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1. Amplasarea geografică a monumentului 

 

Ansamblul monumental „Calea Eroilor” creat de Brâncuși și realizat la Târgu Jiu în Grădina publică a 

adus acestui oraș faima internațională. Lucrările care fac parte din acest ansamblu – Masa Tăcerii, Aleea 

Scaunelor, Poarta Sărutului și Coloana Infinitului, sunt unite printr-o axă dreaptă ce străbate orașul și unește 

Parcul Coloanei (situat la intrare în Târgu Jiu dinspre Râmnicu Vâlcea) cu Parcul Central (din zona centrală 

după cum și numele acestuia o spune) în care se află Masa Tăcerii și Poarta Sărutului.  

 Târgu Jiu este municipiul de reședință a Județului Gorj, fiind unul dintre principalele orașe ale regiunii 

istorice Oltenia din România și cel mai mare oraș al acestui județ. Întinderea municipiului urmează traseul 

râului Jiu pe direcția nord-sud și se desfășoară pe o suprafață totală de 161 km2 din care 38,78 km2 este 

reprezentată de zona urbană. Orașul Târgu Jiu se e învecinează la nord cu orașul Bumbești-Jiu și comunele 

Stănești și Turcinești, la sud sunt comunele Dănești și Drăguțești, la est Bălănești și Scoarța iar în vest cu 

Bălești și Lelești.  Municipiul este deservit de o arteră feroviară și o serie de artere rutiere de interes 

județean, național și chiar european. Astfel, aici la Târgu Jiu se întretaie E 79 (DN 66) care vine din Oradea 

și se oprește la Calafat cu DN 67 un foarte pitoresc drum care leagă localitățile Râmnicu Vâlcea-Horezu-

Târgu Jiu-Motru-Drobeta Turnu Severin. Legătura cu principalele localități ale județului și apoi mai departe 

este asigurată de drumurile naționale secundare: DN 67 B (Târgu-Jiu-Târgu Cărbunești- Hurezani-

Drăgășani), DN 67 C (Târgu Jiu- Novaci-Sebeș - transalpina), DN 67 D (Târgu Jiu-Hobița-Baia de Aramă). 

 Pe harta lumii așezarea se află la intersecția paralelei de 45° cu merdiniaul de 23° longitudine estică 

(coordonatele exacte sunt: 45° 02' 02", 23°16 '29"), în plină zonă temperată. 

 Cadrul natural 

 Terenul pe care s-a dezvoltat orașul  face parte Din Podișul Getic și se situează mai exact în 

Depresiunea Olteană (Târgu-Jiu - Câmpul Mare), una dintre cele mai întinse depresiuni subcarpatice 

intracolinare. 

 Localitatea este străbătură pe direcția nord-sud de râul Jiu care izvorăște din Carpații Meridionali și 

se împarte în două brațe (Jiul de Est și Jiul de Vest). Acestea se unesc însă la Bărbătenii de Jos în apropiere 

de Livezeni. Orașul Târgu Jiu mai este scăldat în zona de est de către un afluent al Jiului - pârâul Amaradia. 

 Solul de tip aluvionar, este unul fertil ce favorizează dezvoltarea activităților agricole. 

Vegetația este specifică celei de luncă în care găsim copaci precum salcia, plop, arin, și arbuști dintre 

care cel mai des întîlnim murul și porumbarul la care se adaugă diferite ierburi.  

Clima  

 Platoul cuprins între munți și dealuri este ferit de forța ce o dezvoltă circulația maselor de aer, astfel 

încât vânturile care de obicei bat pe direcția nord-vest și sud-est nu sunt puternice, totuși pe timpul verii ca 

urmare a diferențelor de presiune se produc uneori turbulențe ale curenților de aer care aduc furtuni cu 

descărcărcări electrice și averse de grindină.  

 Clima este temperat continentală. Variațiile temperaturii între anotimpuri sunt moderate. Media 

temperaturii anuale este de 10,2; în lunile dintre vară și iarnă mediile sunt: 4,9°C în noiembrie, -0,1 în 

decembrie, -2,5°C în luna ianuarie, 10,8°C în luna mai,  19,4 în iunie, 21,6°C în iulie. Minima și maxima 

absolută de  -21,7°C, respectiv 37,4°C au fost înregistrate în anul 1993.   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Paralela_45_nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paralela_45_nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paralela_45_nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paralela_45_nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paralela_45_nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paralela_45_nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paralela_45_nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paralela_45_nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paralela_45_nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paralela_45_nord
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Populația 

 Potrivit recensământului din 2011 populația orașului numără 82504 locuitori, majoritatea români 

(minoritățile sunt reprezentate de romi cca 3,21%); din punct de vedere confesional mare parte sunt creștini 

–ortodocși (92,13%). 

 Vechimea așezării este atestată de descoperirile făcute în săpături arheologice și care constau din 

mozaicuri, țigle și cărămizi romane; însă Târgu Jiu este menționat ca oraș abia la începutul secolului al XV-

lea într-un document emis la curtea lui Mircea cel Bătrân. Organizarea municipală a orașului este confirmată 

de un document din 1611 semnat de Radu Mihnea. 

Mai apoi aflăm că aici s-au adăpostit în vremuri de restriște mari domnitori ai țării: Mihai Viteazu, Matei 

Basarab și Constantin Brâncoveanu ori că revoluționari curajoși precum Tudor Vladimirescu au înflăcărat 

inimile locuitorilor orașului. Oameni dârzi care nu au fugit din fața pericolelor ce amenințau să le cotropească 

vatra și să le îngrădească libertatea, au luptat în 1916 pe malul Jiului vitejește iar amintirea luptei din 14 

octombrie 1916 este deseori evocată atunci când vine vorba despre actele de eroism din acele vremuri. 

Să nu uităm și că în aceste locuri (mai exact la Vădeni - azi cartier al orașului) s-a născut eroina luptelor de 

la Mărășești din 1917, care nu este nimeni alta decât Ecaterina Teodoroiu. 

 În memoria și pentru cinstirea lor, Brâncuși a creat cu mintea de sculptor și suflet de român cel mai 

complex monument inchinat eroilor; un monument constituit de fapt dintr-o serie de lucrări de artă sculpturală 

indestructibil legate între ele. 
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2. Date istorice generale 

 

Atât de bogată în sensuri și semnificații viața și opera lui Brâncuși nu poate fi cuprinsă în totalitate 

într-un studiu. Până  și cei mai pasionați cercetătători care s-au dedicat cu dăruire acestei teme admit că pot 

exista aspecte care nu au fost surprinse, lucruri care nu au fost dezvăluite, cuvinte care nu au fost scrise.  În 

ceea ce ne privește, este firesc să ne limităm în această scurtă prezentare la obiectivul urmărit de noi în 

prezentul studiu, însă, cum o operă de artă nu apare din neant ci este rodul unei frământări artistice nu putem 

să trecem direct la subiectul care ne interesează fără să îl așezăm măcar succint în contextul în care a fost 

creat. 

 Pentru început, câteva date biografice ale autorului Complexului monumental de la Târgu Jiu se 

impun de la sine.  

 Sculptorul Constantin Brâncuși  s-a născut într-un sat din apropierea orașului Târgu Jiu , la Hobița 

din comuna Peștișani, în data de 19 februarie 1876, fiind cel de-al cincilea băiat al lui Radu (numele tatălui 

era de fapt Nicolae dar în urma unei boli în copilărie i-a fost schimbat numele conform unei practici populare) 

și al doilea născut al Mariei (primii trei băieți ai lui Radu provin din prima căsătorie).  După el, în familie a 

mai venit pe lume un băiat și o fată mult dorită de tatăl său dar de nașterea careia (1884) nu apucă să se 

bucure, plecând la cele veșnice la numai 51 de ani. Viața într-o familie numeroasă, prezența fraților vitregi, 

sarcinile din gospodărie,  să fie mobilul dorinței arzătoare, manifestată încă din fragedă copilărie, de a pleca 

în lume ori mai degrabă vorbim aici de o chemare a geniului care avea nevoie de pârghii pentru a se defini și 

care îi dă ghes să caute să-și cultive darul cu care a fost înzestrat? De mic modela în lut sau cioplea lemne 

fără ca cineva să îi remarce talentul (era ceva care ținea de firea lucrurilor într-o gospodărie tradițională). A 

plecat de acasă de la 13 ani și a lucrat ca ucenic prin diverse prăvălii până când i-a fost remarcat talentul nativ 

și a fost ajutat să se înscrie la Școala de Arte și Meserii din Craiova după absolvirea căreia se mută la București 

unde urmează cu succes Școala Națională de Arte Frumoase din București. După acest parcurs, firesc era 

pentru orice artist să își dorească să ajungă să creeze în marile centre artistice din străinătate. 

 Celebrul drum pe jos la Paris, pare a fi acel drum inițiatic care duce la desăvârșire. În străinătate 

dobândește notorietate universală. În țară îi rămân prietenii cu care păstrează legătura prin corespondență și 

vizite reciproce. Respectul și admirația lor o putem regăsi și într-un singur exemplu de recunoaștere a lui 

Brâncuși ca fiind cel mai mare sculptor român. Aprecierea imediată vine de la ucenica sa, sculptorița Miliția 

Petrașcu care, invitată fiind de Aretia Tătărăscu (președinta Ligii Femeilor din Gorj) să realizeze un 

monument al eroilor la Târgu Jiu pentru a celebra implicarea întregii populații locale și izbânda din 1916 în 

lupta contra dușmanului la Podul Jiului, găsește de cuviință să spună despre sine că magnitudinea proiectului 

o depășește1 și să afirme totodată că numai Brâncuși „ar putea realiza satisfăcător o asemenea grandioasă 

lucrare”2.  Îî scrie lui Brâncuși la Paris și Aretia Tătărăscu chiar îî face și o vizită și sculptorul acceptă 

propunerea cu entuziasmul de a crea un monument pentru țara în care s-a născut și și-a petrecut anii copilăriei 

și a tinereții timpurii  dar impune o condiție: să i se acorde libertate desăvârșită în ceea ce privește concepția 

monumentului și realizarea lui. 

 După mai multă vreme de corespondență, în iunie 1937 Brâncuși sosește în țară și la conacul familiei 

Tătărăscu din Poiana Gorjului prezintă Comitetului Ligii femeilor din Gorj o fotografie a monumentului 

 
1 „I-am mărturisit, chiar când mi-a făcut propunerea, că ideea mă depășește. O asemenea idee se cuvenea sugerată, spre 
înfăptuire, celui mai mare sculptor român, lui Constantin Brâncuși.” Paul Anghel , Brâncuși și pietrele Gorjului – Reluarea unui 
dialog, în vol. Convorbiri culturale, Editura Eminescu , București, 1972, p.30. 
2 Alexandru Buican, Brâncuși – o biografie, Editura Artemis, București 2007, p. 420. 
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conceput la Paris pentru eroii din Târgu Jiu – Coloana fără sfârșit , proiect aprobat în unanimitate cu toate 

că imaginea poate că nu le sugera altceva decât un simplu stâlp țărănesc. 

 Pentru soluționările de ordin tehnic ale lucrării providența îi aduce în atelier un tânăr inginer priceput 

care nu este nimeni altul decât Ștefan, fiul lui Ion Georgescu- Gorjan prieten și protector al artistului pe câtă 

vreme a locuit și studiat la Craiova.  

