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Turnul Eiffel
Paris

Statuia Libert\]ii
New York

Coloana f\r\ sfâr[it
Târgu Jiu

Crucea de pe Caraiman
Bu[teni

Hristos Mântuitorul
Rio de Janeiro

Situat `n zona central\ a masivului Bucegi, la limita de est a platoului, pe un amplasament care domin\ 
vizual valea superioar\ a râului Prahova, MONUMENTUL EROILOR cunoscut `n limbaj cotidian sub 
denumirea de ”Crucea de pe Caraiman”, constituie un simbol inconfundabil pe unul dintre cele mai 
importante trasee de circula]ie ce leag\ teritoriile na]ionale dar [i cele europene separate de lan]ul 
mun]ilor Carpa]i. Monumentul se g\se[te la altitudinea de 2291m, apropiat\ de cota atins\ de Vârful 
Caraiman (2386m.), are o `n\l]ime total\ de 39.23m.(din care 8.37m.reprezint\ soclul) [i o deschidere a
bra]ului orizontal de 14.97m. Soclul din beton armat, realizat ulterior inaugur\rii pentru o mai bun\
`ncastrare a structurii metalice, ad\postea `n cele dou\ niveluri  interioare un generator electric care
punea `n func]iune 120 de becuri distribuite pe corpul central [i pe bra]e. Crucea era luminat\ `n noaptea
de Sfânt\ Maria Mare (15 august) [i de ~n\l]area Domnului (5 iunie) dat\ la care se serba [i Ziua Eroilor.

La momentul finaliz\rii lucr\rilor de execu]ie `n 1928, MONUMENTUL EROILOR era cea mai `nalt\
structur\ metalic\ din Europa, situat\ la mai mult de 2000m. altitudine, putând fi comparat\ ca realizare
inginereasc\ [i simbolistic\ cu turnul Eiffel din Paris, cu Statuia Libert\]ii din New York sau cu Hristos
Mântuitorul din Rio de Janeiro. ~n colec]ia româneasc\ a ”arhitecturii din fier”,cele mai reprezentative 
unicate, `nrudite prin aspira]ia c\tre `nalt, prin valoarea lor de simbol na]ional comemorativ, prin calitatea 
de obiect de art\ [i, nu `n ultimul rând prin caracterul lor exclusiv românesc sunt: Coloana f\r\ sfâr[it [i 
Crucea de pe Caraiman.

Crucea de pe Caraiman a fost realizat\ prin grija Regelui Ferdinand [i a Reginei Maria ai României `n
perioada 1926 [i1928,”`ntru slava [i memoria eroilor prahoveni c\zu]i `n primul R\zboi Mondial pentru

ap\rarea patriei”, a[a cum st\ scris pe placa comemorativ\ fixat\ pe partea nordic\ a soclului
Proiectarea [i executarea `ntregului monument s-au f\cut cu efort, me[te[ug [i inteligen]\ române[ti 

~n documentele vremii sunt men]ionate 
ca realizatori ai structurii metalice 

Direc]ia de Poduri (D) din cadrul 
Direc]iei Generale CFR [i sec]iile L1 

[i L5 Sinaia iar ca proiectan]i inginerii
români Teofil Revici [i Alfred Pilder

`mpreun\ cu maistrul Bumbulescu [i  
cu dirigintele de [antier Nicu St\nescu

Proiectul ansamblului a fost realizat 
de arhitec]ii Georges Cristinel [i 

Constantin Procopiu 
iar monumentul a fost sfin]it 

`n anul 1928 la 14 septembrie, de 
s\rb\toarea ~n\l]\rii Sfintei Cruci
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PRINCIPII GENERALE pentru interven]ie:

interven]ia asupra monumentului va fi ADECVAT| [i nu exhaustiv\, PUNCTUAL| [i nu general\, 
urm\rind principiul minimei disturb\ri, precedat\ de o faz\ de cercetare [i analiz\ NEDISTRUCTIV|
orientat\ asupra celor trei componente majore:
   funda]iile-infrastructura corelate cu condi]iile naturale ale solului [i subsolului.
   soclul de beton armat, elementele decorative din similipiatr\ [i acoperirile teraselor.
   construc]ia metalic\-suprastructura [i `ncastrarea `n elementul de beton, `n strâns\ leg\tur\ cu
   caracteristicile specifice ale mediului mecanic [i climatic ale sitului.
`n afar\ de acestea, vor mai face obiectul unor studii colaterale de specialitate:
   instala]ia electric\, sistemul de iluminat [i `n special paratr\znetul [i `mp\mântarea.
   amenajarea platformei din jurul monumentului: acces, puncte de belvedere, traseu panoramic.
   conceperea [i implementarea unui program complex de m\suri adecvate menite s\ asigure 
   autofinan]area ulterioar\ a lucr\rilor periodice de `ntre]inere necesare.
   definirea [i valorificarea brand-ului [i a imaginii acestui monument.

Putem considera Crucea de pe Caraiman ca fiind o construc]ie ”de art\” `n sens pur ingineresc, o oper\
tehnologic\ `ndr\znea]\ cu consecin]e artistice devenit\ simbol, un omagiu pios al sacrificiului rostit `n
o]el, adresat na]iunii [i transmis `n `nalt. Este un obiect sacru exprimat tehnic, un ”stâlp”,cum obi[nuia s\
spun\ Brâncu[i despre verticalele sale sculptate `n lemn, parcursul spre locul Crucii este el `nsu[i un 
gest de purificare [i sim]im c\ este fundamental s\ restituim cât mai mult din toate acestea `ntr-un gest 
de cultur\ pur\, animati de un puternic sentiment de perpetuu. A cunoa[te, a pre]ui, a sus]ine [i a pune 
`n valoare monumentul de fier al Bucegilor, `nseamn\ nici mai mult nici mai pu]in decât a rea[eza 
Crucea de pe Caraiman `n drepturile ei depline.

Elementul compozi]ional determinant al Crucii 
de pe Caraiman este simetria, care guverneaz\ 

rezolvarea arhitectural\ fiind prezent  atât `n
 plan vertical cât [i `n plan orizontal.  Aceast\ 

structur\ metalic\ cu valen]e arhitectonice este 
reprezentativ\ pentru capacitatea de proiectare 

[i de execu]ie a României de la acea dat\ dar 
[i pentru for]a de expresie conferit\ unei structuri
metalice aparente [i  transparente. Ca urmare a

vizitelor, inspec]iilor vizuale, a materialului fotografic
[i a releveului realizate deja, putem afirma c\ starea

general\ a monumentului, de[i `ngrijor\toare, pare 
a fi mult mai bun\ decât era de a[teptat `n urma 

unei `ndelungate [i constante atitudini de ignorare 
con[tient\, pe care `n special regimul comunist 
a adoptat-o, fa]\ de un monument `n form\ de 

cruce [i construit prin grija Casei Regale

fa]a sudic\ a soclului

imaginea halucinant\ a umbrei
Crucii proiectat\ pe nori.

bra]ul Crucii plutind peste ce]urile Caraimanului platforma [i sc\rile
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miezul stâlpului central


