	heroes	from	Caracal	and	Romanati,	known	and	unknown,	to	whom	the	destiny	and	
hardships	of	times	guided	their	steps	along	the	country	or	even	along	the	continent,	people	who	sacri�iced	themselves	for	their	
country	and	nation,	digni�ied	and	brave	people,	with	the	gun	in	their	hands,	serving	their	nation,	must	be	eternally	honored	by	all	
Romanians,	and	the	worship	for	their	deeds	must	become	a	religion	for	every	present	and	future	generations.

	 Eroii	caracaleni	și	romănățeni,	știuți	și	neștiuți,	cărora	destinul	și	vicisitudinile	vremurilor	le-au	purtat	pașii	în	lungul	și	în	
latul	țării	sau	chiar	al	continentului,	oameni	care	s-au	jert�it	și	în	mod	conștient	pentru	țară	și	popor,	oameni	demni	și	curajoși	cu	
arma	în	mâini	care	și-au	slujit	neamul	până	la	sacri�iciu,	trebuie	să	se	bucure	de	cinstire	eternă	din	partea	tuturor	muritorilor	de	
nație	română,	iar	cultul	faptelor	lor	trebuie	să	devină	o	religie	pentru	toate	generațiile	actuale	și	viitoare.

monuments,	the	others	having	a	special	style	and	a	rich	architectural	adornment.
	 Important	native	personalities	are	interred	under	these	tombstones,	like:	politicians	(deputees	and	senators	of	Romanati),	
mayors,	doctors,	chemists,	of�icers	and	members	of		some	landowner		families	from	the	XIXth	and	early	XXth	century	(Jieni	family,	
Cesianu	family,	Comaneanu	family,	etc.).
	 Famous	sculptors	made	the	monuments	of	the	tombs:	Carol	Stork,	Frederich	Stork,	Ion	Georgescu,	Dino	D.	Pavelescu,	who	
used	materials	such	as:	bronze,	marble	and	stone.
	 The	last	chapter,	''MEMORIAL	MONUMENTS	–	STATUES	AND	BUSTS'',	present	twenty-two	monuments	and	plastic	art	works	
grouped	in	the	following	way:	four	memorial	monuments	of	some	events,	four	statues	of	decorative	art	and	fourteen	busts	of	some	
important	personalities	from	Caracal:	historians,	politicians,	musicians,	writers	and	poets,	actors	or	sculptors.
	 The	monuments	presented	in	this	chapter	are	signed	by	famous	sculptors:	Ion	Jalea,	Ion	Dimitriu-Barlad,	Gheorghe	Iliescu	
Calinesti,	Vasile	Nastasescu,	Pavel	Mercea,	Ion	Mladin,	Paul	C.Margarit,	Mihai	Onofrei,	Corneliu	Medrea,	Lucian	Taran,	etc.
	
	 We,	the	authors,	wanted	to	highlight	some	of	the	wonderful	art	treasures,	real	''wonders''	of	Caracal,	a	town	full	of	history	
and	legendary	people.
	
	 Many	thanks	for	the	support	given	through	information,	data,	archive	documents	and	personal	materials	to:	lect.	univ.	dr.	
architect	 Ioana	Petrescu,	 Architecture	 Faculty,	 University	 ''Spiru	Haret''	 Bucharest;	 architect	 Liliana	 Ilie,	 from	Urbanism	and	
systematization	–	Town	Hall	of	Caracal	and	to:	prof.	dr.	Dorin	Teodorescu,	executive	director	of	the	Central	Board	for	Culture,	Olt,	
commander	(	r	)	ing.Ion	Marin;	colonel	(	r	)	ing.	George	Banica,	lect.drd.	architect	Bogdan	Stanciu,	from	the	Architecture	Faculty,	
University	Spiru	Haret,	Bucharest;	colonel	(	r	)	Matei	Dumitru,	president	of	the	Caracal	Branch	of	the	association	''The	Heroes	
Worship'';	colonel	(	r	)	Ilie	Cinca;	prof.	Dumitru	Botar.	

Ing.	Cătălin	ANDRONĂCHESCU
Prof.	George	MIHAI
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Monumentul	eroilor	(centru)

	 Ansamblul	 monumental	 din	 centrul	 municipiului	 Caracal	 este	 opera	
sculptorului	Ioan	Schmidt-Faur	și	a	fost	�inalizat	în	anul	1926.
	 Monumentul	este	alcătuit	din	trei	grupuri	statuare	din	bronz,	așezate	pe	un	
soclu	de	piatră,	adusă	din	Munții	Apuseni.
	 Grupul	central	reprezintă	un	soldat	în	poziția	de	atac	cu	arma	în	ambele	
mâini	și	având	lângă	el	o	frumoasă	„victorie”	întruchipând	o	femeie	mândră,	care	
ține	în	mâna	dreaptă	o	coroană	de	lauri,	iar	în	mâna	stângă	drapelul	României.	La	
piciorul	stâng	al	femeii	este	sculptat	un	fragment	dintr-o	roată	de	tun,	simbol	al	
zdrobirii	inamicului.
	 În	stânga	și	în	dreapta	soclului	central,	pe	poziții	mai	joase,	se	a�lă	două	
grupuri	statuare,	care	redau	diverse	scene	ale	luptei:	în	stânga	doi	ostași	în	poziție	de	
luptă,	care	trag	cu	o	mitralieră,	iar	în	dreapta	un	soldat	alergând	spre	inamic	cu	
arma	în	mâini	și	alți	doi	soldați	care	trag	cu	arma	sau	aruncă	cu	grenade.

	 THE	MONUMENTS	OF	HEROES	(CENTRE)	/	The	monumental	ensemble	
from	the	centre	of	Caracal	was	made	by	the	sculptor	Ioan	Schmidt	–	Faur	and	was	
�inished	in	1926.
	 The	monuments	is	made	up	of	three	bronze	statuary	groups,	placed	on	a	
stone	pedestal,	brought	from	the	Apuseni	Mountains.
	 The	central	group	represents	a	soldier	ready	to	attack,	holding	a	gun	with	
both	 hands	 and	 having	 next	 to	 him	 a	 beautiful	 ''victory'',	 embodying	 a	 young	
woman,	who	holds	a	laurel	crown	in	her	right	hand,	and	the	Romanian	�lag	in	the	left	
hand.	At	the	left	foot	of	the	woman,	a	piece	of	a	cannon	wheel	is	sculpted,	symbol	of	
crushing	the	enemy.
	 On	the	 left	and	right	central	pedestal,	on	 lower	positions,	 there	are	two	
statuary	groups,	rendering	various	scenes	of	the	�ight:	on	the	left	–	two	soldier	in	a	
�ighting	positions,	shooting	with	the	machine-gun,	on	the	right,	a	soldier	running	
towards	the	enemy	with	the	gun	in	his	hand	and	two	other	soldiers	shooting	with	
their	gun	or	throwing	grenades.

	 În	grădinița	din	fața	clădirii	fostei	Administrații	Financiare	a	județului	
Romanați.	Din	inițiativa	și	contribuția	funcționarulor	acestei	instituții,	a	fost	
construit	 în	 anul	 1922	 un	monument	 de	 către	 sculptorul	 P.	 Bianchi,	 pentru	
comemorarea	colegilor	morți	în	primul	război	mondial.
	 Monumentul	din	piatră	avea	sculptat	pe	soclu	chipul	regelui	Ferdinand,	
întemeietorul	României	Mari,	iar	în	vârf	un	vultur	cu	aripile	deschise,	simbolul	
curajului.	Astăzi	monumentul	nu	mai	are	vulturul	și	nici	chipul	regelui.

	 THE	MONUMENT	OF	THE	FINANCIAL	ADMINISTRATION	HEROES	/	
In	the	garden	from	the	front	of	building	of	the	former	Financial	Administration	
of	the	Romanati	County,	from	the	initiative	and	the	contribution	of	the	of�ice	
workers	of	this	institution,	the	sculptor	P.	Bianchi	built	a	monument	in	the	year	
1922,	to	commemorate	the	fellows	dead	in	the	First	World	War.
	 The	monument	made	 of	 stone	 had	 on	 its	 pedestal	 the	 face	 of	 King	
Ferdinand,	the	founder	of	Great	Romania,	and	on	its	top	on	eagle	with	its	wings	
open,	symbol	of	courage.	Today,	the	eagle	and	the	King's	face	are	not	any	longer	
on	the	monument.

Monumentul	eroilor	administrației	�inanciare
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both	 hands	 and	 having	 next	 to	 him	 a	 beautiful	 ''victory'',	 embodying	 a	 young	
woman,	who	holds	a	laurel	crown	in	her	right	hand,	and	the	Romanian	�lag	in	the	left	
hand.	At	the	left	foot	of	the	woman,	a	piece	of	a	cannon	wheel	is	sculpted,	symbol	of	
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	 On	the	 left	and	right	central	pedestal,	on	 lower	positions,	 there	are	two	
statuary	groups,	rendering	various	scenes	of	the	�ight:	on	the	left	–	two	soldier	in	a	
�ighting	positions,	shooting	with	the	machine-gun,	on	the	right,	a	soldier	running	
towards	the	enemy	with	the	gun	in	his	hand	and	two	other	soldiers	shooting	with	
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Romanați.	Din	inițiativa	și	contribuția	funcționarulor	acestei	instituții,	a	fost	
construit	 în	 anul	 1922	 un	monument	 de	 către	 sculptorul	 P.	 Bianchi,	 pentru	
comemorarea	colegilor	morți	în	primul	război	mondial.
	 Monumentul	din	piatră	avea	sculptat	pe	soclu	chipul	regelui	Ferdinand,	
întemeietorul	României	Mari,	iar	în	vârf	un	vultur	cu	aripile	deschise,	simbolul	
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of	the	Romanati	County,	from	the	initiative	and	the	contribution	of	the	of�ice	
workers	of	this	institution,	the	sculptor	P.	Bianchi	built	a	monument	in	the	year	
1922,	to	commemorate	the	fellows	dead	in	the	First	World	War.
	 The	monument	made	 of	 stone	 had	 on	 its	 pedestal	 the	 face	 of	 King	
Ferdinand,	the	founder	of	Great	Romania,	and	on	its	top	on	eagle	with	its	wings	
open,	symbol	of	courage.	Today,	the	eagle	and	the	King's	face	are	not	any	longer	
on	the	monument.

Monumentul	eroilor	administrației	�inanciare
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Monumentul	Eroului	Necunoscut Monumentul	Eroilor	din	cartierul	Bold

	 Grupul	 statuar,	 ridicat	 de	 „Societatea	 veteranilor	 grade	 inferioare	

Mărăști-Mărășești”	 în	Cimitirul	Eroilor,	este	opera	sculptorului	 Ioan	Schmidt-

Faur	și	a	fost	realizat	în	anul	1928.

	 Monumentul	este	alcătuit	dintr-un	soclu	înalt	de	cca.	3	m,	construit	din	

blocuri	de	piatră	de	către	armata	germană,	pe	care	se	a�lă	grupul	statuar	din	

bronz	format	din	doi	soldați.	Soldatului	care	stă	în	picioare,	descoperit,	i	se	citește	

pe	 față	 durerea	 și	 respectul	 pentru	 camaradul	 erou,	 căzut	 la	 picioarele	 lui.	

Soldatul	căzut	în	luptă,	cu	ultimele	lui	puteri	strânge	în	pumnul	stâng	o	mână	din	

pământul	scump	al	țării	pentru	care	și-a	dat	viața.

	 Pe	fațada	monumentului	se	a�lă	o	placă	din	marmură	albă	cu	inscripția	

„Eroilor	războiului	mondial	1916-1918”

	 THE	MONUMENT	OF	THE	UNKNOWN	HERO		/	The	statuary	group	built	

in	 the	 Heroes	 Graveyard,	 by	 ''the	 Society	 Inferior	 Ranks	 Marasti-Marasesti'',	

belongs	to	Ioan	Schmidt	–	Faur	and	it	was	made	in	the	year	1928.

	 The	monument	is	made	up	of	a	3	metres	tall	pedestal,	built	of	blocks	of	

stone	by	the	German	army,	on	which	there	is	the	bronze,	statuary	group	of	the	two	

soldiers.	The	standing	soldier,	bareheaded,	is	full	of	grief	and	respect	for	his	hero	

fellow,	fallen	at	his	feet.	The	soldier,	dead	in	the	�ight,	with	his	last	force.	Keeps	

tight	in	his	left	�ist,	a	piece	of	land	of	this	country,	for	which	he	gave	his	life.

	 On	the	front	of	the	monument	there	is	a	plaque	of	white	marble	with	the	

inscription	,,To	the	heroes	of	the	World	War	1916	–	1918''.

	 În	anul	2003,	 la	 inițiativa	preotului	paroh	Marin	Popa	de	 la	Biserica	
„Buna	Vestire”,	care	deservește	spiritual	locuitorii	din	Bold,	s-a	luat	hotărârea	
construirii	unui	monument	al	eroilor	și	veteranilor	din	cartier	care	au	luptat	și	s-
au	jert�it	în	primul	și	al	doilea	război	mondial.
	 Cu	 acordul	 Administrației	 publice	 locale	 a	 Caracalului	 s-a	 stabilit	
amplasarea	 monumentului	 la	 intersecția	 străzii	 Gh.	 Doja	 cu	 strada	 Maior	
Crantea,	pe	un	teren	viran.	Finanțarea	construcției	monumentului	s-a	făcut	prin	
sponsorizări	 din	 partea	 unor	 �irme	 locale	 și	 a	 donațiilor	 din	 partea	 Bisericii	
„Buna	Vestire”	și	a	urmașilor	eroilor	și	a	enoriașilor	parohiei.
	 Monumentul	a	fost	ridicat	în	anul	2004.	Are	forma	unui	obelisc	din	beton	
armat,	placat	cu	marmură	albă	pe	soclu	(pe	cele	patru	fețe	�iind	săpate	numele	a	
128	de	eroi	și	veterani	de	război,	precum	și	sponsorii	și	donatorii),	iar	în	partea	
superioară	 a	 fost	montată	 o	 cruce	 tot	 din	marmură	 albă,	 astfel	 că	 întreaga	
construcție	are	o	înălțime	de	peste	3,5m.