 Locul de amplasare al coloanei este atent căutat la fel ca și proporția elementului de bază (modulul) 

și numărul de elemente, iar odată stabilite aceste coordonate, coloana care deși din punct de vedere fizic nu 

are cum să fie fără sfârșit, capătă din truda artistului acea elansare spre infinit. Coloana fără sfârșit măsoară 

29,35 m. și fost instalată în anul 1937 în marginea orașului. Ea a fost asamblată prin fixarea a 15 module 

romboidale turnate la Atelierele centrale din Petroșani în fontă și apoi metalizate cu alamă după prototipul 

realizat în lemn trimis de artist, măsurând fiecare 1,80 m. înălțime și având la capete câte o jumătate de modul, 

pe un ax central metalic.  

 Brâncuși plănuise încă din 1920 să înalțe o poartă pe locurile natale, la Peștișani, însă pe măsură ce 

concepe monumentul de la Târgu Jiu adaugă proiectului inițial care cuprindea doar Coloana fără sfârșit, un 

portal numit  Poarta Sărutului  montat în parcul orașului și o masă masivă din piatră- Masa Tăcerii  pe care 

o așează în apropierea Jiului și o înconjoară de 12 scaune în formă de clepsidră, realizate la Societatea 

„Pietroasele” din Deva. Poarta Sărutului este legată de Coloana infinitului printr-o alee dreaptă - Calea 

Eroilor (aproximativ 1500m lungime deoarece spune artistul Calea Eroilor este întodeauna grea și lungă3), 

și de Masa Tăcerii prin Aleea scaunelor astfel încât monumentul dedicat eroilor de la Târgu Jiu s-a 

materializat într-un „ansamblu, a cărui expresie plastică se situează la confluența dintre sculptură, 

arhitectură și urbanism”4. 

 În realizarea acestui proiect grandios Brâncuși a avut tot sprijinul financiar al Ligii femeilor Gorjene 

și un maxim de implicare a familiei Tatarascu, care împreună a reușit să mobilizeze aproape întreg orașul. 

Proprietarii de terenuri și case din zonă au fost expropiați, un zăvoi a fost defrișat și toate forțele de muncă 

necesare au fost mobilizate în lucrările necesare definitivării acestuia.  

 Brâncuși este prezent la reamenajarea parcului , lucrează împreună cu meșterul Mayer de  

la Deva și de pietrarii lui la tăierea blocurilor brute de travertin pentru Poarta Sărutului și în paralel 

supraveghează montarea Mesei și asistă la primele faze ale înălțării Coloanei în perioada 27 octombrie-14 

noiembrie 1937. Anul următor, după numeroase călătorii în străinătate se întoarce în țară pentru finisarea 

Portalului și a Mesei și își ia în ajutor un tânăr sculptor de 27 de ani Ion Alexandrescu, absolvent al Școlii de 

Arte Frumoase din București la clasa profesorului Ladea. Acesta va înțelege exigențele artistului și îi respectă 

indicațiile spre deosebire de Gheorghe Liridis și Ștefan Pruger trimiși de la București să-i fie de ajutor lui 

Brâncuși dar care sfârșesc prin a fi concediați după nici trei săptămâni de lucru tocmai pentru că aveau idei 

personale și se contraziceau cu autorul lucrărilor. 

 Poarta Sărutului „a fost concepută din mai multe module asamblabile. Cei doi stâlpi ar trebui să 

aibă, în calcul matematic, înălțimea de 3,5 metri și secțiunea de 2 metri. Lintoul transversal ar trebui și el, 

în mod teoretic, să aibă o lungime de de 6,5 metri și secțiunea de 2 metri. Elementele asamblate ar trebui să 

dea Porții înălțimea de 5,5 metri. Întreaga lucrare se va sprijini pe un dalaj de 8,5 metri lungime și 3,5 metri 

lățime”.5  

 
3 Ibidem, p. 460 
4 Doïna Lemny, Constantin Brâncuși (1876-1957), Editura Brâncuși, Târgu Jiu, 2018, p. 71 
5 Alexandru Buican, p.449 
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 Picioarele porții au primit fiecare  pe toate cele patru laturi simbolul sărutului ajuns la ultima formă 

de stilizare. Pe lintou (arhitravă) , artistul dăltuiește în piatră acest simbol în mod repetitiv (de 40 de ori) și 

fără spații. Totul are o semnificație în opera lui Brâncuși iar forma dată acesteia este rezultatul a ani și ani de 

căutări după cum Brâncuși îi va explica tineri sculptorițe Malvina Hoffman venită în vizită la atelierul 

artistului pe când acesta tocmai își făcea valiza să vină în România. Îi vorbește despre lucrările din atelier dar 

și despre ceea ce va să fie la Târgu Jiu: „Mai întâi au fost aceste două figuri împreunate, săpate în 

piatră...apoi simbolul oului, apoi conceptul s-a dezvoltat în această poartă către dincolo... și acum voi 

sculpta aceste figuri în piatră deasupra porții.”6 

 Deoparte și de alta a porții Brâncuși a dispus să fie așezate două bănci nu prea mult 7finisate, pe care 

să se citească urmele de prelucrare, într-un spirit tradițional menit să trimită cu gândul la utilitatea lor în fața 

porților obișnuite de prin sate. 

 Pentru Masă, piatra este adusă de la o carieră din Gura Văii iar dimensiunile stabilite de artist sunt: 

tăblia 2,15 metri diametru și 0,45 metri grosime iar piciorul mesei 1,75 metri8 diamentru și aceeași grosime 

de 0,45 metri. Aceste dimensiuni sunt de fapt rezultatul a două răzgândiri în urma cărora a combinat de fapt 

tăbliile a două comenzi făcute pentru această piesă. Din acest motiv, găsim în alte surse bibliografice cum că 

piciorul mesei măsoară în diametru 2,00 metri. 

 Masa tăcută de pe malul Jiului, din apropierea digului în care locuitorii Târgu Jiului au luptat eroic 

pentru ași apăra orașul reprezintă simbolul unui praznic nevăzut în cinstea celor care au căzut acolo. Scaunele 

sunt așezate în jurul mesei la o oarecare distanță față de această pentru că ea nu se dorește a fi utilitară ci vrea 

să facă trimitere la o cină simbolică. 

 Cât privește Aleea scaunelo,r Brâncuși spune că ideea nu-i aparține, ci este a doamnei Tatarăscu dar 

pe care o aplică, fixând și nișele de amplasare ale acestora, câte 5 pe fiecare latură a aleii în care așează câte 

trei scaune din piatră cu fața pătrată. 

 „Acest ansamblu excepțional, sinteză a operei brâncuncușiene, conceput de artist pentru regiunea sa 

natală, transmite aspirația sa către echilibrul perfect dintre forme simple. El propune un parcurs inițiatic 

ale cărui etape- Masa tăcerii, Poarta Sărutului și Colana fără sfârșit – ne invită la o etapă de purificare și 

pace. (...) Propria viziune artistică și concepțiile avansate ale artistului român au fost acceptate și admirate 

încă din vremea sa.”9 

 Un semn de apreciere din partea M.S. Carol al II-lea, Regele României, este și acordarea Ordinul 

„Meritul Cultural” pentru Artă în grad de Cavaler cls. I sculptorului Constantin Brâncuși  (decretul nr.1932 

din 7 iunie 1940). 

 

 

  

 

 

 
6 Ibidem, p. 458 
7 Ibidem, pp. 449, 463 
8 Doïna Lemny, Constantin Brâncuși (1876-1957), p. 72 
9 Idem 
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3. Intervenții aplicate în timp asupra operelor lui Brâncuși din Complexului de la Târgu Jiu 

 

 În anii 1949 (mai) și 1951 (martie) se fac încercări repetate  de demolare a Coloanei fără sfârșit din 

considerente politice fără convingeri prea mari credem, din moment ce aceasta a rezistat presiunii.  

 Mai târziu, de aceastaă dată cu gândul de a o proteja, Poarta Sărutului a fost acoperită cu tablă de 

plumb în anul 1966 și au fost realizate unele lucrări de restaurare (nu cunoaștem în ce au constat acestea) 

coordonate de arh. Berdenache din partea Direcției Monumentelor Istorice din cadrul C.S.C.A.S.  București; 

 Anul următor (1967) în vederea prevenirii coroziunii Coloana va fi remetalizată, operațiune repetată 

mai apoi în anul 2000. 

 Un proiect mai amplu de conservare-restaurare a elementelor litice din ansamblu brâncușian a fost 

aprobat de către Direcția Monumentelor Istorice încă din 200010.  

Acesta prevedea: 

1. tratarea atacului biologic; 

2. curățirea diferențiată a celor patru tipuri de depuneri și crusta neagră  

a. crustă neagă puternic carbonatată 

b. crustă neagră combinată cu structura superficială a pietrei 

c. depuneri superficiale de crustă neagră 

d. patina naturală cu ușoare depuneri pulverulente 

3. reconstituirea sau integrarea cu mortare colorate în masă. 11 

 Totodată, în cadrul execuției care a avut loc în anul 2003 au fost îndepărtare urmele de bitum, 

vopseluri, cimenturi și rășini, precum și chituirile și plombările necorespunzătoare, au fost replantate 

fragmentele de piatră desprinse ori dislocate și în stare de decolare. S-au realizat plombări cât și integrări 

volumetrice.  

Spațiile dintre modulel Porții Sărutului au primit un mortar nou de rosturie. Scaunele fracturate (3 piese 

cu fața pătrată) care se aflau la Muzeul Județean Gorj au fost asamblate și readuse in situ.  

Au fost eliminate tijele metalice de la 9 scaune dispuse în jurul Mesei  tăcerii. La Poarta Sărutului, 

învelitoarea din tablă de plumb a fost așeazată pe un suport de mortar atent așezat pentru a se respecta pantele 

de scurgere spre cele două gargui.  

Chituirile aplicate bordurii orizontale între nutul din capacul lintoului și marginea exterioară au fost 

impermeabilizate. 

Suprafețele friabile ale pietrei au fost consolidate cu apă de var 

Lucrările au fost realizate de către S.C. LITHOS Snc, Italia în baza contractului MW-08 din 17.07.2003 

„Restaurare sculpturi din piatră – Poarta Sărutului, Aleea scaunelor, Masa Tăcerii” din Târgu Jiu, Jud. Gorj, 

având colaboratori dintre specialiștii români. 

 

În a doua jumătate a anului 2013, componentele Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din Tg-Jiu 

au fost supuse mai multor intervenții din categoria lucrărilor de întreținere, conservare și restaurare. 

1. Lucrări de întreținere periodică – aplicate asupra tuturor componentelor din piatră;  

 
10 Avizul nr. 860/M/15.0XI.2000 privind restaurarea monumentelor din piatră din Ansamblu Calea Eroilor, realizat de Constantin 
Brâncuși la Târgu Jiu, proiectant S.C. ABRAL SRL, șef proiect complex arh. A.I. Botez, finanțatori proiect MCC prin O.N.P.P., 
finanțatori execuție: MCC prin Unitatea de Implementare a Proiectului „Patrimoniul Cultural” – Banca Mondială. 
11 Adresa MCC, Direcția Monumentelor Istorice, nr. 72018/03.07.2002 
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- S-au efectuat în luna iulie 2013, după cum urmează:  

3 și 4 iulie – spălare cu apă și îndepărtare a depunerilor de pe operele din piatră (Poartă, bănci, scaune, 

Masă) 

11 – 16 iulie – biocidarea suprafețelor operelor din piatră (Poartă, bănci, scaune, Masă) cu soluție BFA 

(Remmers). 