	 THE	MONUMENT	OF	HEROES	FROM	BOLD	DISTRICT	 /	 In	 the	year	
2003,	at	the	initiative	of	the	Vicar	Priest	Marin	Popa	from	the	''Annunciation''	
Church	from	Bold	(the	largest	district	of	Caracal),	the	local	authorities	decided	to	
build	a	monument	of	the	heroes	and	veterans	from	that	district,	who	fought	and	
sacri�iced	their	lives	in	the	First	and	Second	World	War.
	 The	 local	Public	Administration	agreed	 to	place	 the	monument	at	 the	
crossroad	of		Gheorghe	Doja	Street	with	Major	Crantea	Street	on	a	vacant	ground.
The	building	of	this	monument	was	�inanced	through	sponsorships	from	local	
�irms	and	donations	from	the	Annunciation	Church	and	from	the	heroes	heirs	and	
the	parish	�lock.
	 The	monument	was	built	 in	2004.	 it	has	the	shape	of	an	obelisk	from	
ferro-concrete,	 plaqued	with	white	marble	on	 the	pedestal	 (on	 the	 four	 faces	
being	engraved	the	names	of	128	heroes	and	war	veterans,	as	well	as	the	sponsors	
and	the	donors),	and	on	top	of	it	a	white	marble	cross	was	mounted,	so	that	whole	
construction	has	a	height		of	over	3,5	metres.
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Monumentul	Recunoștinței Monumentul	Eroilor	Reg.	II	Romanați	No.19

	 Acest	monument,	care	cinstește	memoria	eroilor	Caracalului	și	veteranilor	
din	 cel	 de-al	 doilea	 război	mondial,	 situat	 în	 apropierea	 intrării	 dinspre	 sud	 a	
parcului	„C.	Poroineanu”,	a	fost	proiectat	de	arhitectul	Petre-Spiru	Adrian	și	ridicat	
de	Consiliul	Local	și	Primăria	Caracal	în	anul	2004.
	 Monumentul	 reprezintă	 o	 incintă	 sacră	 marcată	 de	 două	 cadre	
dreptunghiulare,	 unul	 din	 beton	 armat,	 placat	 cu	 granit	 negru,	 intersectat	
perpendicular	cu	un	cadru	din	oțel	inoxidabil.	În	mijloc	se	înalță	soclul	în	formă	de	
trunchi	de	piramidă,	placat	cu	marmură	albă,	iar	deasupra	întregului	ansamblu	se	
înalță	o	cruce	cu	inserție	placată	cu	granit	negru.	Pe	cele	patru	fețe	ale	soclului	sunt	
�ixate	plăci	de	marmură	albă	cu	inscripții.	În	anul	2008,	monumentului	i	s-a	mai	
adăugat	un	vultur	cu	aripile	deschise,	simbol	al	vitejiei	pe	câmpul	de	luptă,	precum	și	
două	tunuri	în	stânga	și	dreapta	ansamblului.

	 THE	MONUMENT	OF	GRATITUDE	/	This	monument,	which	honors	the	
memory	of	the	heroes	and	war	veterans	from	Caracal,	situated	near	the	southern	
entrance	of	the	Park	 ''C.	Poroineanu'',	was	designed	by	the	architect	Petre-Spiru	
Adrian	and	built	by	the	Local	Council	and	the	Town	Hall	of	Caracal	in	the	year	2004.
	 The	monument	represents	a	sacred	precincts	marked	by	two	rectangular	
frames,	 one	 of	 ferro-concrete,	 plaqued	 with	 black	 granite,	 perpendicularly	
intersected	with	a	frame	from	stainless	steel.	In	the	middle	there	is	the	pedestal	in	the	
shape	of	a	pyramid,	plaqued	with	black	marble,	and	on	its	top	raises	a	cross	with	an	
insertion	plaqued	with	black	granite.	On	the	four	sides	of	the	pedestal	there	are	some	
plaques	of	white	marble	with	inscriptions.	In	2008,	an	eagle	with	open	wings	was	
added	symbol	of	bravery	on	the	battle�ield,	as	well	as	two	cannons	on	the	left	and	
right	of	the	ensemble.

	 Acest	monument	se	a�lă	în	curtea	unității	militare	de	pe	strada	Walter	
Mărăcineanu,	unde	a	fost	cazarma		Regimentul	II	Romanați	No.19.
	 Datele	despre	acest	monument	lipsesc,	însă	se	presupune	că	a	fost	ridicat	
după	campania	militară	din	anul	1913,	la	Sud	de	Dunăre,	de	către	plt.maj.	Ilie	
Zmarad	și	Ilie	Lossi,	care	și-au	înscris	numele	la	baza	soclului.
	 Monumentul	este	construit	din	pietre	de	munte,	 �ixate	cu	ciment,	 sub	
formă	de	obelisc.	Pe	unele	pietre	sunt	săpate	numele	unor	ținuturi	(Ardeal,	Banat,	
Dobrogea),	 ale	 unor	 râuri	 (Argeș,	 Topolog,	 Neajlov),	 sau	 ale	 unor	 localități	
(Drăgănești,	 Costești,	 Cernavodă,	 Flămânda,	 etc.).	 Inițial	 au	 fost	 �ixate	 pe	
monument	două	plăci	mari,	care	astăzi	lipsesc	și	ar	�i	oferit	date	suplimentare	
despre	monument.

	 THE	 MONUMENT	 OF	 HEROES	 REG.	 II	 ROMANATI	 No.19	 /	 This	
monument	is	situated	in	the	yard	of	the	military	unity	in	W.	Maracineanu	Street,	
where	there	was	the	barrack	on	Regiment	II	Romanati	No.19
	 This	 monument	 is	 supposed	 to	 have	 been	 built	 after	 the	 military	
campaign	from	1913,	in	the	South	of	the	Danube,	by	plt.	maj.	Ilie	Zmarand	and	Ilie	
Lossi,	whose	names	are	at	the	basis	of	the	pedestal.
	 The	monument	is	built	from	mountains	rocks,	�ixed	with	cement,	in	the	
shape	of	an	obelisk.	On	some	of	the	rocks	we	can	�ind	the	names	of	some	regions	
(Ardeal,	Banat,	Dobrogea),	of	some	rivers	(Arges,	Topolog,	Neajlov),	or	of	some	
localities	(Draganesti,	Costesti,	Cernavoda,	Flamanda,	etc.).	Two	big	plaques	had	
initially	been	�ixed	on	the	monument,	which	are	now	missing.
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	 The	monument	is	built	from	mountains	rocks,	�ixed	with	cement,	in	the	
shape	of	an	obelisk.	On	some	of	the	rocks	we	can	�ind	the	names	of	some	regions	
(Ardeal,	Banat,	Dobrogea),	of	some	rivers	(Arges,	Topolog,	Neajlov),	or	of	some	
localities	(Draganesti,	Costesti,	Cernavoda,	Flamanda,	etc.).	Two	big	plaques	had	
initially	been	�ixed	on	the	monument,	which	are	now	missing.
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Monumentul	Eroilor	UM	01256 Monumentul	Eroilor	Sovietici

	 La	fel	ca	și	monumentul	anterior,	acest	monument	se	a�lă	în	acceași	curte	
a	unității	militare	de	pe	strada	Walter	Mărăcineanu,	la	intrare	în	partea	dreaptă.
	 Monumentul	 a	 fost	 realizat	 din	 piatră	 șlefuită	 sub	 formă	 de	 obelisc,	
având	în	vârf	un	vultur	de	bronz	cu	aripile	deschise,	iar	pe	fațada	soclului	era	
montată	coroana	regală	și	cifrul	regelui	Carol	I.
	 La	 începutul	perioadei	comuniste	au	 fost	 înlăturate	de	pe	monument	
vulturul,	însemnele	regale	și	plăcile	de	marmură	cu	inscripții.
În	anul	2009,	din	 inițiativa	Asociației	municipale	 „Cultul	Eroilor”,	 cu	 sprijinul	
unității	militare	în	incinta	căreia	se	a�lă	monumentul,	acesta	a	fost	curățat	și	
restaurat,	�iind	montat	un	nou	vultur	de	bronz	în	vârful	soclului	și	au	fost	refăcute	
după	 fotogra�ii	 vechi	 inscripțiile	 de	 pe	 soclu,	 fapt	 care	 a	 scos	 la	 iveală	 anul	
construirii	monumentului	(„al	48-lea	an	al	glorioasei	domnii	a	M.S.	Regele	Carol	
I”	–	1914).

	 THE	MONUMENT	OF	HEROES	UM	0156	/	Like	the	previous	monument,	
this	one	 is	 situated	 in	 the	some	yard	of	 the	military	unity	 in	W.	Maracineanu	
Street,	at	the	entrance	on	the	right	side.
	 The	monument	was	built	from	polished	stone	in	the	obelisk	shape,	having	
on	its	top	a	bronze	eagle	with	open	wings,	and	on	the	front	of	the	pedestal	was	the	
royal	crown	and	the	cipher	of	King	Carol	I	were	mounted.
	 At	the	beginning	of	the	communist	period,	the	eagle,	the	royal	insignia	
and	the	marble	plaques	with	inscriptions	were	removed.
	 In	the	year	2009	the	monument	was	cleaned	and	restored,	a	new	bronze	
eagle	being	mounted	on	its	top	and	the	inscriptions	on	the	pedestal	were	remade	
after	photos,	of	thus	making	possible	the	year	of	the	building	of	the	monument	to	
be	seen	(''the	48th	year	of	the	glorious	reign	of	the	Majesty	King	Carol	I''	-	1914).

	 După	 cel	 de-al	 doilea	 război	 mondial,	 în	 anul	 1945,	 la	 intrarea	 în	
Cimitirul	 Eroilor	 în	 partea	 stângă,	 în	memoria	militarilor	 sovietici	 care	 s-au	
jert�it	în	această	zonă,	a	fost	ridicat	un	monument	realizat	de	artistul	T.	Fârdă.
	 Monumentul,	 de	 tip	 obelisc	 și	 având	 o	 înălțime	 de	 2	 metri,	 este	 din	
marmură	albă,	în	care	sunt	inscripționate	în	limba	rusă	numele	a	6	o�ițeri	și	21	de	
militari.
	 Pe	placa	de	la	baza	soclului	este	o	inscripție	în	limbile	rusă	și	română:	
„Glorie	eternă	ostașilor	armatei	 sovietice	care	și-au	dat	viața	 în	 lupta	pentru	
eliberarea	omenirii	de	robia	fascistă”.

	 THE	MONUMENT	OF	THE	RUSSIAN	HEROES		/	After	the	Second	World	
War,	in	19145,	a	monument	built	by	T.	Farda	was	placed	at	the	entrance	in	the	
Graveyard	of	Heroes,	on	the	left	side,	in	the	memory	of	the	Russian	soldiers	who	
lost	their	lives	in	this	area.
	 The	monument,	of	obelisk	type,	having	a	height	of	2	metres,	is	made	from	
white	 marble,	 where	 you	 can	 �ind	 the	 names	 of	 6	 of�icers	 and	 21	 soldiers	
inscripted	in	Russian.
	 On	the	plaque	at	the	base	of	the	pedestal	there	is	an	inscription	in	the	
Russian	and	Romanian	languages:	''Eternal	glory	to	the	soldiers	of	the	Russian	
army	 who	 gave	 their	 lives	 in	 the	 battle	 to	 free	 mankind	 from	 the	 fascist	
domination''.
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jert�it	în	această	zonă,	a	fost	ridicat	un	monument	realizat	de	artistul	T.	Fârdă.
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Graveyard	of	Heroes,	on	the	left	side,	in	the	memory	of	the	Russian	soldiers	who	
lost	their	lives	in	this	area.
	 The	monument,	of	obelisk	type,	having	a	height	of	2	metres,	is	made	from	
white	 marble,	 where	 you	 can	 �ind	 the	 names	 of	 6	 of�icers	 and	 21	 soldiers	
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Monumentul	„Eroilor	parașutiști	revoluționari“ Cimitirul	Eroilor

	 Ideea	realizării	în	Caracal	a	unui	monument	al	eroilor	Revoluției	din	1989	
(parașutiști	și	alți	militari)	s-a	conturat	încă	din	decembrie	2009,	când	s-au	împlinit	
20	de	ani	de	la	acest	eveniment.	
Inițiativa	ridicării	acestuia	a	fost	luată	de	membrii	Clubului	parașutiștilor	militari	
din	Caracal	și	de	Asociația	Tineretului	Revoluționar	Olt,	care	au	și	�inanțat	ridicarea	
monumentului	abia	peste	doi	ani.
	 Proiectul	a	fost	realizat	de	d-na	arhitect	Ilie	Liliana,	de	la	Direcția	Urbanism	
a	Primăriei	Caracal,	iar	execuția	lucrării	s-a	făcut	de	către	S.C.	IGO	S.A	Caracal,	�iind	
inaugurat	în	decembrie	2011.
	 Monumentul	este	alcătuit	dintr-un	soclu	de	marmură	neagră,	pe	care	a	fost	
așezată	o	cruce	din	gresie	porțelanată	cu	brațele	așezate	inegal	(cel	din	dreapta	sus,	
iar	cel	din	stânga	mai	jos)	sugerând	o	aripă	frântă,	un	zbor	într-un	model	repetativ,	
ca	o	stilizare	a	vestitului	monument	„Coloana	in�initului”	a	lui	C.	Brâncuși.

	 THE	MONUMENT	OF	THE	REVOLUTIONARY	PARATROOPERS	HERO	/	
The	idea	of	making	a	monument	of	the	heroes	from	the	1989	Revolution	in	Caracal	
(paratroopers	and	other	soldiers)	appeared	in	december	2009,	when	we	celebrated	
20	years	from	this	event.
	 The	 Club	 of	 Paratroopers	 from	 Caracal	 and	 the	 Association	 of	 the	
Revolutionary	Youth	from	Olt,	took	the	initiative	of	building	it	and	they	�inanced	its	
building	only	two	years	later.
	 The	project	was	designed	by	architect	Ilie	Liliana,	from	the	Town	Hall	of	
Caracal,	and	S.C.	IGO	S.A.	Caracal	built	the	monument	in	december	2011.
	 The	monument	is	made	up	of	black	marble	pedestal,	on	which	was	placed	a	
cross	from	parcelained	gristone,	with	its	arms	placed	inequally	(the	right	one	up,	and	
the	left	one	down)	suggesting	a	broken	wing,	a	�light	in	a	repeated	model,	like	a	
stylization	of	the	famous	monument	''The	In�inite	Columne'',	by	C.	Brancusi.

	 Amenajat	 în	 timpul	 ocupației	 austro-germane	 din	 primul	 război	 mondial,	
Cimitirul	Eroilor	a	fost	restaurat	în	trei	rânduri	în	anii	1925,	1928	și	1933,	a�lându-se	pe	
Str.	Carpați,	Nr.115,	la	sud	de	Cimitirul	civil	Nr.1	al	Caracalului.	La	început	cimitirul	a	avut	
144	morminte	marcate	cu	câte	o	cruce	de	brad.	În	primăvara	anului	1925	au	fost	înlocuite	
crucile	de	lemn	cu	cruci	de	beton.	În	anul	1928,	pe	soclul	ridicat	de	armata	germană	în	
cimitir,	 din	 inițiativa	 și	 cu	 contribuția	 „Societății	 Mărăști-Mărășești	 din	 județul	
Romanați”	 a	 fost	 ridicat	 grupul	 statuar	 al	 Eroului	 Necunoscut,	 din	 bronz,	 lucrare	
executată	de	sculptorul	Ioan	Schmidt-Faur.
	 Din	inițiativa	Societății	Naționale	„Cultul	Eroilor”	�iliala	Romanați,	în	anul	1933	
s-a	realizat	portalul	cimitirului,	deasupra	căruia	s-a	montat	vulturul	cu	aripile	desfăcute,	
precum	și	cele	două	plăci	cu	inscripții	de	pe	stâlpii	porții.	În	prezent	cimitirul	numără	219	
morminte	de	ostași	români,	germani,	austrieci,	unguri,	turci	și	evrei,	aliniate	în	stânga	și	
dreapta	monumentului,	pe	câte	patru	rânduri.	La	intrarea	în	cimitir	pe	partea	stângă,	în	
spatele	Monumentului	Eroilor	 sovietici,	 în	 1945	 s-a	amenajat	 un	 spațiu	de	7	 x	 10	m,	
împrejmuit	cu	zid	de	beton	și	cu	o	stea	cu	cinci	colțuri	în	mijloc	–	cimitirul	celor	40	de	
militari	sovietici	morți	în	această	zonă	a	țării.

	 THE	GRAVEYARD	OF	THE	HEROES	/	Arranged	during	the	Austrian	–	German	
occupation	from	the	1	st	World	War,	the	Graveyard	of	the	Heroes	was	restored	three	times	in	
the	years	1925,	1928	and	1933,	being	in	115	Carpati	Street,	at	the	south	of	the	civil	Graveyard	
of	Caracal.	At	the	beginning	the	graveyard	had	144	tombs	marked	each	with	a	�ir-tree	cross.	
In	the	spring	of	the	year	1925	the	wooden	crosses	were	replaced	with	concrete	crosses.	In	
1928,	on	the	pedestal	made	by	the	German	army	in	the	graveyard,	from	the	initiative	and	
with	the	contribution	of	the	''Marasti-Marasesti	Society	from	the	County	of	Romanati''	the	
Unknown	Hero	statuary	group	was	built	of	bronze,	by	the	sculptor	Ioan	Schmidt-Faur.	
	 From	the	initiative	of	the	National	Society	''Worship	of	Heroes'',	Romanati	branch,	
in	the	year	1933	the	portal	of	the	graveyard	was	built,	above	which	stand	the	eagle	with	open	
wings,	as	well	as	the	two	plaques	with	inscriptions	from	the	pillars	of	the	gate.	The	graveyard	
has	now	213	tombs	of	Romanian,	German,	Austrian,	Hungarian,	Turkish	and	Jewish	soldiers,	
lined	up	on	the	left	and	on	the	right	of	the	monument,	on	four	rows.	At	the	entrance	in	the	
graveyard,	on	the	left	side,	behind	the	Monument	of	the	Russian	Heroes,	in	1945	an	area	of	7	x	
10	m	was	arranged,	enclosed	with	a	concrete	wall	and	having	a	�ive	–	angels	star	in	the	
middle	–	the	graveyard	of	the	forty	Russian	soldiers	dead	in	this	area	of	the	country.
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	 From	the	initiative	of	the	National	Society	''Worship	of	Heroes'',	Romanati	branch,	
in	the	year	1933	the	portal	of	the	graveyard	was	built,	above	which	stand	the	eagle	with	open	
wings,	as	well	as	the	two	plaques	with	inscriptions	from	the	pillars	of	the	gate.	The	graveyard	
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lined	up	on	the	left	and	on	the	right	of	the	monument,	on	four	rows.	At	the	entrance	in	the	
graveyard,	on	the	left	side,	behind	the	Monument	of	the	Russian	Heroes,	in	1945	an	area	of	7	x	
10	m	was	arranged,	enclosed	with	a	concrete	wall	and	having	a	�ive	–	angels	star	in	the	
middle	–	the	graveyard	of	the	forty	Russian	soldiers	dead	in	this	area	of	the	country.
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CAPITOLUL II

Monumente de arta funerara

	 Cimitirul	nr.1	din	Caracal,	amplasat	pe	str.	Carpați,	nr.115,	la	ieșirea	din	oraș	spre	Piatra	Olt,	are	o	vechime	de	aproape	
200	de	ani.	Aici,	sunt	înhumate	mari	personalități	locale,	familii	boierești,	militari	de	carieră,	medici,	magistrați,	și	politicieni	
caracaleni,	 cărora	 familiile	 le-au	ridicat	monumente	 funerare	–	adevărate	opere	de	artă,	 realizate	de	mari	 sculptori	de	 la	
sfârșitul	sec.	XIX	și	prima	jumătate	a	sec.	XX,	cum	ar	�i:	Ion	Georgescu,	Dimo	D.	Pavelescu,	Carol	Storck,	Frederich	Storck	și	alții.	

Monumentul	deținuților	politici

	 Din	inițiativa	membrilor	„Asociației	Foștilor	Deținuți	Politici”	–	�iliala	

județului	 Olt,	 în	 anul	 2006,	 a	 fost	 ridicat	 un	 monument	 în	 curtea	 Bisericii	

„Adormirea	 Maicii	 Domnului”	 în	 memoria	 celor	 care	 și-au	 pierdut	 viața	 în	

închisorile	comuniste	până	în	anul	1989.

	 Monumentul	are	un	soclu	de	marmură	albă	pe	care	este	așezată	o	cruce	

masivă	din	același	material,	simbolizând	recunoștința	concetățenilor	față	de	cei	

care	au	fost	întemnițați	pentru	convingerile	și	activitățile	lor	anticomuniste.

	 Pe	latura	frontală,	pe	cea	din	stânga	și	cea	din	dreapta	soclului	au	fost	

săpate	inscripții,	dar	și	numele	proiectantului:	arhitect	Mihai	Mitrache.

	 The	Monument	of	the	Political	Prisoners	/	From	the	initiative	of	the	

members	of	the	''Association	of	the	Former	Political	Prisoners''	–	the	county	of	Olt	

Branch,	 in	the	year	2006	a	monument	was	built	 in	the	yard	of	 ''God's	Mother	

Dormition	''	Church	in	the	memory	of	those	who	lost	their	lives	in	the	communist	

prisons	till	the	year	1989.

	 The	monument	has	a	white	marble	pedestal	on	which	a	massive	cross	

from	 the	 same	material	 is	placed,	 symbolizing	 the	 citizens	gratitude	 towards	

those	 who	 were	 imprisoned	 for	 their	 convictions	 	 and	 their	 anticommunist	

activities.

	 On	the	front	side	as	well	as	on	the	left	and	right	sides	of	the	pedestal	one	

can	see	some	inscriptions	and	the	name	of	the	designer:	architect	Mihai	Mitrache.

	 MONUMENTS	OF	FUNERAL	ART		/	The	Graveyard	No.1	from	Caracal,	situated	in	115	Carpati	Street,	at	the	exit	towards	
Piatra-Olt,	 is	 almost	 200	 year	 old.	 Here	 important	 local	 personalities,	 landowner	 families,	 soldiers	 or	 of�icers,	 doctors,	
magistrates	and	politicians	from	Caracal	are	buried.	Their	families	built	funeral	monuments	for	them	–	real	works	of	art,	made	by	
famous	sculptors	from	the	end	of	the	XIXth	century	and	the	�irst	half	of	the	XXth	century,	like:	Ion	Georgescu,	Dino	D.	Pavelescu,	
Carol	Storck,	Frederich	Storck	and	others.
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Monumentul	funerar	al	familiei	Jienilor Monumentul	funerar	Teodor	Stamatopol

	 Acest	monument	a	fost	ridicat	din	piatră	de	râu,	având	în	vârf	o	cruce.	Nu	
se	cunoaște	autorul.
	 Soclul	monumentului	a	fost	realizat	sub	forma	unui	trunchi	de	piramidă,	
pe	care	au	fost	�ixate	mai	multe	plăci	de	marmură.	Pe	partea	de	vest	se	a�lă	trei	
plăci	 de	 marmură	 cu	 numele	 membrilor	 familiei:	 Iancu	 Jianu	 (1787-1842),	
Sultana	Jianu	(1796-1869)	-	soția	sa	și	Zoe	N.	Dobruneanu	(1836-1906)	-	�iica	lor;	
în	partea	de	est	sunt	inscripționate	pe	plăci:	Iancu	N.	Dobruneanu	(1890-1892)	și	
Elena	și	Stiva	Ștefan	Dobruneanu	(1890-1892);	în	partea	de	nord	se	a�lă	placa	cu	
numele	lui	Nae	Dobruneanu	(1830-1873);	iar	în	partea	de	sud	cea	cu	numele	
Lt.colonel	 Mihail	 Dobruneanu	 (1861-1924)	 și	 Jeana	 Mariana	 Dobruneanu	
(1927-1934).

	 THE	FUNERAL	MONUMENT	OF	THE	JIENI	FAMILY	/	This	monument	
was	built	from	river	stone,	having	a	cross	on	top.	The	author	is	unknown.
	 The	pedestal	of	the	monument	has	the	shape	of	a	pyramid	trunk,	where	
several	marble	plaques	were	�ixed.	On	the	western	side	there	are	three	marble	
plaques	with	the	names	of	the	family	members:	Iancu	Jianu	(1787-1842),	Sultana	
Jianu	 (1796-1869)	 –	 his	 wife	 and	 Zoe	 N.Dobruneanu	 (1836-1906)	 –	 their	
daughter;	 on	 the	 eastern	 side	 there	 are	 same	 plaques:	 Iancu	N.	 Dobruneanu	
(1890-1892)	 and	 Elena	 and	 Stiva	 Stefan	 Dobruneanu	 (1890-1892);	 on	 the	
northen	side	there	is	the	plaques	with	the	name	of	Nae	Dobruneanu	(1830-1873)	
and	in	the	south	that	with	the	name	Lt.Colonel	Mihail	Dobruneanu	(1861-1924)	
and	Jeana	Mariana	Dobruneanu	(1927-1934).

	 Monumentul	a	fost	executat	de	artistul	sculptor	Dimo	D.	Pavelescu,	fost	
elev	al	cunoscutului	sculptor	Ion	Georgescu,	în	anul	1907.
	 Acest	ansamblu	monumental	are	forma	unui	baldachin	înalt,	cu	acoperiș	
în	 două	 ape	 și	 fronton,	 care	 se	 sprijină	 pe	 patru	 coloane	 cu	 capiteluri	 și	
numeroase	elemente	decorative,	precum	și	o	cruce	pe	centrul	acoperișului.
	 În	interiorul	construcției	semideschise	a	baldachinului,	între	cele	patru	
coloane,	pe	un	soclu	 înalt,	este	așezat	bustul	din	marmură	albă	al	 lui	Teodor	
Stamatopol	(1839-1913).

	 THE	FUNERAL	MONUMENT	TEODOR	STAMATOPOL	/	The	monument	
was	made	by	the	sculptor	Dino	D.	Pavelescu,	former	pupil	of	the	famous	sculptor	
Ion	Georgescu,	in	1907.
	 This	monument	has	the	shape	of	high	canopy,	with	a	roof	in	two	waters	
and	a	gable,	propping	up	on	four	columns	with	capitals	and	numerous	decorative	
elements,	and	a	cross	on	the	centre	of	the	roof.
	 Inside	the	semiopen	construction	of	the	canopy,	among	the	four	columns,	
on	a	high	pedestal,	lies	the	white	marble	bust	of	Teodor	Stamatopol.	(1839-1913).
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Monumentul	funerar	al	familiei	Jienilor Monumentul	funerar	Teodor	Stamatopol
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Monumentul	funerar	al	familiei	Cesianu Monumentul	funerar	Ștefan	Caracaș

	 Având	 forma	 de	mausoleu,	 acest	 monument	 funerar	 a	 fost	 lucrat	 în	
piatră,	cu	elemente	decorative	deosebite,	iar	la	intrare	au	fost	amplasate	două	
statui	din	marmură	reprezentând	două	femei	tinere	îndurerate.	
	 Pe	soclul	statuii	din	partea	stângă	a	monumentului	este	inscripționat	
numele	sculptorului	Ion	Georgescu	și	anul	realizării:	1895.
	 Unul	dintre	membrii	familiei	înmormântat	aici	este	Dumitru	Cesianu,	un	
mare	 intelectual	 din	 Caracal	 de	 la	 sfârșitul	 sec.	 XIX	 și	 începutul	 sec.	 XX,	 fost	
director	general	al	Poștelor,	prefect	și	deputat	al	județului	Romanați.