Fotografiile au fost trimise prin transfer.ro. 

Din partea executantului, operațiunea a fost supravegheată de către Siminic Alexandru (specialist 

conservare restaurare decorații piatră) și de către Banu Magdalena, chimist (expert inspecție și urmărire 

comportare în timp monumente istorice), iar din partea beneficiarului, de către diriginte de șantier Popoi 

Romeo. 

Lucrările s-au executat de către firma Aqua Polaro SA, București, în cadrul contractului încheiat cu 

Centrul Municipal de Cultură Constantin Brâncuși. 

 

2. Lucrări de conservare și restaurare componente artistice piatră – Poarta Sărutului 

- S-au efectuat în perioada septembrie – octombrie 2013, după cum urmează: 

3 septembrie – s-a semnat procesul verbal de recepție stadiu fizic al Porții Sărutului și deschiderea 

lucrărilor; s-a făcut organizarea de șantier, au fost amplasate schelele, acoperișul și învelitoarea tip mesh în 

jurul Porții. 

Aprox. 15 septembrie – 24 octombrie au fost executate lucrările așa cum au fost avizate prin avizul nr. 

248/CA/26.11.2012 de către CNMI, privind: execuția unui acoperiș provizoriu, demontarea/montarea tablei 

de plumb, pregătirea suprafeței superioare, aplicarea unei izolații bituminoase la rece, biocidare, hidrofugare. 

24 octombrie – s-au îndepărtat învelitoarea, acoperișul provizoriu, schelele, s-a făcut recepția tehnică a 

lucrării. 

Lucrările au fost executate de către firma Grup Corint SA, în cadrul contractului încheiat cu Institutul 

Național al Patrimoniului. Din partea executantului, lucrările au fost supravegheate de către dl. Marian 

Dăbuleanu, expert restaurare piatră. 
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4. Tehnica de realizare 

 

Elementele litice din componența Ansamblului monumental “Calea Eroilor” din Târgu Jiu sunt în 

număr de 47 piese, concepute de Brâncuși, prelucrate mecanic și manual din  travertin de Banpotoc. 

Poarta sărutului - piatra utilizată pentru realizarea Porții Sărutului, a Mesei Tăcerii și a Scaunelor  a 

fost extrasă din cariera  Banpotoc, și prelucrată sub formă de blocuri modulare. 

Coloanele care susțin lintoul, sunt rezultatul suprapunerii a patru module având dimensiunea de 

167×84 cm care au fost sculptate în situ, asamblate și chituite. 

 

Poarta Sărutului, ansamblu coloană nord, partea de est,  

se pot pune în evidență cele 4 module suprapuse. 

 

Dimensiunea modulilor care alcătuiesc coloanele diferă, fiind de 85×85×168, respectiv 169×44 ̸ 

43.Dimensiunile capacelor lintoului au dimensiuni variabile: 184×79,5  ̸66  ̸ 53,5  ̸44  ̸42,5 ̸ 55,5. 

Lintoul se compune din îmbinarea în plan orizontal a 36 de moduli de travertin, care compun structura 

interioară a lintoului, peste care se suprapun 11 piese așezate transversal cu rol de capac. 
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Poarta Sărutului, ansamblu lintou, partea de vest, cu reprezentarea în plan orizontal a modulilor. 

 

Din analiza structurii modulare, se pot deduce următoarele etape tehnologice: după montarea unui 

cofrag din lemn care susținea plăcile subțiri de travertin, ce formează intradosul lintoului, s-a poziționat 

deasupra lor cele 36 de module paralelipipedice. Acestea au fost probabil fixate între ele cu tije metalice și 

mortar. 

Scaunele, atât cele de pe alee cât și cele de la Masa Tăcerii sunt prelucrate prin buceardare, o 

tehnică apărută la începutul secolului XVIII- lea. 

 

 

Scaun alee, detaliu unde se poate observa urmele de prelucrare a pietrei cipolire pe margini (urme de daltă 

)și prin buceardare. 
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   Scaun Masa Tăcerii, detaliu unde se poate observa urmele de prelucrare a pietrei prin buceardare. 
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5.  Starea de conservare la nivelul elementelor litice ce compun ansamblul monumental  Calea 

Eroilor 

Problema care a determinat și realizarea intervenției de urgență și cu cel mai mare impact vizual 

întâlnită la elementele litice ce compun Ansamblul monumentul “Calea Eroilor”, îl constituie prezența 

biodeteriogenilor reprezentați în mare parte de alge, licheni, briofite.  

Dintre colonizatorii prezenți la nivelul moloanelor, algele sunt cele mai reprezentate. Acestea pot fi   

identificate la nivelul  scaunelor de pe o parte și de celaltă a aleii care duce spre  Masa Tăcerii (algele sunt 

mai vizibile în momentul când umiditatea crește peste valorile limită acceptate, în anotimpurile Primăvara și 

Toamna). De asemenea o intensitate mai mare a algelor se poate observa la nivelul băncilor care flanchează 

Poarta Sărutului. Aceste elemente litice sunt aplasate în apropierea spațiului cu vegetației reprezentată de 

arbori. 

 

          

Scaun 13, ansamlu și imagine la microscop, mărire 100 x, unde se pune în evidență filmul algal 

Mecanismul de degradare constă în faptul că biofilmul algal, la temperaturi ridicate pierde apa din 

substrat, devenind casant de culoare gri sau negru, se fragmentează sau se poate chiar detașa,  antrenând  

materia litică din partea superioară a suportului, pe care biofilmul algal s-a format. Condițiile esențiale pentru 

formarea biofilmului algal sunt umiditatea în substrat si prezența luminii. 

Pe toate  suprafețele scaunelor în special pe partea superioară  se pot identifica cel puțin două specii de 

licheni care  colonizează aceste suprafețe. 
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Ansamblu și detaliu, scaun 17,partea superioară, formare de biocrustă, 

 unde se pun în evidență două specii de licheni, având culori diferite, ocru și gri. 

 

Lichenii acționează asupra elementelor din piatră prezente la exterior biochimic și mecanic.  

a) Biochimic acționează prin intermediul acizilor ca agenti de chelatare, extrăgând ionii de calciu si 

de magneziu de pe suprafata pietrei. În felul acesta aspectul suprafetei pietrei devine pulverulent, prin 

îndepărtarea talului, pe fața inferioară a acestuia se pot observa particule rezultate din dezagregarea pietrei. 

În functie de timpul de menținere a talului pe suprafața pietrei se poate constata piederea de material litic, 

concretizată prin apariția excavațiilor. 

b)  Mecanic, lichenii degradează piatra prin intermediul hifelor componente al lichenului, care 

pătrund în microfisurile sau sub fragmentele deja detașate, exercitând presiuni până la expulzarea lor. De 

asemenea, pot contribui la menținerea zonelor umede, acest lucru, la rândul său, generând alte procese de 

degradare. 

 

Imagine la microscop, mărire 200x, unde la suprafața superioară a talulului 

 se pot pune în evidență particole din substrat. 
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Briofitele formeaza la suprafața elementelor exterioare expuse, adevarate pernuțe de culoare verde cu 

grosimii diferite în funcție de adâncimea excavațiilor în care s-a adunat protosolul. Procesul de fotosinteză 

are loc pe tot parcursul anului, dar cu intensitați diferite. Astfel, dupa ploaie  daca temperatura este  adecvata 

intensitatea procesului de fotosinteza creste si la scurt timp se constata extinderea suprafetei ocupate de 

briofite. Rolul briofitelor in procesul de biodeteriorare este indirect. Ca urmare a faptului ca briofitele sunt 

plante iubitoare de apa, aceasta ramane o perioada indelungată in straturile superficiale ale substratului iar 

evaporarea apei fiind ingreunată de prezența acestora. 

  

Ansamblu și detaliu, bancă sud, prezența briofitelor 

 

La o mărire microscopică de 200x, se pot observa cristale desprinse de la nivelul substratului litic. 

 



 
17 

 

La Poarta Sărutului prezența biodeteriogenilor a fost identificată la partea inferioară a coloanelor, cu  o 

intensitate mai mare pe partea de nord, unde se pun în evidență algele verzi, dar și pe suprafața de vest a 

lintoului (la partea superioară). 

 
Imagini cu partea de nord, poarta sărutului, ansamblu și detaliu 

 

Prezența atacului biologic la partea superioară pe latura de vest a lintoului, deasupra stâlpului sudic 
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Alături de prezența biodeteriogenilor pe suprafețele litice ale ansamblului, o situație aparte existentă la 

poarta sărutului o constituie intradosul porții (partea inferioară a lintoului), zonă afectată de umiditatea de 

infiltrație. De aici și fenomenul de  migrare și recristalizarea sărurilor solubile prezente în suport,  acesta fiind 

confirmat de prezența vizibilă a eflorescențelor saline, de culoare albă. În proiectul amplu de restaurare care 

se dorește a fi realizat, se va pune în discuție și rezolvarea stopării infiltrațiilor apei prin protecția din tablă 

de plumb existentă în present. 

 

 

Pe unele suprafețele plane ( orizontale ) ale componentelor de piatră sunt prezente cavități formate ca 

urmare a stagnării apei provenită din precipitații. Astfel acestea probabil în timp, dacă nu vor fi  chituite la 

nivelul suprafeței litice își vor mări dimensiunile. 
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6. Cercetarea preliminară şi investigaţii ştiinţifice efectuate în laborator  

             Prelevări de probe pentru diverse tipuri de analize  

 

În cadrul acestei etape privind doar o intervenție de urgență asupra elementelor din piatră din 

ansamblul monumental Calea Eroilor ( îndepărtare depuneri neaderente, tratament de biocidare, curățare 

materie biotică sau biocruste ), s-a recurs la studierea suprafețelor și la o serie de investigaţii știițifice asupra 

acestora. Cu acest prilej s-au făcut prelevări în vederea efectuării în laborator a analizelor biologice.  

            Analize mineralogice. Buletinul de analize mineralogice aparține, a fost întocmit (în cadrul 

intervențiilor din 2003) și ne-a fost pus la dispoziție spre folosire de către doamna Ing. geol. dr. Anca Luca.  