	 THE	FUNERAL	MONUMENT	OF	THE	CESIANU	FAMILY	/	Having	the	
shape	of	a	mausoleum,	this	funeral	monument	was	built	in	stone,	with	special	
decorative	 elements,	 at	 the	 entrance	 being	 placed	 two	 marble	 statues	
representing	two	sad	young	women.
	 On	the	pedestal	of	the	statue	from	the	left	side	of	the	monument	is	the	
name	of	Ion	Georgescu	and	the	year	1895.
	 One	of	the	members	of	the	family	burried	here	is	Dumitru	Cesianu,	an	
intellectual	 from	Caracal,	who	lived	in	the	early	XXth	century,	 former	general	
manager	of	the	Post	Of�ice,	prefect	and	deputee	of	the	county	of	Romanati.

	 Acest	monument	este	încă	una	din	operele	de	artă	realizată	în	anul	1910	
de	sculptorul	Carol	Stork.
	 Bustul	din	marmură	albă	al	renumitului	 farmacist	caracalean	Ștefan	
Caracaș	(1861-1907)	este	așezat	pe	un	frumos	soclu	din	marmură	neagră.	Soclul,	
pe	 partea	 frontală,	 are	 atașat	 un	alto-relief	 din	marmură	albă	 ce	 reprezintă	
chipul	unei	femei	tinere,	iar	deasupra	acestuia	au	fost	inscripționate	numele	celui	
decedat,	data	nașterii	și	a	morții,	precum	și	o	fotogra�ie	bust	a	lui	Ștefan	Caracaș.

	 THE	FUNERAL	MONUMENT	STEFAN	CARACAS	/	This	monument	was	
built	by	Carol	Storck	in	1910.
	 The	white	marble	 bust	 of	 the	 famous	 chemist	 Stefan	 Caracas	 (1861-
1907)	is	placed	on	a	beautiful	pedestal	from	black	marble.
	 On	 the	 front	 side	 the	 pedestal	 has	 an	 alto-relief	 from	 white	 marble	
attached,	representing	the	face	of	a	young	women,	and	above	it,	the	name	of	the	
dead	man,	the	date	of	birth	and	death,	and	a	bust	photo	of	Stefan	Caracas.
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Monumentul	funerar	Constantin	Pleșoianu Monumentul	funerar	Nicolae	Bibian

	 Monumentul	a	fost	ridicat	în	memoria	tânărului	locotenent	Constantin	
Pleșoianu	(1881-1911),	decedat	la	vârsta	de	numai	30	de	ani,	�iind	realizat	în	
anul	1912	de	sculptorul	Frederich	Storck.
	 Ansamblul	 arhitectural	 este	 alcătuit	 dintr-un	 soclu	 de	marmură	 roz,	
având	forma	unui	trunchi	de	piramidă,	pe	care	este	așezată	statuia	din	marmură	
albă	a	o�ițerului.	La	baza	soclului	se	a�lă	statuia	unei	femei,	tot	din	marmură	albă,	
care,	cu	pioșenie,	depune	o	�loare	la	mormânt.
	 Între	acest	monument	și	monumentul	anterior	(al	lui	Ștefan	Caracaș)	
sunt	evidente	asemănări,	deoarece	ambii	artiști	Frederich	și	Carol,	fac	parte	din	
aceeași	familie	de	sculptori	și	din	aceeași	școală,	inițiată	de	Karl	Storck.

	 THE	FUNERAL	MONUMENT	C.	PLESOIANU	/	The	monument	was	built	
in	the	memory	of	young	lieutenant	Constantin	Plesoianu	(1881	–	1911),	who	died	
at	the	age	of	30,	and	it	was	made	by	Frederich	Stork.
	 The	architectural	ensemble	is	made	up	of	a	pink	marble	pedestal,	in	the	
shape	of	a	pyramid	trunk,	on	which	stands	the	white	marble	statue	of	the	of�icer.	
At	the	base	of	the	pedestal	there	is	the	statue	of	a	woman,	from	white	marble,	who	
piously	puts	a	�lower	on	the	grave.
	 This	 monument	 resembles	 the	 previous	 one,	 because	 both	 artists	
Frederich	and	Carol,	belong	to	the	same	family	of	sculptors	and	to	same	school,	
initiated	by	Karl	Stork.

	 Magistrat,	primar	al	Caracalului	în	anul	1900	și	deputat	de	Romanați,	
Nicolae	Bibian	(1850-1905)	a	fost	una	din	�igurile	proeminente	ale	orașului	și	o	
personalitate	politică	marcantă	a	�ilialei	Partidului	Conservatorilor	din	județul	
Romanați	la	sfârșitul	sec.	XIX	și	începutul	sec.XX.
	 Monumentul	său	funerar	a	fost	realizat	în	întregime	din	marmură	albă	
de	soția	sa	Elisa	F.	Bibian	în	anul	1906,	�iind	compus	dintr-un	soclu	cu	frumoase	
elemente	decorative	 în	partea	superioară,	 iar	pe	partea	frontală	a	soclului	 în	
basorelief	autorul	Constantin	Bălăcescu	a	sculptat	bustul	defunctului.

	 THE	FUNERAL	MONUMENT	NICOLAE	BIBIAN	/	Magistrate,	mayor	of	
Caracal	in	the	year	1900	and	deputee	of	Romanati,	Nicolae	Bibian	(1850-1905)	
was	 one	 of	 the	 prominent	 �igures	 of	 the	 town	 and	 outstanding	 political	
personality	of	the	branch	of	the	Conservative	Party	from	the	Romanati	County	at	
the	end	of	the	XIXth	century	and	the	beginning	of	the	XXth	century.
	 His	funeral	monument	was	completely	made	of	white	marble	by	his	wife	
Elisa	 F.	 Bibian	 in	 1906,	 being	made	 up	 of	 pedestal	with	 beautiful	 decorative	
elements	on	 top	and	on	 the	 front	 side	of	 the	pedestal	 in	bas-relief	 the	author	
Constantin	Balacescu,	carved	the	bust	of	the	defunct.					
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Monumentul	funerar	Constantin	Pleșoianu Monumentul	funerar	Nicolae	Bibian
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având	forma	unui	trunchi	de	piramidă,	pe	care	este	așezată	statuia	din	marmură	
albă	a	o�ițerului.	La	baza	soclului	se	a�lă	statuia	unei	femei,	tot	din	marmură	albă,	
care,	cu	pioșenie,	depune	o	�loare	la	mormânt.
	 Între	acest	monument	și	monumentul	anterior	(al	lui	Ștefan	Caracaș)	
sunt	evidente	asemănări,	deoarece	ambii	artiști	Frederich	și	Carol,	fac	parte	din	
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	 Magistrat,	primar	al	Caracalului	în	anul	1900	și	deputat	de	Romanați,	
Nicolae	Bibian	(1850-1905)	a	fost	una	din	�igurile	proeminente	ale	orașului	și	o	
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	 THE	FUNERAL	MONUMENT	NICOLAE	BIBIAN	/	Magistrate,	mayor	of	
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was	 one	 of	 the	 prominent	 �igures	 of	 the	 town	 and	 outstanding	 political	
personality	of	the	branch	of	the	Conservative	Party	from	the	Romanati	County	at	
the	end	of	the	XIXth	century	and	the	beginning	of	the	XXth	century.
	 His	funeral	monument	was	completely	made	of	white	marble	by	his	wife	
Elisa	 F.	 Bibian	 in	 1906,	 being	made	 up	 of	 pedestal	with	 beautiful	 decorative	
elements	on	 top	and	on	 the	 front	 side	of	 the	pedestal	 in	bas-relief	 the	author	
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Monumentul	funerar	Mihail	Bibian Monumentul	funerar	Teodor	și	Nicolița	Oroveanu

	 Fost	 primar	 al	 orașului	 Caracal	 între	 anii	 1895-1896	 și	 1905-1906,	
Mihail	Bibian	(1842-1909)	s-a	implicat	în	multe	lucrări	edilitare	la	sfârșitul	sec.	
XIX	și	 începutul	sec.	XX	(construcția	Școlii	primare	din	cartierul	Bold,	Teatrul	
Național,	Palatul	de	Justiție,	amenajarea	parcului	„C.	Poroineanu”,	etc).
	 După	apropae	un	an	de	la	moartea	sa,	familia	i-a	comandat	un	bust	din	
bronz	renumitului	sculptor	bucureștean	Frederich	Stork.	Bustul	a	fost	adus	la	
mormântul	 său	 din	 Cimitirul	 nr.1	 și	 așezat	 pe	 un	 soclu	 din	 piatră	 de	munte	
șlefuită.
	 Pe	fațada	soclului	a	fost	săpată	o	inscripție	cu	numele	defunctului,	iar	
mai	târziu	alături	de	Mihail	Bibian	a	fost	înhumat	și	fratele	său	Ștefan	Bibian,	fost	
primar,	prefect,	deputat	și	senator	de	Romanați.

	 THE	 FUNERAL	 MONUMENT	 MIHAIL	 BIBIAN	 /	 Former	 mayor	 of	
Caracal	 between	 1895-1896	 and	 1905-1906,	Mihail	 Bibian	 (1842-1909)	was	
involved	in	many	works	of	public	utility	at	the	end	of	the	XIXth	century	and	early	
XXth	century	(the	Primary	School	from	Bold	District,	the	National	Theatre,	the	
Palace	of	Justice,	The	arrangement	of	the	Park	''C.	Poroineanu'',	etc.)
	 	One	year	after	his	death,	the	family	ordered	a	bronze	bust	to	the	famous	
sculptor	Frederich	Stork.	The	bust	was	brought	to	this	grave	from	Graveyard	No.1	
and	placed	on	a	pedestal	made	of	polished	mountain	stone.
	 On	the	front	of	the	pedestal	is	an	inscription	with	the	name	of	the	defunct	
and	 later	next	 to	Mihail	Bibian	was	buried	his	 brother	 Stefan	Bibian,	 former	
prefect,	mayor,	deputee	and	senator	of	Romanati.

	 Ansamblul	 monumental,	 care	 formează	 acest	 monument	 funerar	 de	
familie,	are	forma	unui	baldachin	cu	patru	coloane	care	se	termină	cu	capiteluri	
sculptate	în	stil	corintic,	care	adăposteau	în	interior,	până	la	începutul	anilor	'90,	
două	busturi	așezate	pe	un	soclu	din	beton.
	 Unul	dintre	busturi	era	al	lui	Teodor	Oroveanu,	fost	primar	al	orașului	
Caracal,	�iind	realizat	în	anul	1890	de	Ion	Georgescu,	unul	dintre	cei	mai	mari	
sculptori	 români	de	 la	 sfârșitul	 sec.	 XIX.	 Cel	 de-al	 doilea	bust	 era	al	Nicoliței	
Oroveanu,	înfățișând	o	femeie	mai	în	vârstă	cu	coafură	și	toaletă	de	epocă,	�iind	
realizat	din	marmură	albă	în	anul	1915,	de	un	alt	mare	sculptor	Carol	Storck.
	 Acum,	acest	loc	de	veci	a	fost	înstrăinat,	rămânând	numai	baldachinul	cu	
coloane,	 cele	 două	 busturi,	 reprezentându-i	 pe	 cei	 doi	 frați,	 adevărate	
monumente	 de	 artă,	 �iind	 duse	 în	 incinta	 Bisericii	 din	 satul	 Văleni,	 com.	
Brâncoveni,	ctitorie	a	familiei	Oroveanu.

	 THE	FUNERAL	MONUMENT	TEODOR	AND	NICOLITA	OROVEANU	/	
This	 funeral	 family	monument	 has	 the	 shape	 of	 a	 canopy	with	 four	 columns	
ending	with	capitals	carved	in	a	Corynthian	style,	which	were	housing	inside,	till	
the	beginning	of	the	1990	s,	two	busts	placed	on	a	concrete	pedestal.
	 One	of	the	busts	belonged	to	Teodor	Oroveanu,	former	mayor	of	Caracal,	
made	in	1890	by	Ion	Georgescu,	one	of	the	biggest	Romanian	sculptors	from	the	
end	 of	 the	 XIXth	 century.	 The	 second	 bust	 belonged	 to	 Nicolita	 Oroveanu,	
representing	an	older	woman	with	a	hairstyle	and	epoch	dressing,	being	made	of	
white	marble	in	1915,	by	another	big	sculptor	Carol	Stork.
	 Now,	this	eternity	place	was	estranged,	only	remaining	just	the	canopy	
with	columns,	 the	 two	busts	 representing	 the	 two	brothers	 real	works	of	art,	
being	taken	to	the	inside	of	the	Church	from	Valeni,	com.	Brancoveni,	foundation	
of	the	Oroveanu	Family.
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Monumentul	funerar	Mihail	Bibian Monumentul	funerar	Teodor	și	Nicolița	Oroveanu
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XIX	și	 începutul	sec.	XX	(construcția	Școlii	primare	din	cartierul	Bold,	Teatrul	
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șlefuită.
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Oroveanu,	înfățișând	o	femeie	mai	în	vârstă	cu	coafură	și	toaletă	de	epocă,	�iind	
realizat	din	marmură	albă	în	anul	1915,	de	un	alt	mare	sculptor	Carol	Storck.
	 Acum,	acest	loc	de	veci	a	fost	înstrăinat,	rămânând	numai	baldachinul	cu	
coloane,	 cele	 două	 busturi,	 reprezentându-i	 pe	 cei	 doi	 frați,	 adevărate	
monumente	 de	 artă,	 �iind	 duse	 în	 incinta	 Bisericii	 din	 satul	 Văleni,	 com.	
Brâncoveni,	ctitorie	a	familiei	Oroveanu.

	 THE	FUNERAL	MONUMENT	TEODOR	AND	NICOLITA	OROVEANU	/	
This	 funeral	 family	monument	 has	 the	 shape	 of	 a	 canopy	with	 four	 columns	
ending	with	capitals	carved	in	a	Corynthian	style,	which	were	housing	inside,	till	
the	beginning	of	the	1990	s,	two	busts	placed	on	a	concrete	pedestal.
	 One	of	the	busts	belonged	to	Teodor	Oroveanu,	former	mayor	of	Caracal,	
made	in	1890	by	Ion	Georgescu,	one	of	the	biggest	Romanian	sculptors	from	the	
end	 of	 the	 XIXth	 century.	 The	 second	 bust	 belonged	 to	 Nicolita	 Oroveanu,	
representing	an	older	woman	with	a	hairstyle	and	epoch	dressing,	being	made	of	
white	marble	in	1915,	by	another	big	sculptor	Carol	Stork.
	 Now,	this	eternity	place	was	estranged,	only	remaining	just	the	canopy	
with	columns,	 the	 two	busts	 representing	 the	 two	brothers	 real	works	of	art,	
being	taken	to	the	inside	of	the	Church	from	Valeni,	com.	Brancoveni,	foundation	
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Monumentul	funerar	Ozun	Dumitru	Lorel Monumentul	funerar	Iulius	Mariani

	 Acest	monument	a	 fost	 ridicat	 în	memoria	biologului	 „fost	 student	 la	
medicină”	 Ozun	Dumitru-Lorel	 (1939-1981),	 de	 către	mama	 sa,	 o	 adevarată	
operă	de	artă	realizată	de	un	sculptor,	care	și-a	semnat	lucrarea	cu	inițiala	„F”.
Monumentul	este	alcătuit	dintr-o	statuie	din	marmură	albă,	reprezentându-l	pe	
defunct	în	picioare,	așezată	pe	un	soclu	din	piatră.
	 Pe	partea	frontală	a	soclului	au	fost	montate	două	plăci	de	marmură	
albă,	una	cu	inscripție,	iar	cea	de-a	doua	prezintă	în	alto-relief	chipul	îndurerat	al	
unei	femei.

	 THE	FUNERAL	MONUMENT	OZUN	DUMITRU	LOREL	/	This	monument	
was	 built	 in	 the	memory	 of	 the	 biologist	 ''former	 student	 in	medicine''	 Ozun	
Dumitru-Lorel	(1939-1981)	by	his	mother.	 It	 is	a	real	work	of	art,	made	by	a	
sculptor	who	signed	with	the	initial	''F''.
	 The	monument	is	made	up	of	a	statue	from	white	marble,	representing	
the	defunct	standing,	on	a	stone	pedestal.	On	the	front	side	of	the	pedestal	we	can	
see	two	white	marble	plaques,	on	with	inscription,	the	second	one	presenting	in	
alto-relief	the	sad	face	of	a	woman.

	 Membrii	familiei	Mariani,	care	aveau	studii	la	Institutul	de	Arhitectură	
din	Milano	(Italia)	de-a	lungul	a	trei	generații	au	fost	arhitecții	orașului	Caracal.	
Marile	 și	 impunătoarele	 construcții	 ale	 orașului,	 de	 la	 sfârșitul	 sec.	 XIX	 și	
începutul	 sec.XX	 cum	ar	 �i:	 Palatul	 Administrativ,	 Palatul	 de	 Justiție,	 Casa	 de	
Cultură,	 Colegiul	 Național	 „Ioniță	 Asan”,	 etc.,	 sunt	 legate	 de	 numele	 acestei	
familii.
	 Monumentul	 funerar	 al	 familiei	 este	 construit	 din	 blocuri	 de	 piatră,	
legate	între	ele	cu	ciment,	având	forma	de	obelisc	pe	care	se	a�lă	�ixată	o	placă	
care	imită	o	coală	de	hârtie,	având	o	inscripție	simplă	„Familia	Iulius	Mariani”.

	 THE	FUNERAL	MONUMENT	IULIUS	MARIANI	/	The	members	of	the	
Mariani	 Family,	 who	 had	 studied	 at	 the	 Architecture	 Institute	 from	 Milano	
(Italia)	 along	 three	 generations	 were	 the	 architects	 of	 Caracal.	 The	 big	 and	
impressive	buildings	of	the	town,	from	the	end	of	the	XIXth	century	and	early	XXth	
century,	 like:	 The	 Administrative	 Palace,	 The	 Palace	 of	 Justice,	 The	 House	 of	
Culture,	The	National	College	''Ionita	Asan'',	etc.,	are	connected	to	the	name	of	
this	family.
	 The	funeral	monument	of	the	family	is	built	from	blocks	of	stone,	bound	
with	cement,	in	the	shape	of	an	obelisk	where	there	is	a	plaques	resembling	a	
sheet	of	paper,	having	a	simple	inscription:	''Family	Iulius	Mariani''.
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Monumentul	funerar	Ozun	Dumitru	Lorel Monumentul	funerar	Iulius	Mariani

	 Acest	monument	a	 fost	 ridicat	 în	memoria	biologului	 „fost	 student	 la	
medicină”	 Ozun	Dumitru-Lorel	 (1939-1981),	 de	 către	mama	 sa,	 o	 adevarată	
operă	de	artă	realizată	de	un	sculptor,	care	și-a	semnat	lucrarea	cu	inițiala	„F”.
Monumentul	este	alcătuit	dintr-o	statuie	din	marmură	albă,	reprezentându-l	pe	
defunct	în	picioare,	așezată	pe	un	soclu	din	piatră.
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albă,	una	cu	inscripție,	iar	cea	de-a	doua	prezintă	în	alto-relief	chipul	îndurerat	al	
unei	femei.

	 THE	FUNERAL	MONUMENT	OZUN	DUMITRU	LOREL	/	This	monument	
was	 built	 in	 the	memory	 of	 the	 biologist	 ''former	 student	 in	medicine''	 Ozun	
Dumitru-Lorel	(1939-1981)	by	his	mother.	 It	 is	a	real	work	of	art,	made	by	a	
sculptor	who	signed	with	the	initial	''F''.
	 The	monument	is	made	up	of	a	statue	from	white	marble,	representing	
the	defunct	standing,	on	a	stone	pedestal.	On	the	front	side	of	the	pedestal	we	can	
see	two	white	marble	plaques,	on	with	inscription,	the	second	one	presenting	in	
alto-relief	the	sad	face	of	a	woman.

	 Membrii	familiei	Mariani,	care	aveau	studii	la	Institutul	de	Arhitectură	
din	Milano	(Italia)	de-a	lungul	a	trei	generații	au	fost	arhitecții	orașului	Caracal.	
Marile	 și	 impunătoarele	 construcții	 ale	 orașului,	 de	 la	 sfârșitul	 sec.	 XIX	 și	
începutul	 sec.XX	 cum	ar	 �i:	 Palatul	 Administrativ,	 Palatul	 de	 Justiție,	 Casa	 de	
Cultură,	 Colegiul	 Național	 „Ioniță	 Asan”,	 etc.,	 sunt	 legate	 de	 numele	 acestei	
familii.
	 Monumentul	 funerar	 al	 familiei	 este	 construit	 din	 blocuri	 de	 piatră,	
legate	între	ele	cu	ciment,	având	forma	de	obelisc	pe	care	se	a�lă	�ixată	o	placă	
care	imită	o	coală	de	hârtie,	având	o	inscripție	simplă	„Familia	Iulius	Mariani”.

	 THE	FUNERAL	MONUMENT	IULIUS	MARIANI	/	The	members	of	the	
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sheet	of	paper,	having	a	simple	inscription:	''Family	Iulius	Mariani''.
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Monumentul	funerar	
Cleopatra	Aqhille	Comăneanu

Monumentul	funerar	V.	Leontopol

	 Soție	a	colonelului	Aqhille	Comăneanu,	fost	comandant	al	Regimentului	

II	Romanați	No	19	în	perioada	1883-1888,	Cleopatra	Comăneanu	a	decedat	la	29	

decembrie	1886.	Durerea	pierderii	soției	și	în	memoria	dragostei	față	de	aceasta,	

la	mormântul	său	a�lat	în	mijlocul	cimitirului,	soțul	a	comandat	un	monument	

funerar	de	 forma	unui	obelisc	din	piatră	șlefuită,	 înalt	de	peste	șase	metri,	 în	

vârful	căruia	a	amplasat	un	vultur	cu	aripile	deschise,	monument	care	putea	�i	

văzut	din	curtea	regimentului	său,	a�lat	în	apropierea	cimitirului.

	 THE	 FUNERAL	 MONUMENT	 CLEOPATRA	 AQHILLE	 COMANEANU	 /		

Colonel	Aqhille	Comaneanu's	wife,	Cleopatra	Comaneanu	died	on	December	29,	

1986.	 her	 husband,	 full	 of	 grief	 and	 in	 his	 wife's	memory,	 ordered	 a	 funeral	

monument	in	the	middle	of	the	graveyard,	made	of	polished	stone,	resembling	an	

obelisk,	over	6	metres	high	having	on	its	top	eagle	with	open	wings,	being	seen	

from	the	yard	of	his	regiment,	which	was	not	far	from	the	graveyard.

	 Mare	 proprietar	 și	 om	 politic	 în	 județul	 Romanați,	 VELISARIE	
LEONTOPOL	 (1840-1909)	a	 fost	 senator	 și	 fruntaș	al	 Partidului	 Conservator,	
partid	care	a	marcat	viața	politică	românească	la	sfârșitul	sec.	XIX	și	începutul	
sec.	XX.
	 După	 moartea	 sa,	 familia	 a	 comandat	 (probabil	 sculptorului	 Carol	
Storck),	un	superb	monument	funerar,	sobru	și	grandios,	care	se	a�lă	în	Cimitirul	
nr.1	al	municipiului	Caracal.	
	 Monumentul	din	marmură	neagră	este	compus	dintr-un	soclu,	cu	chipul	
său	în	alto-relief,	pe	care	este	�ixată	o	cruce	înaltă	(2	metri)	și	este	împrejmuit	cu	
stâlpi	din	același	material,	legat	între	ei	cu	lanțuri	groase.	

	 THE	 FUNERAL	 MONUMENT	 OF	 THE	 LEONTOPOL	 FAMILY	 /	
Landowner	and	politician	from	the	County	of	Romanati,	VELISARIE	LEONTOPOL	
(1840-1909)	was	a	senator	and	leader	of	the	Conservative	Party,	party	which	
marked	the	Romanian	political	life	at	the	end	of	the	XIXth	century	and	the	early	
XXth	century.
	 After	his	death,	his	family	ordered	(probably	to	the	sculptor	Carol	Stork)	
a	superb	funeral	monument,	solemn	and	impressive,	placed	in	the	Graveyard	No.1	
of	the	town.
	 The	black	marble	monument	is	made	up	of	a	pedestal	with	his	face	in	
alto-relief,	on	which	there	is	a	2	metres	high	cross	and	it	is	surrounded	with	pillars	
from	the	same	material,	bonded	with	thick	chains.
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CAPITOLUL III

Monumente comemorative
- statui si busturi -

	 Evenimentele	istorice,	dar	și	personalități	renumite	care	s-au	născut	și	s-au	format	la	Caracal,	au	fost	cinstite	și	onorate	de-a	lungul	
timpului	de	autoritățile	publice	locale,	cât	și	de	Societăți	și	Asociații	culturale	prin	ridicarea	unor	monumente	comemorative,	statui,	busturi,	
plăci	comemorative	și	acordarea	denumiri	de	străzi	și	instituții	culturale	și	școlare.		Recursul	la	istorie	și	cultură	va	�i	mereu	actual.	Noi	cei	de	
astăzi,	fără	el,	am	�i	cu	mult	mai	neștiutori	și	mai	săraci.
	 Ca	 atare,	 acest	 capitol	mărturisește	 respectul	 și	 prețuirea	 caracalenilor	 pentru	 tezaurul	 de	 valori	moștenit	 de	 la	 înaintași	 și	
îmbogățit	continuu	de	cei	de	astăzi.

	 MEMORIAL	MONUMENTS	–	STATUES	AND	BUSTS	/	The	historical	events	and	famous	personalities	born	and	formed	in	Caracal	
have	been	honoured	along	the	true	by	the	local	public	authorities	and	by	societies	and	cultural	Associations,	by	building	monuments,	statues,	
busts,	memorial	plaques	and	giving	their	names	to	some	streets,	schools	or	cultural	institutions.		The	appeal	to	history	and	culture	will	always	
be	present	without	it,	we	would	be	more	ignorant	and	poor.
	 Thus,	the	present	chapter	proves	the	respect	and	consideration	of	the	people	living	in	Caracal	for	the	values	treasure	inherited	from	
the	forerunners	and	continuously	enriched	today.

Monumentul	funerar	Angelica	Prejbeanu

	 Membrii	familiei	Prejbeanu,	proprietară	a	mai	multor	moșii	în	comuna	
Preajba	de	Romanați,	au	deținut	numeroase	funcții	politice	și	administrative	de	
deputați,	prefecți	de	județ	și	primari	ai	Caracalului.
	 ANGELICA	PREJBEANU	(1890-1906),	�iica	lui	Ilie	Prejbeanu	(fost	primar	
al	Caracalului	 în	deceniul	al	optulea	din	sec.	XIX),	 s-a	stins	din	viață	(sau	s-a	
sinucis!?)	la	numai	16	ani	în	urma	unei	puternice	decepții	în	dragoste.
	 Monumentul	său	funerar	este	alcătuit	dintr-un	soclu	de	piatră	șlefuită	cu	
o	cruce	înaltă	deasupra	pe	care	se	sprijină	cu	brațele	o	tânără.	La	baza	soclului	
veghează	statuia	din	marmură	albă	a	unei	femei	triste	(mama	sa).