 

Analize biologice. Buletinul de analize biologice este întocmit de   - Expert cercetare monumente 

istorice investigator, Biolog Dr. - Oana Mirela CHACHULA și Expert investigații biologice, Biolog - 

Maria Iasmina Moza 

Prelevarea agenţilor biologici s-a efectuat de pe zonele unde au fost identificate aspecte probabile de 

mușchi, licheni şi alge, urmărind formele de manifestare caracteristice ale acestora, împreună cu substratul 

pe care s-au dezvoltat. După efectuarea prelevărilor în recipiente sterile acestea au intrat în cercetarea de 

laborator pentru identificare analitică. 
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7. Teste în vederea stabilirii metodologiei pentru intervenția de urgență  

 

 Pentru definirea metodologiei de intervenţie de urgență asupra componentelor litice existente în 

Ansamblul monumental Calea Eroilor, din municipiul Târgu Jiu au fost efectuate o serie de probe de curățare 

a materiei biotice și a biocrustelor existente. În realizarea acestora s-au folosit diverse materiale și soluție de 

biocid pe bază de săruri cuaternare de amoniu. Acesta a fost ales și utilizat, conform recomandărilor date de 

biolog la  intervenția de restaurare anterioară ( aici a fost folosit Sintosept QR 15). După efectuarea cercetării 

suprafeţei și evaluarea stării de conservare s-a stabilit că problema cea mai gravă o reprezintă procesul de 

biodegradare a pietrei, aflat într-un stadiu avansat de evoluţie. Astfel, s-au făcut testele specifice și analizele 

microbiologice. 

Teste efectuate pe obiectul studiat au fost următoarele: 

- teste de îndepărtare a formațiunilor microbiologice 

- teste de îndepărtare a depunerilor slab aderente 
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Metodologia aplicată: După cercetarea stării de conservare a suprafeţei litice, efectuarea testelor specifice şi 

analiza pietrei, s-a determinat starea de conservare a elementelor din travertin şi s-a stabilit locul de amplasare 

a probei. Astfel s-au ales zonele cele mai dense privind populaţiile de licheni și alge. Tratamentul de biocidare 

s-a aplicat în trei reprize prin pensulare cu o soluţie de săruri cuaternare de amoniu în concentraţie de 4 %. 

După fiecare aplicare a soluţiei s-a lăsat o perioadă de o săptămână. În acest interval corpurile de fructificaţie 

s-au uscat progresiv şi în totalitate ceea ce a permis o îndepărtare mecanică mult mai facilă.   

Concluzii: În urma acestui tratament de biocidare a avut loc un proces evident de slăbire a sistemului de 

ancorare a lichenilor și algelor la suprafaţa rugoasă a pietrei. Pentru a păstra caracteristicile originale a texturii 

pietrei este necesară îndepărtarea individuală a fiecărui corp de fructificaţie evitându-se astfel smulgerea unor 

fine particule din structura pietrei. 

Monumentul:  Calea Eroilor, Târgu Jiu 

Localizare:   Scaunul nr.17 

Operațiune:     Bioteste  

Dimensiunile probei: 10 cm (înălţime) * 5 cm (desfăşurat), 

Materiale folosite: biocid, arbocel, pulverizator 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

   

 

Proba 1 
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                                                              Proba 2 

      

Starea 

de 

conservare:  Stratul de travertin este acoperit în proporţie mare de formaţiuni biologice, caracteristice 

pietrelor, expuse în condiţii de exterior, într-un climat temperat şi umed. Lichenii s-au dezvoltat pe toată 

suprafaţa, cu o mai mare densitate pe laturile superioare, acolo unde apa a stagnat mai mult timp.    

     Metodologia de lucru :  După cercetarea stării de conservare a suprafeţei litice, efectuarea testelor specifice 

şi analiza pietrei, s-a determinat starea de conservare a elementelor litice din travertin şi s-a stabilit locul de 

amplasare a probei. Astfel s-au ales zonele cele mai dense privind populaţiile de licheni și alge. Tratamentul 

de biocidare s-a aplicat în trei reprize prin pensulare cu o soluţie de săruri cuaternare de amoniu în 

concentraţie de 4 %. După fiecare aplicare a soluţiei s-a lăsat o perioadă de o săptămână. În acest interval 

corpurile de fructificaţie s-au uscat progresiv şi în totalitate ceea ce a permis o îndepărtare mecanică mult mai 

facilă.   

       Observaţii: În urma acestui tratament de biocidare a avut loc un proces evident de slăbire a sistemului de 

ancorare a lichenilor la suprafaţa rugoasă a pietrei. Pentru a păstra caracteristicile originale a texturii pietrei 

este necesară îndepărtarea individuală a fiecărui corp de fructificaţie evitându-se astfel smulgerea unor fine 

particule din structura pietrei, la fel ca și în cazul testului anterior.  

Monumentul:  Calea Eroilor, Târgu Jiu 

Localizare:   Scaunul 13  

Operațiune:     Tratamentul de biocidare a algelor dezvoltate  pe piatra din travertin.  

Dimensiunile probei:  5 cm (înălţime) * 5 cm (desfăşurat) 

Materiale folosite: biocid, arbocel, pulverizator, pensule 
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8. PROPUNERI PRIVIND INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ASUPRA COMPONENTELOR 

ARTISTICE DIN PIATRĂ 

 

8.1. Cercetare preliminară 

Pentru realizarea unuei intervenții de urgență optime, se recomandă, pe lângă observaţiile vizuale 

macro şi microscopice, şi o serie de teste şi analize de laborator. Studiile de laborator prin analizele 

mineralogice ne indică compoziţia mineralogică a suportului litic, structura, textura şi porozitatea. Analizele 

biolgice sunt necesare pentru determinarea speciilor agenţilor biologici, tipul, morfologia, extinderea acestora 

și biocidul folosit pentru tratarea suprafețelor (cauza principală a acestei intervnții). De asemenea, este 

necesară efectuarea testelor de aderenţă, absorbţie, cât şi a testelor pentru îndepărtarea diferitelor tipuri de 

depuneri. 

 

8.2. Curățarea depunerilor neaderente prin mijloace uscate. 

Toate suprafețele de piatră  necesită operaţiuni de curăţire. Înainte de a aplica tratamentul de biocidare, 

se  recomandă o descărcare a suprafețelor prin îndepărtărea depunerilor neaderente constituite din depozite 

de praf date de suspensii atmosferice, pânze de păianjen ( desprăfuire). Aceasta se va realiza utilizând pensule 

cu păr moale, pentru a evita posibile mici degradări. 

 

8.3. Tratament de biocidare 

O primă intervenție care vizează integral toate suprafețele constă în aplicarea tratamentului de 

biocidare. Tipul de biocid, metodologia de lucru, timpul de repetare a operațiunii și alte aspecte legate de 

aplicarea acestui tratament vor fi stabilite împreună cu biologul în urma consultării buletinelor de analize 

microbiologice și a studiului suprafețelor in situ. Tratamentul va fi aplicat ca o măsură preventivă pentru 

suprafețele neafectate însă acesta este și bază de tratament în cazul zonelor contaminate. Pe suprafețele 

afectate tratamentul va fi repetat la un interval stabilit de către biolog. În momentul în care se constată prin 

studiul suprafețelor, încetarea activității vitale a microoganismelor se va proceda la eliminarea vegetațiilor și 

a biocrustelor de pe suprafețele pe care s-au dezvoltat. Pentru îndepărtarea lor vor fi folosite într-o primă fază 

metode mecanice antrenând corpurile vegetative cu bețe de bambus (bastoncini), instrumente dentare (raclete 

și anse dentare), bisturie, ace de seringă. Se va urmări ca folosirea acestor instrumente să nu dăuneze 

suprafețelor pe care se va interveni. După curățarea suprafețelor se va aplica un tratament final de biocidare 

cu rol preventiv. 

 

 8.4. Chituirea şi plombarea ( selectiv), a zonelor lacunare în care stagnează apa.  

Travertinul ca material din care au fost realizate piesele sculptate ale ansamblului monumental Calea 

Eroilor, are un aspec poros și neregulat. Operaţiunea se va executa prin introducerea unui mortar strict doar 

în lacunele aflate pe suprafețele plane și unde apa provenită din precipitații stagnează, iar în timp aceste 

lacune își pot mări dimensiunile. Aici și fenomenul îngheț – dezgheț poate grăbi aceste degradări. Conform 

recomandărilor specialiștilor se impune utilizarea unui mortar cu liant de var şi agregat de travertin ± 

substanţă cromoforă (proporţia liant / agregat, precum şi dimensiunile agregatului pot varia de la caz la caz), 

în straturi succesive, funcție de profunzimea lacunei urmărind ca granulometria straturilor din profunzime să 

fie mai mare. Pentru stratul ce va fi aplicat la suprafață se recomandă a se folosi mortare cu o cantitate mai 

mare de var stins (vechi), pentru o rezistență mai mare în timp la intemperii. Pe parcursul operaţiunii, 
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materialul se compactează, păstrând o suprafaţă rugoasă pentru aderenţa straturilor următoare. Stratul de 

mortar vizibil va fi pigmentat în întreaga sa masă, la culoarea pietrei din zona respectivă. Pentru nuanţele de 

ocru ale mortarului ar putea fi folosit, ca substanţă cromoforă, praful din oxizi şi hidroxizi de fier (praf de 

rugină), iar pentru nuanţele cenuşii – praful din oxizi şi hidroxizi de mangan, în cantităţi testate în prealabil. 

Aceste substanţe cromofore sunt compatibile chimic atât cu fragmentele de travertin, cât şi cu cristalele de 

calcit care vor rezulta din cristalizarea varului (conform recomandărilor din anexa analize mineralogice). 

Când mortarul de suprafaţă ajunge la plasticitatea optimă, se va proceda la texturarea acestuia în acord cu 

textura pietrei din zona alăturată. Această operaţiune are scopul de a completa zonele lipsă din elementele de 

piatră, atât din motive de ordin estetic cât mai ales din raţiuni de ordin funcţional și pentru stagnarea unor 

posibile degradări.  

  

8.5. Tratament de biocidare preventiv, după încheierea operaţiunilor prevăzute în cadrul acestei intrvenții 

de urgență. Tratamentul va fi aplicat ca o măsură preventivă atât pentru suprafețele neafectate cât și pe 

suprafețele de pe care au fost îndepărtată materia biotică și biocrustele. 

 

8.6. Documentaţia de specialitate a intervenţiei 

Documentaţia presupune colectarea şi prezentarea tuturor informaţiilor adunate atât înainte (starea de 

conservare a suprafeţelor) cât şi în decursul intervenţiei (toate operaţiunile efectuate); se va realiza în format 

fotografic, grafic şi scris. 

Documentaţia fotografică se va realiza în fazele înainte, în timpul şi după intervenţie în format digital. 

Documentaţia grafică se va concretiza în planşe constând în vederi la scară ale suprafeţelor şi reprezentarea 

cu simboluri grafice specifice a operaţiunilor executate cu ocazia intervenţiei. 

    

    8.7. Verificarea etanșeității acoperișului la partea superioară a lintoului de la Poarta sărutului  

Prezență sărurilor cristalizate la partea inferioară a lintoului, impun verificarea etașeității învelitorii 

de plumb montată la partea superioară. Se recomadă până la implementarea proiectului amplu de restaurare 

a ansamblului, opturarea posibilelor orificii prin care apa provenită din precipitații să nu se mai infiltreze. 

Astfel se vor opri sau diminua eventualele degradări.  

 

Notă  

Intervenția de conservare – restaurare trebuie efectuată  și /sau supervizată de un restaurator 

specialist atestat.  

Pe tot parcursul lucrărilor este obligatorie conform legislației în vigoare verificarea intervențiilor 

și a metodologiei aplicate, din partea beneficiarului, de către un diriginte de specialitate pe componente 

artistice.  