	 ANGELICA	PREJBEANU'S	FUNERAL	MONUMENT	/	The	members	of	the	
Prejbeanu	Family,	owner	of	several	estates	in	the	village	Preajba	of	Romanati,	
held	numerous	political	and	administrative	positions	of	deputies,	county	prefects	
and	mayors	of	Caracal.
	 Angelica	 Prejbeanu	 (1890-1906),	 daughter	 of	 Ilie	 Prejbeanu	 (former	
mayor	of	Caracal	 in	the	8th	decade	of	the	XIXth	century),	died	(or	committed	
suicide?!)	at	only	16	years	old,	after	a	terrible	love	disappointment.
	 Her	funeral	monument	is	made	up	of	a	polished	stone	pedestal,	with	a	big	
cross	above,	on	which	a	young	woman	props	up	her	arms.	At	 the	base	of	 the	
pedestal	there	is	a	white	marble	statue	of	a	sad	woman.	(her	mother).
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Monumentul	Revoluției	de	la	1848 Monumentul	Evocare	1848

	 În	anul	1955,	la	bariera	orașului	de	pe	șoseaua	Corăbiei	unde	populația	
Caracalului	 i-a	 întâmpinat	 pe	 revoluționarii	 de	 la	 Islaz,	 a	 fost	 ridicat	 un	
monument	în	amintirea	actului	istoric	de	la	1848,	operă	a	sculptorului	I.	Mladin.
	 Amplasat	inițial	pe	partea	stângă	a	șoselei	dinspre	Corabia,	mai	târziu,	
în	deceniul	al	optulea	al	 secolului	 trecut,	monumentul	a	 fost	mutat	 în	partea	
dreaptă	pentru	a-l	pune	mai	bine	în	evidență.
	 Acest	monument	are	forma	unui	obelisc	turnat	în	beton,	așezat	pe	un	
postament	 mai	 înalt,	 în	 trepte,	 din	 același	 material.	 Pe	 partea	 frontală	 a	
monumentului	a	fost	�ixată	o	placă	din	marmură	albă,	de	formă	trapezoidală,	cu	
o	inscripție	care	marchează	evenimentul.

	 THE	MONUMENT	OF	THE	1848	REVOLUTION	/In	the	year	1955,	at	the	
turnpike	from	the	Corabia	road	where	the	population	greeted	the	revolutionists	
from	Islaz,	a	monument	was	built	to	remind	us	of	the	historic	act	from	1848,	by	I.	
Mladin.
	 Initially	placed	on	the	 left	 side	of	 the	road	 from	Corabia,	 later,	 in	 the	
eighth	decade	of	the	last	century,	the	monument	was	moved	on	the	right	side,	to	
stand	out	better.
	 This	monument	has	the	shape	of	an	obelisk,	casted	in	concrete,	placed	on	
a	 higher	 pedestal,	 in	 steps,	 from	 the	 same	material.	 On	 the	 front	 side	 of	 the	
monument	we	can	�ind	a	plaque	from	white	marble,	in	the	trapezoidal	shape,	with	
on	inscription	marking	the	event.

	 Amplasat	în	zona	centrală	a	parcului	„C.	Poroineanu”,	monumentul	a	fost	
conceput	ca	o	lucrare	de	artă	abstractă,	formată	din	mai	multe	blocuri	de	piatră	
suprapuse	până	la	înălțimea	de	aproape	7	metri.	Lucrarea	a	fost	realizată	de	
sculptorul	Gheorghe	Iliescu-Călinești	în	anul	1970.
	 Acest	ansamblu	monumental,	 în	 concepția	artistului	 reprezintă	 lupta	
pentru	schimbarea	societății,	 între	reprezentanții	orânduirii	 feudale	și	 forțele	
progresiste	ale	vremii.	Blocurile	verticale	de	la	mijlocul	monumentului,	ca	doi	
stâlpi	de	rezistență,	simbolizează	succesul	vremelnic	al	revoluției,	iar	ultimul	bloc	
de	piatră,	așezat	orizontal	reprezintă	înfrângerea	mișcării	revoluționare.

	 THE	MONUMENT	EVOCATION	1848	/	Placed	in	the	central	zone	of	the	
Park	''	Poroineanu'',	the	monument	was	conceived	as	an	abstract	work	of	art,	
made	up	of	more	blocks	of	stone	superposed	until	the	height	of	7	meters.	It	was	
built	by	the	sculptor	Gheorghe	Iliescu-Calinesti	in	1970.
	 It	 represents	 the	 �ight	 for	 changing	 the	 society,	 between	 the	
representatives	of	the	feudal	society	and	the	progressive	forces	of	the	times.	The	
vertical	blocks	from	the	middle	of	the	monument	like	two	pillars	of	resistance,	
symbolize	the	transient	success	of	the	revolution,	and	the	last	stone	block,	placed	
horizontally,	stands	for	the	defeat	of	the	revolutionary	movement.			
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vertical	blocks	from	the	middle	of	the	monument	like	two	pillars	of	resistance,	
symbolize	the	transient	success	of	the	revolution,	and	the	last	stone	block,	placed	
horizontally,	stands	for	the	defeat	of	the	revolutionary	movement.			
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Monumentul	Recunoștinței	Dascălilor Statuia	Ceres

	 Acest	 monument	 reprezintă	 un	 omagiu	 adus	 tuturor	 dascălilor	
caracaleni	 și	 romănățeni	pentru	munca	neobosită	de	a	 „împrăștia”	 știința	de	
carte	și	de	a	educa	generațiile	tinere	de-a	lungul	timpului.
	 Monumentul	este	amplasat	în	curtea	fostei	Școlii	generale	cu	clasele	I-
VIII,	 nr.6,	 actuala	Școală	de	Arte	 și	Meserii.	Este	 realizat	dintr-un	monument	
funerar	 din	 piatră	 șlefuită,	 în	 formă	 de	 obelisc	 cu	 ornamente	 decorative	
deosebite.
	 În	 anul	 1992,	 la	 dezvelirea	 monumentului	 pe	 partea	 frontală	 a	
obeliscului	a	fost	montată	o	placă	de	marmură	albă	cu	inscripție,	iar	după	10	ani,	
în	anul	2002,	când	școala	aniversa	135	de	ani	de	existență,	a	fost	montată	o	nouă	
placă	de	marmură	inscripționată	pe	spatele	monumentului.

	 THE	 MONUMENT	 OF	 THE	 GRATITUDE	 FOR	 TEACHERS	 /	 This	
monument	represents	a	homage	to	all	teachers	from	Caracal	and	Romanati	for	
their	 tireless	 work	 of	 ''spreading''	 knowledge	 and	 educating	 the	 young	
generations	''along	the	time''.
	 The	monument	is	placed	in	the	yard	of	the	formers	Elementary	School	
No.6,	 the	 present	 school	 of	 Arts	 and	 Professions.	 It	 is	 made	 from	 a	 funeral	
monument	in	polished	stone,	obelisk	shaped,	with	special	decorative	elements.
	 In	1992,	when	the	monument	was	uncovered	a	white	marble	plaque	with	
inscription	was	placed	on	the	front	side	of	the	obelisk	and	ten	years	later,	in	2002,	
when	 the	 school	 celebrated	135	years	of	 existence,	a	new	marble	plaque	was	
mounted	at	the	back	of	the	monument.

	 Monumentul,	instalat	inițial	în	grădina	publică	a	orașului,	amenajată	în	
a	doua	jumătate	a	sec.	XIX,	a	fost	realizat	de	un	artist	necunoscut.	Denumirea	de	
„Ceres”	i-a	fost	dată	după	numele	zeiței	romane	care	reprezenta	personi�icarea	
divină	a	pământului,	protectoarea	fertilității	solului	și	a	creșterii	vegetației.
	 Statuia	din	antimoniu	era	așezată	pe	un	soclu	din	beton	 în	 formă	de	
trunchi	de	piramidă	și	înfățișa	o	tânără	femeie	care	ține	în	poalele	rochiei	�lori	de	
câmp,	iar	pe	cap	și	în	mâna	dreaptă	are	două	coronițe	de	�lori.
	 Pe	 soclul	 monumentului	 a	 fost	 �ixată	 o	 placă	 din	 marmură	 albă	 cu	
inscripția:	„CERES	–	ZEIȚA	FERTILITĂȚII”

	 THE	 CERES	 STATUE	 /	 The	 monument,	 initially	 placed	 in	 the	 public	
garden	of	the	town,	arranged	in	the	second	falf	of	the	XIXth	century	was	made	by	
an	unknown	artist.	The	name	of	''Ceres''	was	given	after	the	name	of	the	Roman	
goddess,	who	was	the	divine	personi�ication	of	the	earth,	the	protector	of	the	land	
fertility	and	of	vegetation	growth.
	 The	statue	from	antimony	was	placed	on	a	concrete	pedestal	pyramid-
shaped,	representing	a	young	woman	carrying	some	�ield	�lowers	in	the	lap	of	her	
dress,	and	on	her	head	and	right	hand	she	has	two	�lower	coronets.
	 On	the	pedestal	a	white	marble	plaque	was	�ixed,	with	the	inscription:	
''CERES	–	THE	GODDESS	OF	FERTILITY''.
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Statuia	Susurul Statuia	Gheorghe	Magheru

	 Acest	monument,	care	se	a�lă	la	mică	distanță	de	lacul	de	agrement	din	
mijlocul	parcului	„C.	Poroineanu”,	este	o	mică	fântână	arteziană	reprezentată	
prin	 statuia	din	bronz	a	unei	 femei	 frumoase	dar	 tristă,	 care	 ține	 în	mâini	 o	
amforă	din	care	curge	permanent	un	�iricel	de	apă.
	 Statuia	 se	 a�lă	 pe	 un	 soclu	 cu	 inscripția:	 „Izvorul	 SUSURUL	 închinat	
adoratei	mele	soții	ZOE	–	GENERAL	–	GEORGE	FLORESCU	născută	Ploeșteanu	–	
din	Caracal”	și	a	fost	realizată	de	sculptorul	I.	Dimitriu-Bârlad.

	 THE	MURMUR	STATUE	/	This	monument	which	is	not	far	from	the	lake	
in	the	middle	of	the	Park	''C.	Poroineanu'',	is	a	small	artesian	well,	represented	
through	the	bronze	statue	of	a	beautiful	but	sad	woman,	holding	an	amphora	
from	which	a	small	water	thread	runs	permanently.
	 The	statue	is	placed	on	a	pedestal	with	inscription:	''The	spring	MURMUR	
dedicated	 to	 my	 beloved	 wife	 ZOE-GENERAL-GEORGE	 FLORESCU,	 born	
Ploesteanu	–	from	Caracal'',	made	by	I.	Dimitriu-Barlad,	in	1938.

	 Generalul	 Gheorghe	 Magheru	 (1804-1880),	 puternică	 personalitate	
politică	și	militară	din	sec.	XIX,	în	anul	revoluționar	1848	era	Ispravnic	(Prefect)	
al	județului	Romanați,	 însă	la	11	iunie	1848,	organizează	o	primire	triumfală	
revoluționarilor	de	la	Islaz,	la	intrarea	în	Caracal	dinspre	Corabia,	moment	în	
care	își	dă	demisia	din	funcția	de	prefect	al	 județului	și	se	alătură	guvernului	
revoluționar.
	 În	 anul	 1970,	 în	 curtea	 Regimentului	 68	 Tancuri	 „General	 Gheorghe	
Magheru”	din	Caracal	a	fost	ridicată	o	statuie	din	bronz	a	marelui	general	al	
Revoluției,	așezată	pe	un	soclu	din	piatră,	operă	a	sculptorului	Pavel	Mercea.

	 THE	 STATUE	 GHEORGHE	 MAGHERU	 /General	 Gheorghe	 Magheru	
(1804-1880),	strong	political	and	military	personality	from	the	XIXth	century,	in	
the	revolutionary	year	1848	was	a	prefect	at	the	County	of	Romanati,	but	on	June	
11th,	1848,	he	organizes	a	triumphal	reception	for	the	revolutionist	from	Islaz,	at	
the	entrance	in	Caracal	from	Corabia,	when	he	resigns	from	the	position	of	prefect	
of	the	county	and	joins	the	revolutionary	government.
	 In	 1970,	 in	 the	 yard	 of	 the	 Regiment	 68	 Tanks	 ''General	 Gheorghe	
Magheru''	from	Caracal,	a	bronze	statue	of	that	general	was	built,	on	a	stone	
pedestal,	by	the	sculptor	Pavel	Mircea.
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Statuia	Susurul Statuia	Gheorghe	Magheru
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Statuia	Împlinire Bustul	lui	Mihai	Eminescu

	 După	încheierea	lucrărilor	de	construcție	a	noului	Spital	din	Caracal	la	
sfârșitul	 deceniului	 al	 șaptelea	 din	 secolul	 trecut,	 s-a	 trecut	 la	 amenajarea	
parcului	din	curtea	instituției.
	 În	fața	Secției	de	Pediatrie	a	spitalului,	pe	un	mic	soclu	din	beton,	a	fost	
amplasată	 statuia	 „ÎMPLINIRE”	 care	 se	 a�lă	 în	 Patrimoniul	 Secției	 de	 Artă	
Plastică	a	Muzeului	Romanațiului.
	 Această	 statuie	 sculptată	 în	 piatră,	 înaltă	 de	 1,60	 metri,	 este	 opera	
artistului	Paul	C.	Mărgărit	și	reprezintă	o	tânără	femeie	cu	capul	aplecat,	care	
privește	cu	dragoste	copilul	mic	pe	care	îl	ține	la	piept.

	 THE	FULFILLMENT	STATUE	/	At	the	end	of	the	construction	of	the	new	
Hospital	in	Caracal,	at	the	end	of	the	7th	decade,	last	century,	the	park	from	the	
institution	yard	started	to	be	arranged.
	 In	 front	of	 the	Pediatrics	Section	of	 the	Hospital,	on	a	 small	 concrete	
pedestal,	the	''FULFILLMENT''	Statue	was	placed	and	belongs	to	the	Patrimony	of	
the	Plastic	Art	Section	of	the	Romanati	Museum.
	 This	 statue,	 carved	 in	 stone,	 1,60	metres	 tall,	 is	 the	 work	 of	 Paul	 C.	
Margarit	and	represents	a	young	woman	with	her	head	bent,	watching	lovingly	
the	little	baby	that	she	holds	at	her	breast.