Se va corela în permanență capitolul de propuneri metodologice cu cel aferent analizelor efectuate 

și documentația grafică și fotografică a stării de conservare. 
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Întocmit de: Specialist restaurator piatră – drd. Ionel GEMĂNAR  

                       

 

                       

 

 

 

Specialist restaurator pictură murală - Gheorghiță DĂNILĂ- SANDU 
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ANEXE LA PROIECT  

 

 Documentație fotografică 

 Analize mineralogice 

 Analize biologice  

 Documentație desenată (relevee)  
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ANEXA 1. DOCUMENTAȚIE FOTOGRAFICĂ 

Imagini din arhiva SC MOLDRESTCOM SRL ȘI A Centrului de Cercetare, Documentare și 

Promovare Constantin Brâncuși  

 

Ansamblu, bancă sud, se pun în evidență zonele alveolare colmatate cu depuneri 

 

Ansamblu, bancă sud, partea de vest, suprafață colonizată de alge și briofite 
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Ansamblu, Scaun nr. 11, colonizarea părții superioare cu alge verzi 

 

Ansamblu, Scaun nr. 17, colonizarea părții superioare cu licheni 
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Scaun nr. 17,imagine microscopică, mărire 100x, se pot pune în evidență particole desprinse din suport 

 

Scaun nr. 17,imagine microscopică, mărire 200x, se pot pune în evidență particole desprinse din support 
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IMAGINI CE REPREZINTĂ STAREA DE CONSERVARE A COMPONENTELOR DIN PIATRĂ  

DE LA ANSAMBLUL MONUMENTAL CALEA EROILOR DIN TÂRGU JIU 
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ANEXA 2. ANALIZE MINERALOGICE 

- ÎNTOCMIT DE - Ing. geol. dr. Anca LUCA 

 

BULETIN DE ANALIZĂ MICROSCOPICĂ 

 

Denumire: Travertin  

Localizare: Parcul în care se află ansamblul sculptural „Poarta Sărutului, Aleea scaunelor şi Masa 

tăcerii” de Constantin Brâncuşi - Târgu Jiu - molon de travertin abandonat, similar cu cele utilizate la 

ansamblul sculptural.  

Descriere: 

1. Compoziţia mineralogică procentuală: - calcit 90 – 95 % 

                                                                   - substanţe amorfe opace (incluse în calcit) 5 – 10 %. 

2. Structura: holocristalină, echigranulară - diametrul mediu al cristalelor: 0.2 – 0.3 mm; izotropă 

(cristalele de calcit nu se orientează preferenţial, nu se observă o orientare preferenţială a porilor), dar există 

o rubanare slabă, dată de alternanţa dintre benzile negricioase (zone cu calcit bogat în incluziuni opace) şi 

cele relativ deschise la culoare. 

3. Pori:  

3.1. porozitatea: 30 – 40 % 

3.2. forma: variată 

3.3. dimensiuni: 0.2 mm   2 cm 

3.4. grad de obturare: variabil, de la sub 1 % până la 100 %; obturarea se face, dominant, cu cristale 

de calcit. Acestea cresc druzic, dinspre pereţi spre centrul porilor. Local, pe pereţii porilor sunt depuneri de 

substanţă amorfă, de culoare neagră-brunie, probabil de origine biotică. 
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1 mm 

P 

C 

Fig. 1. Travertin (proba Tg.J.1). Eşantion prelevat din moloanele de travertin  

abandonate în parc, similare cu cele utilizate la „Poarta Sărutului” - Târgu Jiu. 

Imagine microscopică cu nicoli încrucişaţi. Vedere de ansamblu. 

A se  observa: 

- compoziţia mineralogică: exclusiv cristale de calcit (C); 

- structura holocristalină (masa solidă formată exclusiv din cristale), echigra-nulară; 

- majoritatea granulelor de calcit conţine numeroase incluziuni fluide, care opacizează 

cristalele; 

- macropor (P) izolat, relativ izometric, în jurul căruia cristalele de calcit sunt relativ 

limpezi, datorită fenomenului de recristalizare a calcitului. 

 

C 
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Fig. 2. Travertin (proba Tg.J.1). Eşantion prelevat din moloanele de travertin abandonate 

în parc, similare cu cele utilizate la „Poarta Sărutului” - Târgu Jiu. Imagine 

microscopică cu nicoli încrucişaţi. Vedere de ansamblu. 

               Obturarea naturală, aproape completă a porilor (PR – resturi din macropor - P - 

neobturat), cu cristale relativ mari şi limpezi de calcit (C).  

1 mm 

C 

 

 PR 

P 

C 
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Fig. 3. Travertin (proba Tg.J.1). Eşantion prelevat din moloanele de travertin  abandonate 

în parc, similare cu cele utilizate la „Poarta Sărutului” - Târgu Jiu. Imagine 

microscopică cu nicoli încrucişaţi. Vedere de ansamblu. 

               Por (P) parţial obturat cu cristale mezogranulare şi limpezi de calcit (CN). 

Contact între por şi masa travertinului: se evidenţiază creşterea centripetă 

(dinspre peretele spre centrul porului) a cristalelor neoformate de calcit (CN). 

Spre deosebire de calcitul care alcătuieşte masa travertinului, foarte bogat în 

incluziuni solide şi fluide, calcitul care tapisează pereţii porului este mai larg 

cristalizat şi foarte sărac în incluziuni. 

P 

CN 

   1 mm 

CN 

CN 
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    P 

     P 

Fig. 4. Travertin (proba Tg.J.2). Eşantion prelevat din moloanele de travertin  

abandonate în parc, similare cu cele utilizate la „Poarta Sărutului” - Târgu 

Jiu. Imagine microscopică cu nicoli încrucişaţi. Vedere de ansamblu. 

               A se remarca:             

              - sistemul de pori (P) izolaţi (neconectivi) şi neobturaţi, într-o zonă cu 

porozitate mare a  travertinului;  

              - structura izotropă, holocristalină, echigranulară a masei solide, formată 

predominant din cristale izometrice de calcit (C), bogate în incliziuni fluide 

şi solide amorfe.  
 

C 
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  0.1  mm 

Fig. 5. Travertin (proba Tg.J.2). Eşantion prelevat din moloanele de travertin  

abandonate în parc, similare cu cele utilizate la „Poarta Sărutului” - Târgu Jiu. 

Imagine microscopică cu nicoli paraleli. Detaliu, pentru a se evidenţia prezenţa 

numeroaselor incluziuni în cristalele de calcit: 

               - cristale de calcit (C) cu incluziuni fluide (In. fl.); 

               - cristale de calcit cu incluziuni de substanţă amorfă (In.s.a.), probabil, de 

materie organică.  

 

C 

In. fl. 

In.s.a. 
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ANALIZA RX A PROBEI DE TRAVERTIN 

 

Eşantionul de travertin din care s-a făcut analiza RX a fost prelevat dintr-un molon abandonat în parcul din 

Târgu Jiu, similar cu cele utilizate la ansamblul sculptural „Poarta Sărutului”. 

Analiza microscopică ne-a ajutat să precizăm compoziţia probei prelevate: calcit şi substanţă organică amorfă, 

ca incluziuni.  

Observaţiile macroscopice ale moloanelor din care este alcătuită „Poarta Sărutului” ne-au confirmat prezenţa, 

în cantitate subordonată, a aragonitului şi hidroxizilor de fier.  

a) Carbonatul de calciu (CaCO3) are trei forme structurale: calcit, aragonit şi vaterit. Dintre acestea, doar 

calcitul este stabil, din punct de vedere chimic, în condiţiile de temperatură şi presiune în care se află monumentul. 

Macroscopic, am observat, în macroporii unor moloane, cristale centimetrice posibil de aragonit. Împreună cu vateritul, 

aceste două minerale instabile, pot avea şi o structură cripto-cristalină, caz în care nu pot fi determinate cu ajutorul 

microscopului. Eventuala prezenţă a lor, prin transformările polimorfe pe care le pot declanşa în timp, ar putea duce la 

apariţia microfisurilor.  

b) Unele moloane prezintă, macroscopic, pete de culoare brunie, datorate hidroxizilor de fier. Aceştia s-au 

format în urma reacţiei dintre siderit (FeCO3) şi apă, cu eliminare de CO2. Sideritul era, deci, prezent în travertin, înainte 

de punerea sa în operă, dar nu a putut fi observat macroscopic datorită, pe de o parte a dimensiunii foarte mici a 

cristalelor, iar pe de altă parte datorită proprietăţilor sale foarte asemănătoare cu ale calcitului. Prezenţa sideritului în 

travertin ar putea duce, în continuare, la pătarea moloanelor.  

Luând în considerare aceste posibile transformări mineralogice cu urmări nedorite, am efectuat o  analiză RX 

a probei prelevate. Aceasta a confirmat observaţiile noastre microscopice: proba conţine calcit 100% (substanţele 

amorfe neputând fi determinate prin această metodă). Dar, aşa cum am menţionat mai sus, atât aragonitul cât şi 

hidroxizii de fier, proveniţi din siderit, sunt cu certitudine prezenţi în unele moloane din monument. În concluzie, 

difractometria de raze X exclusiv pe moloanele abandonate, este insuficientă pentru depistarea mineralelor instabile 

din moloanele de travertin din monument.  
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Anexa 1: diagrama RX a probei de travertin 

 

 

Diagrama analizei RX a probei de travertin prelevată dintr-un molon abandonat în parcul din Târgu Jiu,  

similar cu cele utilizate la ansamblul sculptural „Poarta Sărutului”. 
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PARTICULARITĂŢILE PETROGRAFICE ŞI MINERALOGICE 

 ALE TRAVERTINULUI DIN MONUMENTUL „POARTA SĂRUTULUI” 

 

 

 Roca carbonatică, numită travertin, are o frumuseţe cu totul particulară, aparent ascunsă, greu 

remarcabilă de la distanţă. Ea nu este dată nici de culoare şi nici de strălucire, ci izvorăşte dintr-o nemărginită 

diversitate a formelor de pori şi o infinită combinaţie între goluri şi formele cristaline ale mineralelor. Starea 

naturală a travertinului, cu această frumuseţe a sa de natură structurală, trebuie, pe cât posibil, conservată. 

Conform studiului petrografic efectuat in anul 2003, în edificiul „Poarta Sărutului” se găsesc 110 

moloane. Deşi sunt alcătuite exclusiv din travertin, fiecare molon are propriile particularităţi, datorate, în 

primul rând faptului că zăcământul de travertin din care au fost extrase moloanele a fost, prin natura sa, 

neomogen. Neomogenităţile importante sunt de natură mineralogică şi structurală: 

1. Cea mai frapantă neomogenitate mineralogică este dată de prezenţa (sau absenţa) oxizilor / 

hidroxizilor de fier (hematit, göethit), dispuşi, de regulă, în fâşii (zone) planare, în alternanţă cu zonele 

neoxidice ale travertinului, imprimând rocii o macrostructură stratificată. Majoritatea moloanelor au fost 

desprinse din zăcământ pe suprafaţa de stratificaţie şi, ca urmare, unele moloane conţin oxizi de fier, altele 

nu. 