	 Ideea	 ridicării	 unui	 monument	 la	 Caracal,	 celui	 mai	 mare	 poet	 al	
românilor,	se	născuse	în	gândurile	unor	intelectuali	și	iubitori	de	poezie	din	oraș	
încă	din	perioada	interbelică,	dar	aceasta	s-a	materializat	abia	în	anul	1965	când	
administrația	locală	a	comandat	sculptorului	Vasile	Năstăsescu	un	bust	de	bronz	
al	poetului.
	 Bustul,	așezat	pe	un	soclu	din	piatră	șlefuită	pe	care	a	fost	montată	o	
placă	 de	 marmură	 albă	 cu	 inscripția	 „MIHAI	 EMINESCU,	 1850-1889”,	 a	 fost	
amplasat	în	parcul	„C.	Poroineanu”,	într-un	minunat	cadru	natural,	la	capătul	
unei	alei	de	plopi	înalți,	pe	care	poetul	i-a	cîntat	în	versurile	sale	rămase	celebre.

	 THE	BUST	OF	MIHAI	EMINESCU	/	The	idea	of	building	a	monument	to	
the	 greatest	 Romanian	 poet	 in	Caracal	 had	 appeared	 in	 the	mind	 of	 several	
intellectuals	and	poetry	 lovers,	 from	the	 town	since	 the	period	between	the	2	
wars.	 This	 idea	was	 put	 into	 practice	 in	 1965	when	 the	 local	 administration	
ordered	a	bronze	bust	of	the	poet.
	 The	bust	was	made	by	Vasile	Nastasescu.	It	is	placed	on	a	polished	stone	
pedestal	 on	 which	 there	 is	 a	 white	 marble	 plaque	 with	 inscription	 ''MIHAI	
EMINESCU,	1850-1889''.
	 The	bust	was	placed	in	the	park	Poroineanu,	in	a	wonderful	environment,	
at	the	end	of	on	alley	with	tall	poplars,	which	often	appear	in	the	poet's	famous	
lines.								
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Statuia	Împlinire Bustul	lui	Mihai	Eminescu
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Bustul	lui	George	Enescu Bustul	lui	Tudor	Vladimirescu

	 Marele	 compozitor,	 dirijor,	 pianist	 și	 violonist	 de	 renume	 mondial,	
GEORGE	ENESCU	(1881-1955),	artist	de	o	mare	noblețe	 și	 cu	o	viziune	unică	
asupra	artei	interpretative,	a	susținut	la	Caracal	mai	multe	concerte	și	a	ascultat	
melodii	folclorice	autentice	cântate	de	lăutarii	romănățeni.
	 Avea	o	deosebită	prețuire	pentru	orașul	Caracal,	aici	găsind	o	excelentă	
sală	de	concerte	și	un	minunat	public,	iubitor	de	muzică.
	 La	împlinirea	a	10	ani	de	la	moartea	sa	în	anul	1965,	ca	semn	de	prețuire	
a	marii	lui	personalități,	pe	un	soclu	de	piatră,	a	fost	ridicat	un	bust	din	bronz	al	
compozitorului,	în	fața	Colegiului	Național	„Ioniță	Asan”.	Autorul	monumentului	
a	fost	sculptorul	Ion	Jalea.
	 În	piatra	dură	a	soclului	a	fost	săpată	doar	inscripția:	„GEORGE	ENESCU,	
1881-1955”

	 THE	BUST	OF	GEORGE	ENESCU	 /	The	 famous	 composer,	 conductor,	
pianist	and	violinist	GEORGE	ENESCU	(1881-1955),	artist	of	great	nobility,	with	a	
unique	 vision	upon	 the	 interpretative	 art,	 had	many	 concerts	 in	 Caracal	 and	
listened	to	genuine	folk	songs	sung	by	the	�iddlers	from	Romanati.
	 He	 loved	 Caracal,	 as	 he	 found	 here	 an	 excellent	 concert	 hall	 and	 a	
wonderful	audience,	who	loved	music.
	 Ten	years	after	his	death	in	1965,	as	a	value	sign	of	his	big	personality,	a	
bronze	bust	of	 the	composer	was	built	 in	 front	of	 the	 ''Ionita	Asan''	National	
College.	The	author	of	the	monument	was	the	sculptor	Ion	Jalea.
	 In	 the	 hard	 stone	 of	 the	 pedestal	 was	 written	 only	 the	 inscription	
''GEORGE	ENESCU,	1881-1955''.

	 Organizator	 și	 conducător	 al	 Revoluției	 de	 la	 1821,	 care	 a	 însemnat	
momentul	de	cotitură	în	lupta	pentru	libertate	și	dreptate	socială	și	a�irmarea	
drepturilor	naționale	ale	poporului	român,	TUDOR	VLADIMIRESCU	(1780-1821)	
a	avut	o	strânsă	legătură	cu	Caracalul	prin	haiducul	Iancu	Jianu,	fost	căpitan	de	
panduri.
	 În	amintirea	sa,	a	fost	ridicat	în	parcul	„C.	Poroineanu”	un	bust	din	bronz	
realizat	 de	 sculptorul	 Vasile	Năstăsescu	 așezat	 pe	 un	 frumos	 soclu	 de	 piatră	
șlefuită	care	din	toamna	anului	2008,	a	fost	mutat	în	parcul	din	curtea	Primăriei	
municipiului	Caracal.

	 THE	BUST	OF	TUDOR	VLADIMIRESCU	/	Organizer	and	leader	of	the	
1821	Revolution,	meaning	the	turning	point	in	the	�ight	for	freedom	and	social	
justice	and	the	declaration	of	the	national	rights	of	the	Romanian	people,	TUDOR	
VLADIMIRESCU	(1780-1821)	had	a	close	connection	with	Caracal	through	the	
outlaw	Iancu	Jianu,	former	pandour	captain.
	 A	bronze	bust	was	built	in	his	memory	in	the	Park	C.	Poroineanu,	by	V.	
Nastasescu.	The	bust	was	placed	on	a	stone	pedestal	which	was	moved	in	the	park	
from	the	Caracal	Town	Hall	yard	in	the	year	2008.
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Bustul	lui	Tudor	Vladimirescu Bustul	lui	Haralamb	G.	Lecca

	 Este	 cel	 de-al	 doilea	 bust	 din	 Caracal	 al	 marelui	 patriot	 și	 luptător	
revoluționar,	care	a	condus	la	1821	mișcarea	cu	caracter	național	și	social,	prin	
care	s-a	început	procesul	de	formare	a	României	moderne.
	 Bustul	din	bronz	a	fost	adus	la	Caracal	de	la	o	unitate	militară	din	Plenița	
(Dolj)	 în	anii	 '80	din	secolul	 trecut,	 �iind	așezat	pe	un	soclu	din	beton	 în	 fața	
comandamentului	fostei	unități	militare	de	jandarmi,	a�lată	la	ieșirea	din	oraș	
spre	Corabia.
	 Acest	bust	este	opera	sculptorului	Pavel	Mercea.

	 THE	BUST	OF	TUDOR	VLADIMIRESCU	 /	This	 is	 a	 second	bust	 from	
Caracal	of	the	great	patriot	and	revolutionist,	who	led	the	national	and	social	
movement	in	1821,	when	the	modern	Romania	started	to	set	up.
	 The	bronze	bust	was	brought	to	Caracal	from	a	military	unity	in	Plenita	
(Dolj)	 in	 the	 years	 1980	 s,	 and	 placed	 on	 a	 concrete	 pedestal	 in	 front	 of	 the	
headquarters	of	the	former	gendarme	military	unit,	at	the	town	exit	to	Corabia.
	 This	bust	was	made	by	Pavel	Mercea.

	 Dedicat	 poetului , 	 dramaturgului , 	 actorului , 	 prozatorului ,	
traducătorului	 și	 epigramistului	 HARALAMB	 G.	 LECCA	 (1873-1920),	
monumentul	a	fost	realizat	prin	contribuția	bănească	a	comunității,	�iind	opera	
sculptorului	Ion	Dimitriu-Bârlad.
	 Bustul	expresiv	din	bronz,	așezat	pe	un	soclu	din	piatră	la	baza	căruia,	pe	
o	 treaptă,	 stă	 o	 femeie	 îndurerată,	 a	 fost	 amplasat	 inițial	 în	 fața	 Teatrului	
Național	din	Caracal,	însă	în	anul	1962	a	fost	mutat	într-un	cadru	natural,	pe	
aleea	principală	a	parcului	„C.Poroineanu”.

	 THE	BUST	OF	HARALAMB	LECCA	/	Dedicated	to	the	poet,	playwright,	
actor,	writer,	translator	and	epigrammist	Haralamb	G.	Lecca	(1873-1920),	the	
monument	was	built	with	community	funds,	by	Ion	Dumitriu-Barlad.
	 The	bronze	bust	placed	on	a	stone	pedestal	at	the	base	of	which	there	is	a	
sad	woman,	could	initially	be	found	in	front	of	the	National	Theatre,	but	in	1962	
was	moved	in	a	natural	environment,	on	the	main	alley	in	the	Park	C.Poroineanu.
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	 The	bronze	bust	placed	on	a	stone	pedestal	at	the	base	of	which	there	is	a	
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was	moved	in	a	natural	environment,	on	the	main	alley	in	the	Park	C.Poroineanu.
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Bustul	lui	Mihail	Bibian Bustul	lui	Constantin	Poroineanu

	 MIHAIL	BIBIAN	(1842-1909),	primar	pentru	a	doua	oară	al	Caracalului	
în	anii	1905-1906	se	implică	în	lucrările	de	amenajare	a	parcului	„C.	Poroineanu”,	
conduse	de	arhitecții	peisagiști	francezi	Pinard	și	Redond.
	 Autoritatea	 publică	 a	 orașului,	 în	 anul	 1997,	 ridică	 bustul	 lui	Mihail	
Bibian	din	Cimitirul	nr.1	și	 îl	așează	pe	un	soclu	 în	parcul	 „C.	Poroineanu”,	 în	
apropiere	de	intrare.	În	anul	2006,	bustul	este	mutat	din	nou	chiar	la	intrarea	pe	
aleea	care-i	poartă	numele.	Nici	în	această	locație	nu	a	stat	decât	doi	ani,	până	în	
anul	2008,	când	pe	soclul	său	a	fost	amplasat	bustul	lui	Constantin	Poroineanu	
(donatorul	terenului	pentru	parc),	bustul	lui	Mihail	Bibian	�iind	mutat	pe	aleea	
Bibian		în	fața	monumentului	Haralamb	G.	Lecca.

	 THE	BUST	OF	MIHAIL	BIBIAN	/	MIHAIL	BIBIAN	(1842-1909),	mayor	of	
Caracal	for	the	second	time	in	1905-1906	involves	himself	in	the	arrangement	of	
the	park,	led	by	the	French	landscape	artists	Pinard	and	Redond.
	 The	bust	was	built	 in	1997	 in	 the	Graveyard	No.1	and	placed	 it	on	a	
pedestal	in	the		„C.	Poroineanu“	Park,	not	far	from	the	entrance.
	 In	2006	the	bust	 is	again	moved	on	the	alley	with	his	name,	where	 it	
stayed	until	2008.	It	was	moved	on	the	Bibian	Alley,	in	front	of	the	monument	H.G.	
Lecca.

	 Personalitate	 distinsă	 și	 foarte	 generoasă,	 Constantin	 Poroineanu	
(1843-1908)	a	lăsat	prin	testamentul	din	14	septembrie	1908	întreaga	sa	avere	
orașului	Caracal,	având	mențiunea	ca	în	�iecare	an,	Primăria	din	Caracal	să	îi	
facă	o	colivă	de	sărbătoarea	S�inților	Împărați	Constantin	și	Elena,	clauză	care	nu	
a	fost	respectată	multă	vreme.	Începând	din	1996,	Primăria	municipiului	Caracal	
pomenește	 această	 mare	 personalitate	 printr-un	 Te	 Deum	 de	 sărbătoarea	
S�inților	 Împărați	 Constantin	 și	 Elena,	 care	 din	 anul	 2007	 sunt	 și	 protectorii	
spirituali	ai	orașului.	Primul	bust	din	bronz	al	lui	C.	Poroineanu	a	fost	așezat	la	
intrarea	în	parc	în	anul	1928,	însă	din	rațiuni	politice,	în	perioada	comunistă,	
acesta	a	fost	topit.
	 În	 anul	 2008,	 când	 s-au	 împlinit	 100	de	ani	 de	 la	moartea	 sa,	 a	 fost	
realizat	un	nou	bust	din	bronz	de	către	sculptorul	Alexandru	Siminică	și	a	fost	
amplasat	pe	un	soclu	la	intrarea	în	parcul	ce-i	poartă	numele,	iar	pe	o	placă	de	
marmură	stă	scris:	„CONSTANTIN	POROINEANU		1843-1908”.