2. Neomogenitatea structurală, mai subtilă, a travertinului, este rubanarea, impusă de variaţia cu 

distanţa a dimensiunii cristalelor de calcit, mineralul de bază al travertinului. Astfel, cristalele de calcit din 

masa compactă a travertinului (respectiv spaţiul dintre pori) sunt, în general, izometrice, configurând local o 

structură petrografică de tip granular şi izotropă. Totuşi, dimensiunile medii ale cristalelor variază 

perpendicular pe suprafaţa de stratificaţie a travertinului, apărând alternanţe de fâşii cu structuri micro şi 

macrogranulare, imprimând travertinului o rubanare structurală vizibilă doar la o examinare atentă a rocii. 

3. O neomogenitate foarte bine exprimată este cauzată de variaţia cu distanţa a caracteristicilor porilor: 

forma, dimensiunea, frecvenţa (respectiv porozitatea) şi modul de aranjare în spaţiu a populaţiei de pori. 

Morfologic, porii din travertin sunt de o diversitate practic fără limite. Porii mici, subcentimetrici, sunt, de 

regulă, izometrici, pe când cei mari sunt deseori anizometrici, de tip planar, având planul de aplatizare, de 

regulă, paralel cu planul de stratificaţie. Fâşii de travertin cu grosimi centimetrice, bogate în macropori 

aplatizaţi, alternează cu fâşiile de travertin microporoase, accentuând astfel macrostructura stratificată a rocii. 

4. O altă categorie de neomogenităţi este determinată de variabilitatea gradului de anizotropie a 

travertinului. Cu toate că în spaţiile dintre pori travertinul, la scară microscopică, are o structură 

holocristalină şi izotropă, la scară macroscopică roca, în ansamblul ei, are o anizotropie mai mult sau mai 

puţin accentuată, generată de orientarea preferenţială a porilor aplatizaţi, de suprafeţele de strat mai mult 

sau mai puţin paralele, dar şi de localizarea preferenţială a populaţiei de pori în planul de startificaţie.  

 

Din analiza microscopică rezultă că mineralul dominant din travertin este calcitul şi, cu totul 

subordonat (5 – 10 %) substanţă organică amorfă, ca incluziuni în cristalele de calcit. 

Observaţiile macroscopice ale moloanelor din care este alcătuită „Poarta Sărutului” ne-au confirmat 

însă şi prezenţa, în cantitate subordonată, a aragonitului (în macroporii unor moloane, cristale centimetrice) 

şi hidroxizilor / oxizilor de fier (pete de culoare brunie).  

Cunoaşterea proporţiei aragonit / calcit are, totuşi, importanţă din alt punct de vedere: în prezenţa 

apei, ambele faze ale carbonatului de calciu sunt solubile, dar solubilitatea aragonitului este de circa trei ori 
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mai mare decât cea a calcitului. Solubilitatea carbonaţilor este maximă la 0º C, scăzând treptat cu creşterea 

temperaturii. 

 Unele blocuri de travertin conţin mici proporţii de siderit (FeCO3). Aici, sideritul apare în cuiburi, cu 

diametre maxime de 2 cm, fiind format prin precipitare chimică în unele goluri primare ale travertinului, 

înainte de punerea în operă. Spre deosebire de calcit şi aragonit, în prezenţa apei de ploaie, sideritul aflat la 

suprafaţa pietrei, s-a descompus în hidroxizi de fier şi acid carbonic. Hidroxidul de fier (de culoare ruginie) 

este insolubil în apă şi rămâne ca o crustă protectoare pe locul de reacţie. În schimb, acidul carbonic se dizolvă 

şi rămâne în apa de precipitaţie. Prezenţa sideritului, în imediata apropiere a suprafeţei pietrei sau / şi în 

profunzimea ei, ar putea duce, în continuare, la pătarea moloanelor, datorită sistemului de pori, cu totul 

particular, specific travertinului. 

Observaţia microscopică relevă trei categorii de pori: 1) neobturaţi, cu suprafeţe netede sau crenulate; 

2) pori druzitici (parţial obturaţi), adică pori pe ale căror suprafeţe s-au dezvoltat, de regulă, cristale euhedrale 

sau subeuhedrale de calcit – şi doar cu totul excepţional cristale de siderit, aragonit etc; 3) pori druzitici 

complet obturaţi cu cristale carbonatice. Porii druzitici cu cristale de siderit sunt perfect stabili în lipsa apei, 

dar devin vulnerabili şi se oxidează relativ repede, dacă se deschid prin secţionare, respectiv orice altă 

agresare fizică / chimică a pietrei. În schimb, cristalele perfecte de calcit din porii druzitici sunt destul de 

stabile. Acestea au o solubilitate în apă mai redusă decât cea a cristalelor mai mici şi mai imperfecte din masa 

solidă a travertinului. 

 

Pe baza examinării macroscopice a monumentului, au fost depistate mai multe tipuri de mortare, 

care se deosebesc între ele prin natura liantului şi caracteristicile macroscopice ale agregatului: 

 

1 – mortar cu liant de var şi agregat fin silicatic (nisipos)  

2 – mortar cu liant de var şi agregat fin calcaros 

3 – mortar cu liant de var şi agregat fin de travertin 

4 – mortar cu liant de var şi agregat calcaros grosier 

5 – mortar cu liant de var şi agregat de travertin grosier 

6 – mortar cu liant de ciment portland şi agregat silicatic 

7 – mortar cu liant de ciment alb, sărac în agregat 

      8 – mortar cu liant de ciment portland şi agregat de travertin 

 

Dintre toate mortarele analizate, cel mai compatibil cu travertinul din monument s-a dovedit a fi 

mortarul cu puţin liant de var şi mult agregat heterogen de travertin. Acest tip de mortar este foarte bine 

integrat cu travertinul din punct de vedere compoziţional şi aproape la fel de bine chiar şi din punct de vedere 

structural. Proporţia redusă a liantului de var a fost cauza esenţială a conservării acestei porozităţi de 

împachetare. 

Mortarele pe bază de ciment portland au fost îndepărtate prin restaurarea din anul 2003. Acestea au 

fost înlocuite cu mortare pe bază de var, cu agregat de travertin având granulaţii şi nuanţe ale culorilor cât 

mai asemănătoare cu travertinul din perimetrul apropiat. Acolo unde a fost necesar, in liantul mortarelor s-a 

adăugat o cantitate controlată de pigment din oxid de fier, pentru integrare cromatică. 
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BIOLOG MOZA MARIA IASMINA-PFA, cod CAEN 7219, CUI 30198083  
 

Informații suplimentare 

Opera a fost realizată în anul 1937, într-o primă versiune, din piatră de Câmpulung, sub forma 

mesei țărănești, simplă, joasă, din tăblie (200x 45 cm) și picior (160×45 cm), și a fost amplasată în locul 

celei de astăzi. Nemulțumit probabil, de dimensiunile ei, în 1938 a comandat la un atelier din Deva, 

după desenele sale, o nouă masă, din piatră de Banpotoc, cu noi dimensiuni ale tăbliei (215×45 cm) și 

piciorul ei (175×45 cm) pe care n-a amplasat-o astfel. Sculptorul a recurs la o variantă combinatorie 

care a preluat tăblia primei versiuni drept picior și pe cea a versiunii a doua drept tăblie, asigurându-i 

astfel o nouă proporție interioară și monumentalitate. 

În jurul Mesei tăcerii nu au fost puse scaune decât o dată cu amenajarea versiunii 

combinatorii.Scaunele, 12 la număr, au fost comandate o dată cu versiunea a doua a mesei, la atelierul 

din Deva, și au fost realizate din piatră de Banpotoc, cu formă de clepsidră. 

În jurul Mesei tăcerii, în 1938, au fost grupate scaunele-clepsidră rotunde, două câte două, 

dar artistul nu le-a lăsat astfel, punându-le la egală distanță față de masă și între ele, subliniind 

prezența imaginară a unui cerc semnificativ („Masa Tăcerii”. CentrulBrancusi.ro. - accesat în 7 

septembrie 2020). 

 

Concluzii  

Monumentul este compus din elemente din piatră de Banpotoc, fixe. Pentru determinarea 

biodeteriogenilor s-au prelevat atât probe microbiologice cât și probe din suportul colonizat, din mai 

multe zone.  De asemenea s-a monitorizat și umiditatea la nivelul scaunelor cât și a mesei. 

Atacul biologic este prezent pe suprafața elementelor Monumentului, în special cele de la 

nivelul solului, unde umiditatea este mai ridicată și a permis colonizarea de către alge, cianobacterii, 

fungi, licheni și mușchi. Din cauza metaboliților secundari produși de toate aceste categorii de 

microorganisme piesele prezintă pe alocuri pigmentare pronunțată de culoare neagră și patină 

datorată biofilmului ce a colonizat suprafețele dar și umiditate crescută ce menține atacul activ, în 

special la contactul direct cu solul sau laturile cu expunere la umbră. 

Umiditatea a avut valori cuprinse între 33%- 56% la nivelul Scaunelor și între 34%-50% la 

nivelul Mesei. Valorile mai ridicate s-au înregistrat la bază unde piesele sunt in contact direct cu solul. 

 

Recomandări 

Dat fiind că toate elementele litice sunt depuse pe sol fără protecţie, este esențial ca 

expunerea lor să fie pe un suport și protejate de un perimetrul securizat, ferit de activitatea 

antropogenă. Culturile biologice sunt prezente pe suprafaţa tuturor pieselor litice, gradul de acoperire 

diferind în funcție de starea de conservare a acestora și de umiditate, care este mai ridicată la nivelul 
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solului. Se recomandă aplicarea unei substanțe biocide (pe bază de glifosfați în special) cu rolul de a 

estompa atacul biologic în funcție de natura acestuia (alge, licheni, mușchi) urmat de îndepărtarea 

mecanică a mușchilor și lichenilor. Se poate folosi și un aparat de spălat cu presiune, o curățare prin 

ultrasonicare, pentru piesele mai mici, sau cu laser. 

 

Rezultate: 

Nr. Localizare probă Observații determinări 
1.  Proba nr.1 –  scaun  

 
Regn: Fungi 

Filum: Ascomycota 
Clasa: Lecanoromycetes 

            Ordin: Teloschistales 
      Gen: Caloplaca 

Specie: saxicola 
 Ordin: Lecanorales 

      Gen: Lecanora 
Specie: muralis 

2.  Proba nr.2 –  scaun 
 

Regn: Plantae 
Filum: Chlorophyta 

Clasa: Chlorococcales 
            Ordin: Chlorococcaceae 

      Gen: Chlorococcum sp. 
Regn: Fungi 

Filum: Ascomycota 
Clasa: Ascomycetes 

            Ordin: Pertusariales 
      Gen: Aspicillia sp. 

Clasa: Lecanoromycetes 
            Ordin: Teloschistales 

      Gen: Xanthoria 
Specie: elegans 
 

3.  Proba nr.3 –  scaun 
 

Regn: Fungi 
Filum: Ascomycota 

Clasa: Lecanoromycetes 
            Ordin: Teloschistales 

      Gen: Xanthoria 
Specie: elegans 

 
4.  Proba nr.4 – probă microbiologică, scaun 

 
Regn: Fungi 

Filum: Ascomycota 
Clasa: Euascomycetes 

            Ordin: Pleosporales 
      Gen: Alternaria 

Specie: alternata 
- Colonii bacteriene de culoare 

galbenă și neagră 
5.  Proba nr.5 – probă microbiologică , masă Regn: Fungi 
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 Filum: Ascomycota 
Clasa: Dothidiomycetes 

            Ordin: Pleosporales 
      Gen: Epicoccum sp. 

- Colonii bacteriene de culoare 
galbenă  

 

Documentare fotografică 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

starea generală de conservare 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 
starea generală de conservare, se observă 

diversitatea suportului colonizat al scaunului 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun colonizat de licheni 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun colonizat de licheni 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun colonizat de licheni 

Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 
detaliu scaun colonizat de licheni 

 
3 

 



BIOLOG MOZA MARIA IASMINA-PFA, cod CAEN 7219, CUI 30198083  
 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogeni din 
clasa Arahnide 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun colonizat de licheni 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogeni din 
clasa Musci 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, prelevare probă nr. 1 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogeni din 
clasa Musci și licheni 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogeni din 
categoria lichenilor 
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Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogeni din 
categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun colonizat de licheni 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 
detaliu scaun cu defect natural al pietrei 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 
detaliu scaun cu defect natural al pietrei și 

licheni 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogeni din 
categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogeni din 
categoria lichenilor 
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Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogeni din 
categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogeni din 
categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogeni din 
categoria lichenilor și defect natural al pietrei 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogeni din 
categoria lichenilor și defect natural al pietrei 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogeni din 
categoria lichenilor și defect natural al pietrei 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogeni din 
categoria lichenilor și defect natural al pietrei 
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Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun colonizat de licheni 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun colonizat de licheni 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă defectulul natural al 
pietrei 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă defectulul natural al 
pietrei 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă defectulul natural al 
pietrei 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă defectulul natural al 
pietrei 
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Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă defectulul natural al 
pietrei și licheni  

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă defectulul natural al 
pietrei și licheni 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun colonizat de licheni 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, prelevare probă nr. 2 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 
detaliu scaun, se observă lipsa de material 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 
detaliu scaun, se observă lipsa de material 

 
8 

 



BIOLOG MOZA MARIA IASMINA-PFA, cod CAEN 7219, CUI 30198083  
 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 
detaliu scaun, se observă lipsa de material 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 
detaliu scaun, se observă lipsă de material 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă lipsă de material și 
licheni 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă lipsa de material și 
licheni 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogenii din 
categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogenii din 
categoria lichenilor 
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Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, se observă biodeteriogenii din 
categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, prelevare probă nr. 3 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 
detaliu scaun, locul de prelevare a probei 

microbiologice nr. 1 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu scaun, prelevare probă microbiologică 
nr. 1 
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Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu masă, se observă biodeteriogenii din 
categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu măsurarea umidității 
 

Masa Tăcerii- detaliu defect natural al pietrei ce 
constituie adăpost pentru biodeteriogeni 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu masă, se observă biodeteriogenii din 
categoria lichenilor 
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Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 
detaliu masă, locul de prelevare a probei 

microbiologice nr. 2 

 
Ansamblul Monumentului ”Masa Tăcerii”- 

detaliu masă, prelevare probă microbiologică 
nr. 2 

 
Proba nr. 4 și 5- placă Petri cu probă cultivată 

pe mediul TSA, ziua 7- față 

 
Proba nr. 4 și 5- placă Petri cu probă cultivată 

pe mediul TSA, ziua 7- verso 

 
Proba nr. 4- placă Petri cu probă cultivată pe 

mediul TSA, ziua 7 detaliu 

 
Proba nr. 5- placă Petri cu probă cultivată pe 

mediul TSA, ziua 7 detaliu 

 
Proba nr. 4 și 5- placă Petri cu probă cultivată 

pe mediul Sabouraud, ziua 10- față 

 
Proba nr. 4 și 5- placă Petri cu probă cultivată 

pe mediul Sabouraud, ziua 10- verso 
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Proba nr. 4- placă Petri cu probă cultivată pe 

mediul Sabouraud, ziua 10 detaliu 

 
Proba nr. 5- placă Petri cu probă cultivată pe 

mediul Sabouraud, ziua 10- detaliu 

 
Proba nr. 4- detaliu cu spori, x40 

 
Proba nr. 5- detaliu cu spori, x10 

  
 
Întocmit de: expert biolog R2/720 din 31.07.2018  
 
Moza Maria Iasmina 

 
 

Data: 20.09.2020 
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Informații suplimentare 

Aleea scaunelor, compusă din două bănci de piatră (cod LMI GJ-III-m-A-09465.04) și 30 scaune 

din piatră (cod LMI GJ-III-m-A-09465.05), pătrate (în formă de clepsidră) dispuse de o parte și de alta 

a aleii în grupuri de câte trei, fac legătura între grupul Mesei tăcerii și Poarta sărutului, situată spre 

est, la intrarea în parc. Realizată între 1937-1938 ( CentrulBrancusi.ro. - accesat în 7 septembrie 2020). 

 

Concluzii  

Monumentul este compus din elemente din piatră de Banpotoc, fixe. Pentru determinarea 

biodeteriogenilor s-au prelevat atât probe microbiologice cât și probe din suportul colonizat, din mai 

multe zone.  De asemenea s-a monitorizat și umiditatea la nivelul scaunelor și a băncilor. 

Atacul biologic este prezent pe suprafața elementelor Monumentului, în special cele de la 

nivelul solului, unde umiditatea este mai ridicată și a permis colonizarea de către alge, cianobacterii, 

fungi, licheni și mușchi. Din cauza metaboliților secundari produși de toate aceste categorii de 

microorganisme piesele prezintă pe alocuri pigmentare pronunțată de culoare neagră și patină 

datorată biofilmului ce a colonizat suprafețele dar și umiditate crescută ce menține atacul activ, în 

special la contactul direct cu solul sau laturile cu expunere la umbră. 

Umiditatea a avut valori cuprinse între 28%- 46% la nivelul Scaunelor și între 33%-44% la 

nivelul Băncilor. Valorile mai ridicate s-au înregistrat la bază, unde piesele sunt in contact direct cu 

solul. 

 

 

Recomandări 

Dat fiind că toate elementele litice sunt depuse pe sol fără protecţie, este esențial ca 

expunerea lor să fie pe un suport și protejate de un perimetrul securizat, ferit de activitatea 

antropogenă. Culturile biologice sunt prezente pe suprafaţa tuturor pieselor litice, gradul de acoperire 

diferind în funcție de starea de conservare a acestora și de umiditate, care este mai ridicată la nivelul 

solului. Se recomandă aplicarea unei substanțe biocide (pe bază de glifosfați în special) cu rolul de a 

estompa atacul biologic în funcție de natura acestuia (alge, licheni, mușchi) urmat de îndepărtarea 

mecanică a mușchilor și lichenilor. Se poate folosi și un aparat de spălat cu presiune, o curățare prin 

ultrasonicare, pentru piesele mai mici, sau cu laser. 
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Rezultate: 

Nr. Localizare probă Observații determinări 
1.  Proba nr.1 –  scaun  

 
Regn: Bacteria 

Filum: Cyanobacteria 
Clasa: Cyanophyceae 

            Ordin: Nostocales 
      Gen: Nostoc 

Specie: commune 
Regn: Fungi 

Filum: Ascomycota 
Clasa: Lecanoromycetes 

            Ordin: Teloschistales 
      Gen: Xanthoria 

Specie: parietina 
 

2.  Proba nr.2 –  scaun, probă microbiologică 
 

   Filum: Ascomycota 
Clasa: Eurotiomycetes 

            Ordin: Eurotiales 
 Gen: Penicillium 

Specie: notatum 
 Gen: Penicillium sp. 
 

- Colonii bacteriene de culoare 
galbenă și neagră 
 

3.  Proba nr.3 –  scaun, probă microbiologică 
 

Regn: Fungi 

Filum: Ascomycota       

Clasa: Dothideomycetes 

            Ordin: Capnodiales 

      Gen: Cladosporium 

                  Specie: cladosporioides 

 
- Colonii bacteriene de culoare 

galbenă  
 

4.  Proba nr.4 – scaun 
 

Regn: Fungi 
Filum: Ascomycota 

Clasa: Lecanoromycetes 
            Ordin: Teloschistales 

      Gen: Xanthoria 
Specie: parietina 

Regn: Plantae 
Filum: Bryophyta 

Clasa: Bryopsida 
            Ordin: Grimmiaales 

   Gen: Grimmia sp. 
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5.  Proba nr.5 – scaun 
 

Regn: Fungi 
Filum: Ascomycota    

Clasa: Lecanoromycetes 
            Ordin: Candelariales 
            Ordin: Lecanoales 

      Gen: Xanthoparmelia sp. 
Regn: Plantae 

Filum: Bryophyta 
Clasa: Bryopsida 

            Ordin: Grimmiaales 
   Gen: Grimmia sp. 
 

- Colonii bacteriene de culoare 
galbenă  
 

6.  Proba nr.6 – scaun 
 

      Regn: Plantae 
         Filum: Chlorophyta 
            Clasa: Chlorophyceae 
               Ord. Protococcales 
                  Familia: Pleurococcaceae 
                     Gen: Pleurococcus sp. 

Filum: Bryophyta 
Clasa: Bryopsida 

            Ordin: Grimmiaales 
      Gen: Grimmia sp. 

Regn: Fungi 
Filum: Ascomycota 

Clasa: Lecanoromycetes 
            Ordin: Lecanoales 

      Gen: Lecanora sp. 
 

7.  Proba nr.7 – probă microbiologică , bancă 
 

Regn: Fungi 
Filum: Ascomycota 

Clasa: Eurotiomycetes 
            Ordin: Eurotiales 

      Gen: Aspergillus  
Specie: niger 

            Ordin: Pleosporales 
      Gen: Phoma sp. 
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Documentare fotografică 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

vedere de ansamblu 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, starea general de conservare 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu defect natural al pietrei 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

clasa Musci și licheni 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu măsurarea umidității 
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Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun, prelevare probă nr. 1 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu teste de curățire 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu teste de curățire 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

clasa Musci și licheni 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

clasa Musci și licheni 
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Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu defect natural al pietrei 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun, plocul de prelevare a probei nr. 2 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun, prelevare probă nr. 2 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor și teste de curățire 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu teste de curățire 
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Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu defect natural al pietrei 
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Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu teste de curățire 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu defect natural al pietrei 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu pierdere de material 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu pierdere de material 
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Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 
categoria lichenilor și pierdere de material 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu măsurarea umidității 
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Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu pierdere de material 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu pierdere de material 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu pierdere de material 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu pierdere de material 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu Scaun, se observă defectele naturale ale 
pietrei 
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Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu completare pierdere de 
material 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu completare pierdere de 
material 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu pierdere de material 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu pierdere de material 
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Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu pierdere de material 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu Scaun, se observă defectele naturale ale 
pietrei 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu teste de curățire 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

clasa Musci 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 
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Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu teste de curățire 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun, plocul de prelevare a probei nr. 3 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun, prelevare probă nr. 3 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun, prelevare probă nr. 4 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Scaun, se observă biodeteriogeni din 

clasa Musci 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu scaun cu completare pierdere de 
material 
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Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

clasa Musci 
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Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

clasa Musci 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

clasa Musci 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu Bancă, prelevare probă nr. 5 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