	 THE	 BUST	 OF	 CONSTANTIN	 POROINEANU	 /	 Distinguished	 and	
generous	personality,	Constantin	Poroineanu	(1843-1908)	left	his	whole	fortune	
to	Caracal.	Through	his	will	(14	September	1908),	with	the	wish	to	be	mentioned	
every	year	by	the	Caracal	Town	Hall	authorities,	on	religions	celebration	of	Saints	
Constantin	and	Helen.	Starting	with	1996,	his	wish	has	been	respected,	each	year	
C.Poroineanu	being	mentioned	in	a	Te	Deum,	on	the	21st	May.	Saints	Constantin	
and	Helen	are	the	spiritual	protectors	of	 the	town.	The	�irst	bronze	bust	of	C.	
Poroineanu	was	placed	are	the	entrance	to	the	park,	in	1928,	but	from	political	
reasons,	this	bust	was	melted,	during	the	communist	years.
	 In	2008,	at	100	years	from	his	death,	a	new	bronze	bust	was	made	by	
Alexandru	Siminica	and	it	was	placed	on	a	pedestal	at	the	entrance	to	the	park	
which	has	his	name.	On	a	marble	plaque	is	written:	''CONSTANTIN	POROINEANU	
1843-1908''.
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Alexandru	Siminica	and	it	was	placed	on	a	pedestal	at	the	entrance	to	the	park	
which	has	his	name.	On	a	marble	plaque	is	written:	''CONSTANTIN	POROINEANU	
1843-1908''.
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Bustul	lui	Toma	Rușcă Bustul	lui	Constantin	Daniel	Rosenthal

	 Învățător	 în	 localitatea	Vădăstrița,	TOMA	RUȘCĂ	a	 luptat	și	a	militat	
pentru	 îmbunătățirea	 situației	 țăranilor	 și	 apărarea	 drepturilor	 lor	 prin	
intermediul	cooperației.	În	acest	sens,	în	anul	1904,	a	în�iințat	Banca	populară	
„Frăția”	și	o	obște	sătească	de	arendare,	pentru	a	scoate	din	mâna	unor	arendași	
o	moșie	limitrofă	localității	Vădăstrița.	Arendașii	nemulțumiți,	prin	doi	interpuși,	
l-au	omorât	în	decembrie	1909.
	 În	 memoria	 acestui	 martir,	 în	 primăvara	 anului	 1946,	 în	 curtea	
Federalei	„Dacia”	din	Caracal	(astăzi	pe	strada	Toma	Rușcă),	a	fost	amplasat	un	
bust	din	bronz	executat	de	sculptorul	Mihai	Onofrei.	Dezvelirea	monumentului	s-
a	făcut	în	prezența	ministrului	cooperației,	Anton	Alexandrescu.

	 THE	 BUST	 OF	 TOMA	 RUSCA	 /	Master	 in	 Vadastrita,	 TOMA	 RUSCA	
fought	 and	militated	 for	 the	 improvement	 of	 the	 peasants'	 situation	 and	 the	
protection	of	their	rights	through	co-operations.	Thus,	in	1904,	he	founded	the	
popular	Bank	''Fraternity''	and	a	rural	community	of	leasing,	in	order	to	take	an	
estate	 from	 some	 landowners,	 near	 Vadastrita.	 Because	 of	 this	 T.	 Rusca	was	
murdered	in	a	December	1909.
	 In	the	memory	of	this	martyr	in	the	spring	of	1946,	in	the	yard	of	the	
''Dacia''	Federation	from	Caracal	(today	in	the	street	Toma	Rusca),	a	bronze	bust	
was	placed,	made	by	M.	Onofrei.
	 The	 monument	 was	 uncovered	 in	 the	 presence	 of	 the	 Co-operation	
Minister,	Anton	Alexandrescu.

	 Pictor	 și	 revoluționar	 pașoptist	 român,	 CONSTANTIN	 DANIEL	
ROSENTHAL	 (1820-1851)	 s-a	 remarcat,	 în	 special,	 prin	 lucrări	 de	 inspirație	
romantică:	portretul	alegoric	„România	revoluționară”	și	compoziția	„România	
rupându-și	cătușele	pe	Câmpia	Libertății”.
	 Bustul	său,	turnat	în	bronz,	este	opera	sculptoriței	Vasilica	Marinescu,	
�iind	executat	la	începutul	anilor	'70	și	face	parte	din	patrimoniul	Secției	de	Artă	
Plastică	a	Muzeului	Romanațiului	din	1976.
	 Acest	bust	se	a�lă	amplasat	pe	un	soclu	de	beton	în	curtea	fostului	sediu	al	
Secției	 de	 Artă	 Plastică	 (clădire	 monument	 de	 arhitectură,	 ce	 a	 aparținut	
Federalei	„Dacia”)	pe	str.	Toma	Rușcă,	nr.3.

	 THE	BUST	OF	CONSTANTIN	DANIEL	ROSENTHAL	/	Romanian	artist	
and	 revolutionist,	 C.D.	 Rosenthal	 (1820-1851)	was	 famous	 through	works	 of	
romantic	inspiration:	the	allegoric	portrait	''The	Revolutionary	Romania''	and	
the	painting	''Romania	breaking	its	hand-cuffs	on	the	Liberty	Plain''.
	 His	bust,	made	of	bronze,	was	made	by	sculptor	Victorita	Marinescu,	at	
the	beginning	of	the	1970s	and	has	belonged	to	the	since	1976.	This	bust	is	placed	
on	a	concrete	pedestal	in	the	yard	of	the	former	Section	of	Plastic	Art,	on	No.3,	
Toma	Rusca	Street.
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Bustul	lui	Virgil	Carianopol Bustul	lui	Mihai	Viteazul

	 Poet	care	a	creat	formule	poetice	simple	în	care	a	cântat	în	mod	deosebit	
fondul	 autohton,	 singurul	 în	măsură	 să	 „fertilizeze”	 viața	 și	 creația	 literară,	
VIRGIL	 CARIANOPOL	 (1908-1984)	 iubea	 foarte	 mult	 Caracalul	 natal	 și	 era	
prezent	la	toate	manifestările	culturale	de	aici,	fapt	pentru	care	orașul	îi	cinstește	
memoria	prin	organizarea	anuală,	 începând	din	anul	1993,	 a	 concursului	de	
poezie	 „Virgil	 Carianopol”,	 iar	 în	 foaierul	 Teatrului	 Național	 caracalean	 este	
așezat	la	loc	de	cinste	un	bust	al	poetului,	operă	a	sculptorului	Lucian	Țăran.
	 De	asemenea	Biblioteca	municipală	din	Caracal	poartă	numele	marelui	
poet	caracalean.

	 THE	 BUST	 OF	 VIRGIL	 CARIANOPOL	 /	 VIRGIL	 CARIANOPOL	 (1908-
1984)	was	a	poet	who	created	 simple	poetry	about	his	 country,	 the	only	one	
capable	of	''fertilizing''	the	literary	life	and	creation.	He	loved	his	native	town,	
Caracal,	being	present	at	every	cultural	event.
	 Consequently,	 the	 town	 honors	 his	memory	 by	 organizing	 each	 year,	
starting	with	1993,	the	poetry	Contest	''Virgil	Carianopol'',	while	a	bust	of	the	
poet	was	placed	 in	 the	 foyer	of	The	National	Theatre.	The	bust	was	made	by	
Lucian	Taran.
	 The	Municipal	Library	from	Caracal	was	named	after	the	great	poet.

	 Este	 amplasat	 în	 fața	 Școlii	 generale	 cu	 cls.	 I-VIII,	 nr.1	 pe	 str.	 Mihai	
Viteazul,	care	a	fost	construită	în	prima	jumătate	a	sec.	XIX	pe	locul	unde	marele	
voievod	a	avut	o	reședință	(curte	domnească).
	 Bustul	marelui	domnitor	a	fost	realizat	din	piatră	în	deceniul	al	optulea	
din	secolul	trecut	și	așezat	pe	un	soclu	de	ciment.	Nu	se	cunoaște	numele	artistului	
care	a	realizat	această	operă	de	artă,	a	cărei	înălțime	este	de	apropae	trei	metri.
	 Pe	soclu	a	fost	�ixată	o	placă	de	marmură	albă	pe	care	este	scris:	„MIHAI	
VITEAZUL	1593-1601”.

	 THE	BUST	OF	MIHAI	VITEAZUL	(MICHAEL	THE	BRAVE)		/	This	bust	is	
placed	in	front	of	the	Middle	School	No.1,	in	M.	Viteazul	Street,	which	was	built	in	
the	�irst	half	the	XIXth	century.	The	great	voivode	had	his	residence	there.
	 The	bust	of	built	from	stone	in	the	1980s	and	placed	on	a	cement	pedestal.	
The	statue	is	almost	three	metres	high.
	 The	name	of	the	artist	is	unknown.	There	is	a	white	marble	plaque	on	the	
pedestal	with	the	inscription	''MIHAI	VITEAZUL	1593-1601)
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Bustul	lui	Nicolae	Titulescu Bustul	lui	Marius	Bunescu

	 Marele	 om	 politic	 și	 diplomat	 NICOLAE	 TITULESCU	 (1882-1941)	 a	
debutat	 în	viața	publică	 la	Caracal	ca	avocat	 la	Tribunalul	Romanați,	 iar	din	
1912	în	viața	politică	ca	deputat	al	Colegiului	I	din	județul	Romanați.
	 În	anul	2006,	Școala	generală	Nr.7	din	Caracal	a	sărbătorit	20	de	ani	de	
la	în�iințare,	eveniment	la	care	s-a	schimbat	titulatura	veche	în	Școala	cu	cls.	I-
VIII	 „Nicolae	 Titulescu”.	 Tot	 cu	 ocazia	 acestui	 eveniment,	 în	 fața	 școlii	 a	 fost	
amplasat	un	bust	din	piatră	al	lui	Nicolae	Titulescu,	opera	sculptorului	Emilian	
Nuțu	din	Corabia,	așezat	pe	un	soclu	cu	două	trepte	din	beton.
	 Pe	soclu	a	fost	montată	o	placă	de	marmură	albă	cu	inscripția:	„NICOLAE	
TITULESCU	1882-1941”.

	 THE	BUST	OF	NICOLAE	TITULESCU	/	The	great	politician	and	diplomat	
NICOLAE	TITULESCU	(1882-1941)	started	his	activity	as	a	lawyer	at	Romanati	
Palace	of	 Justice,	and	since	1912	as	a	deputee	of	College	I	 from	the	County	of	
Romanati.
	 In	the	year	2006,	Middle	School	No.7	from	Caracal	celebrated	20	year	
from	its	foundation	on	this	occasion	the	school	changing	its	name	in	''School	with	
grades	 I-VIII	 Nicolae	 Titulescu''.	 At	 the	 same	 time,	 a	 stone	 bust	 of	 Nicolae	
Titulescu	was	placed	in	front	of	the	school.	The	bust	was	built	by	Emilian	Nutu	a	
sculptor	from	Corabia,	and	it	was	placed	on	a	pedestal	with	two	concrete	steps.
	 There	 is	 a	white	marble	 plaque	 in	 the	 pedestal,	with	 the	 inscription:	
''NICOLAE	TITULESCU	1882-1941''

	 MARIUS	BUNESCU	(1881-1971),	un	adevărat	cavaler	al	penelului,	s-a	
născut	la	Caracal	și	avea	să	devină	unul	dintre	cei	mai	de	seamă	peisagiști	alături	
de	mari	nume	ale	picturii	românești	din	sec.	XX.
	 În	orașul	natal	sunt	peste	60	de	tablouri	semnate	de	Marius	Bunescu,	cele	
mai	multe	�iind	expuse	în	Pinacoteca	care-i	poartă	numele	din	incinta	Colegiului	
Național	„Ioniță	Asan”.
	 Ca	semn	de	prețuire	a	marelui	pictor,	 în	curtea	Colegiului,	 la	geamul	
Pinacotecii,	pe	un	soclu	din	beton	cu	trei	trepte	la	bază,	de	formă	hexagonală,	a	
fost	așezat	bustul	său	din	bronz,	operă	a	sculptorului	Corneliu	Medrea.

	 THE	BUST	OF	MARIUS	BUNESCU	/	MARIUS	BUNESCU	(1881-1971)	a	
real	 ''Brush	Knight'',	was	 born	 in	 Caracal,	 becoming	 one	 of	 the	most	 famous	
Romanian	landscape	artists	from	the	XXth	century.
	 There	are	more	then	60	paintings	signed	by	M.	Bunescu	 in	his	native	
town,	most	of	them	being	exhibited	in	the	Picture	Gallery	with	his	name,	from	the	
inside	of	the	National	College	''Ionita	Asan''.
	 The	bronze	bust	of	the	great	painter	was	placed	in	the	yard	of	the	College,	
on	a	pedestal	with	three	steps	at	the	base,	in	hexagonal	shape.	The	bust	was	made	
by	the	sculptor	Corneliu	Medrea.
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Bustul	lui	Radu	Șerban

	 Compozitorul	 RADU	 ȘERBAN	 (1927-1984),	 	 a	 fost	 unul	 din	 talentele	
autentice	ale	muzicii	ușoare	românești	din	a	doua	jumătate	a	sec.	XX.	A	creat	o	
linie	 melodică	 cantabilă,	 dulce,	 �iind	 un	 �in	 armonist	 și	 un	 orchestrator	 de	
excepție.	De	asemenea,	a	compus	o	bogată	și	expresivă	muzică	de	�ilm	și	pentru	
numeroase	seriale	de	televiziune.
	 S-a	stins	din	viață	la	57	de	ani	lăsând	un	gol	imens	în	muzica	ușoară	
românească.
	 Caracalul,	 orașul	 său	 natal,	 nu	 l-a	 uitat,	 astfel	 că	 strada	 pe	 care	 a	
copilărit	îi	poartă	numele,	la	fel	și	Casa	de	Cultură	din	Caracal.
	 În	foaierul	Teatrului	Național	caracalean,	este	așezat	bustul	său,	operă	a	
sculptorului	 Lucian	 Țăran,	 ca	 semn	 al	 cinstirii	 numelui	 și	 activității	 marelui	
compozitor.

	 THE	BUST	OF	RADU	SERBAN	/	The	composer	RADU	SERBAN	(1927-
1984)	was	one	of	the	genuine	talents	of	the	Romanian	light	music	from	the	second	
half	of	the	XXth	century.	He	created	a	soft	lyrical	melodical	line,	being	a	re�ined	
harmonist	and	an	exceptional	orchestrator.	He	also	composed	a	rich	movie	music,	
as	wall	as	must	for	many	TV	serials.	
	 He	died	at	57	years	old,	leaving	a	huge	void	in	the	Romanian	music.	
	 His	native	town,	Caracal,	didn't	forget	him,	these	his	childhood	street	has	
his	name,	as	well	the	House	of	Culture.
	 His	bust	is	placed	in	the	foyer	of	the	National	Theatre	from	Caracal.	It	was	
made	by	Lucian	Taran,	as	a	sign	of	veneration	of	the	name	and	activity	of	the	
great	composer.
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