clasa Musci 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

clasa Musci 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

clasa Musci 
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Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

clasa Musci 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

clasa Musci 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu Bancă, prelevare probă nr. 6 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

clasa Musci 
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Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 

detaliu Bancă, prelevare probă nr. 7 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Aleea Scaunelor”- 
detaliu Bancă, se observă biodeteriogeni din 

categoria lichenilor 
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Proba nr. 1 -imagine la stereo microscop cu 

lichen galben, x 1,2 

 
Proba nr. 4- fructificație mușchi, imagine de 

detaliu la stereomicroscop x 2,1 

 
Proba nr. 5 -imagine la stereo microscop cu 

lichen galben, x 3,2 

 
Proba nr. 5 -imagine la stereo microscop cu 

mușchi, x 2,1 

 
Proba nr. 6 -imagine la stereo microscop cu 

alge, x 2,1 

 
Proba nr. 6 -imagine la stereo microscop cu 

mușchi, x 2,1 

 
Proba nr. 2 și 5- placă Petri cu probă cultivată 

pe mediul TSA, ziua 7- față 

 
Proba nr. 2 și 5- placă Petri cu probă cultivată 

pe mediul TSA, ziua 7- verso 
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Proba nr. 2- placă Petri cu probă cultivată pe 

mediul TSA, ziua 7 detaliu 

 
Proba nr. 7- placă Petri cu probă cultivată pe 

mediul TSA, ziua 7 detaliu 

 
Proba nr. 2 și 3- placă Petri cu probă cultivată 

pe mediul Sabouraud, ziua 10- față 

 
Proba nr. 2 și 3- placă Petri cu probă cultivată 

pe mediul Sabouraud, ziua 10- verso 

 
Proba nr. 2 - placă Petri cu probă cultivată pe 

mediul Sabouraud, ziua 10- detaliu 
 

Proba nr. 3- placă Petri cu probă cultivată pe 
mediul Sabouraud, ziua 10- detaliu 
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Proba nr. 7- placă Petri cu probă cultivată pe 

mediul Sabouraud, ziua 10- față 

 
Proba nr. 7 placă Petri cu probă cultivată pe 

mediul Sabouraud, ziua 10- verso 

 
Proba nr. 7- placă Petri cu probă cultivată pe 

mediul Sabouraud, ziua 10- detaliu Aspergillus 
niger 

 
Proba nr. 7- placă Petri cu probă cultivată pe 

mediul Sabouraud, ziua 10- detaliu  

  
 
Întocmit de: expert biolog R2/720 din 31.07.2018  
 
Moza Maria Iasmina 

 
 

Data: 20.09.2020 
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Informații suplimentare 

Poarta Sărutului, care se află amplasată pe aleea de la intrarea din parcul orașului, este 

alcătuită din piatră poroasă, extrasă din carierele aflate în împrejurimi, fiind alcătuită din coloane 

groase, paralelipipedice, ce sprijină o arhitravă cu dimensiuni mai mari decât ale coloanelor, având 

lățimea de 6,45 m, înălțimea de 5,13 m și grosimea de 1,69 m. 

Pe fețele fiecărei coloane se regăsește simbolul sărutului, două jumătăți ale unui cerc, atât de 

caracteristic operei lui Brâncuși. Arhitrava are de asemenea încrustat acest simbol, ca un fel de filigran. 

În plus, tot în filigran se află încrustații ce aduc cu un fel acoperiș al porții, ca și când poarta ar fi 

acoperită cu șindrilă. Bolta porții are un ornament liniar delicat: este o continuitate de arcuri mici, iar 

mai sus, pe trei linii orizontale, întâlnim continuarea unor forme ovale identice, de parcă ar fi conturul 

feței și al umerilor. Poarta sărutului arată ca un arc de triumf, simbolizând triumful vieții asupra morții 

(CentrulBrancusi.ro. - accesat în 7 septembrie 2020). 

 

Concluzii  

Monumentul este compus din elemente din piatră de Banpotoc, fixe. Pentru determinarea 

biodeteriogenilor s-au prelevat atât probe microbiologice cât și probe din suportul colonizat, din mai 

multe zone.  De asemenea s-a monitorizat și umiditatea la nivelul Porții. 

Atacul biologic este prezent pe suprafața elementelor Monumentului, în special cele de la 

nivelul solului, unde umiditatea este mai ridicată și a permis colonizarea de către alge, cianobacterii, 

fungi, licheni și mușchi. Din cauza metaboliților secundari produși de toate aceste categorii de 

microorganisme piesele prezintă pe alocuri pigmentare pronunțată de culoare neagră și patină 

datorată biofilmului ce a colonizat suprafețele dar și umiditate crescută ce menține atacul activ, în 

special la contactul direct cu solul sau laturile cu expunere la umbră. 

Umiditatea a avut valori cuprinse între 34%- 68% la nivelul Porții. Valorile mai ridicate s-au 

înregistrat la bază, unde piesele sunt in contact direct cu solul. 

 

 

Recomandări 

Dat fiind că Monumentul se află pe sol fără protecţie, este esențial ca expunerea lui să fie pe 

un suport și protejat de un perimetrul securizat, ferit de activitatea antropogenă. Culturile biologice 

sunt prezente pe suprafaţa tuturor pieselor litice, gradul de acoperire diferind în funcție de starea de 

conservare a acestora și de umiditate, care este mai ridicată la nivelul solului. Se recomandă aplicarea 

unei substanțe biocide (pe bază de glifosfați în special) cu rolul de a estompa atacul biologic în funcție 
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de natura acestuia (alge, licheni, mușchi) urmat de îndepărtarea mecanică a mușchilor și lichenilor. Se 

poate folosi și un aparat de spălat cu presiune, o curățare prin ultrasonicare, sau cu laser. 

 De asemenea sunt zone cu umiditate crescută datorită faptului că apele pluviale nu se înlătuă 

în totalitate de pe Monument, astfel că se recomandă îmbunătățirea sistemului de protecție. Este 

recomandat să se chituiască fisurile și crăpăturile de la nivelul  Monumentului iar chituielile vechi să 

fie înlocuite pentru o mai bună conservare. 

 

Rezultate: 

Nr. Localizare probă Observații determinări 
1.  Proba nr.1 –  Poartă, probă microbiologică 

 
Filum: Ascomycota 

Clasa: Eurotiomycetes 
            Ordin: Eurotiales 

 Gen: Penicillium sp. 
Filum: Zygomycota 

Clasa: Mucormycotina 
            Ordin: Mucorales 

      Gen: Rhizopus 
Specie: nigricans 

 
- Colonii bacteriene de culoare 

galbenă și neagră 
 

2.  Proba nr.2 –  Poartă, probă microbiologică 
 

  Filum: Zygomycota 
Clasa: Mucormycotina 

            Ordin: Mucorales 
      Gen: Rhizopus 

Specie: nigricans 
 

- Colonii bacteriene de culoare 
galbenă și neagră 

 
3.  Proba nr.3 –  Poartă 

 
Regn: Fungi 

Filum: Ascomycota 
Clasa: Lecanoromycetes 

            Ordin: Teloschistales 
      Gen: Xanthoria 

Specie: parietina 
Regn: Plantae 

Filum: Bryophyta 
Clasa: Bryopsida 

            Ordin: Grimmiaales 
   Gen: Grimmia sp. 

Filum: Chlorophyta 
Clasa: Chlorococcales 

            Ordin: Chlorococcaceae 
   Gen: Chlorococcum sp. 
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Documentare fotografică 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

starea general de conservare 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

starea general de conservare, latura de V 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

măsurarea umidității la contactul cu solul 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

măsurarea umidității  

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”-  
se observă biodeteriogeni din clasa Musci și 

licheni și teste de curățire 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”-  
se observă biodeteriogeni din clasa Musci și 

licheni și teste de curățire 

 
3 

 



BIOLOG MOZA MARIA IASMINA-PFA, cod CAEN 7219, CUI 30198083  
 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

măsurarea umidității  

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

măsurarea umidității 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”-  
se observă patină biologică de culoare brună 

datorată umidițății dar și reacțiior chimice 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

defecte natural ale pietrei și fisuri chituite 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 
măsurarea umidității în locurile cu pierdere de 

material 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

defecte natural ale pietrei și pierdere de 
material 
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Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

defecte natural ale pietrei 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

defecte natural ale pietrei și fisuri chituite 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

defecte natural ale pietrei și fisuri chituite 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

detaliu cu halouri de umiditate  

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

detaliu cu halouri de umiditate și activitate 
enzimatică datorată bacteriilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

se observă biodeteriogeni din clasa Musci, 
latura de E 
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Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”-  

locul de prelevare a probei nr. 1 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”-  

locul de prelevare a probei nr. 2 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 
detaliu latura de E cu evidențieri ale curățirilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

detaliu cu halouri de umiditate și activitate 
enzimatică datorată bacteriilor 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

detaliu chituiri 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

detaliu chituiri vechi 
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Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

detaliu chituiri 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

detaliu chituiri 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

detaliu chituiri 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

detaliu chituiri 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

detaliu chituiri 

 
Ansamblul Monumentului ”Poarta Sărutului”- 

detaliu chituiri 
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Proba nr. 1 și 2 –  aspect macroscopic al 

coloniilor fungice după 7 zile de la inoculare pe 
mediul de cultură TSA - față 

 
Proba nr. 1 și 2 –  aspect macroscopic al 

coloniilor fungice după 7 zile de la inoculare pe 
mediul de cultură TSA - verso 

 
Proba nr. 1 –  aspect macroscopic al coloniilor 

fungice după 7 zile de la inoculare pe mediul de 
cultură TSA - detaliu 

 
Proba nr. 1 –  aspect macroscopic al coloniilor 

fungice după 7 zile de la inoculare pe mediul de 
cultură TSA - detaliu 

 
Proba nr. 2 –  aspect macroscopic al coloniilor 

fungice după 7 zile de la inoculare pe mediul de 
cultură TSA - față 

 
Proba nr. 2 –  aspect macroscopic al coloniilor 

fungice după 7 zile de la inoculare pe mediul de 
cultură TSA - verso 
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Proba nr. 1 și 2 –  aspect macroscopic al 

coloniilor fungice după 10 zile de la inoculare pe 
mediul de cultură Sabouraud- față 

 
Proba nr. 1 –  aspect macroscopic al coloniilor 
fungice după 10 zile de la inoculare pe mediul 

de cultură Sabouraud- detaliu 

 
Proba nr. 1 –  aspect macroscopic al coloniilor 
fungice după 14 zile de la inoculare pe mediul 

de cultură Sabouraud- detaliu 

 
Proba nr. 2 –  aspect macroscopic al coloniilor 
fungice după 14 zile de la inoculare pe mediul 

de cultură Sabouraud- detaliu 

 
Proba nr. 2- detaliu corpuri sporifere de 

Rhizopus 

 
Proba nr. 2 - detaliu cu hife, x10 
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Proba nr. 3 – se observă detalii de mușchi, x 0,9 

 
Proba nr. 3 – se observă coloniile de microfungi 

și licheni, x 0,9 
  

 
Întocmit de: expert biolog R2/720 din 31.07.2018  
 
Moza Maria Iasmina 

 
 

Data: 20.09.2020 
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