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REZUMAT. Coloana Infinită este o structură inovativă, cu un stâlp din profile de oţel pe care sunt montate 17 
module din fontă, încastrat într-o fundaţie de beton. Inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan (1905-1985) a fost 

autorul concepţiei tehnice şi inginerul şef coordonator al lucrărilor în 1937-1938. În 1984, în prezenţa sa, 
Institutul Naţional INCERC a efectuat investigaţii care au arătat că starea Coloanei nu era critică, astfel încât 
demontarea ulterioară din 1996 a fost arbitrară. Politehnica a asigurat în România o pregătire solidă iar 
inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan a creat soluţii durabile pe termen lung pentru capodopera lui Brâncuşi.  

Cuvinte cheie: Brancuşi, Coloana Infinită, Ştefan Georgescu-Gorjan, investigaţii, parametri dinamici . 

ABSTRACT The Endless Column is made as an innovative structure, with 17 cast iron modules covering a steel 
column, supported by a concrete foundation. In 1937-1938, Engineer Ştefan Georgescu-Gorjan (1905-1985) 
was the author of technical concept and coordinating engineer of works. In 1984 he attended the survey and 
investigations carried-out by The National Institute INCERC and these proved that the state of Column was not  

critical, thus the ulterior dismantling in 1996 was arbitrary. The Polytechnical School of the epoch ensured a 
serious engineering education in Romania and Ştefan Georgescu-Gorjan provided long lasting solutions for the 
masterpiece of Brancusi.  

Keywords: Brancusi, Endless Column, Ştefan Georgescu-Gorjan, investigations, dynamic parameters. 

1. INTRODUCERE  

În prezent există o bogată literatură și mărturii 

fizice [1] despre etapele trecerii de la studiul de 

atelier sau la diferite scări a unor părți de Coloane la 

ansamblul creat de Brâncuşi la Târgu Jiu [10]. 

Interesul acestui articol este reprezentat de evaluarea 

rolului unui inginer de marcă din România ultimului 

secol şi în mod concret de prezentarea perfor-

manțelor inginereşti ale alcătuirii, evoluţiei în timp 

şi stării Coloanei Infinite. După cum am mai scris 

[2; 3; 6], în 1984 am participat la investigaţiile 

privind Coloana Infinită de la la Târgu Jiu şi am avut 

onoarea de a discuta cu domnul ing. Stefan 

Georgescu-Gorjan, un om despre care nu ştiam 

nimic, deşi lucrase cândva la INCERC. Am avut 

privilegiul de a avea acces la datele tehnice şi in-

formaţiile pe care le avea din perioada în care era 

tânăr inginer şef la Atelierele Centrale Petroşani şi  

coordonator al colectivului larg de specialişti şi 

lucrători care a contribuit în 1937 la realizarea 

monumentului în numai 3 luni. Situaţia Coloanei 

Infinite de după anii 1990 avea să îmi atragă atenţia 

atât asupra acestei valori unice la care a un om 

deosebit a contribuit, cât şi asupra unor pericole 

neaşteptate pentru astfel de valori [7].  

2. ISTORICUL COLOANEI INFINITE 

Pentru aspectele tehnice sunt recomandate mai 
întâi cărţile inginerului Georgescu-Gorjan (publicate 
postum prin străduinţa deosebită a fiicei sale, 
Doamna Sorana Georgescu-Gorjan) [8; 9; 10]. Anu-
mite date au fost detaliate şi prin câteva discuţii 
dintre aceştia şi autorul prezentei lucrări, în 1984 la 
Târgu Jiu, cu ocazia cercetărilor asupra stării 
coloanei şi după aceea [10; 6]. Sinteza informaţiilor 
menţionate conduce la următoarea succesiune de 
activităţi în realizarea Coloanei Infinite: 

- 1935-1937 – la Paris s-au purtat discuţii cu 

diferite ocazii între Constantin Brâncuşi şi inginerul 

Ştefan Georgescu-Gorjan (aflat în strânse relaţii de 
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familie cu Brâncuşi) privitoare la modalităţile tehnice 

de transformare în realitate a dorinţei sculptorului de a 

realiza la Târgu Jiu o Coloană Infinită de dimensiuni 

mari, în aer liber;  

- Iulie-august 1937 – Constantin Brâncuşi vine în 

ţară, pentru a conveni asupra condiţiilor de realizare, 

proporţiilor, soluţiei tehnice, amplasamentului etc. Se 

asigură o subvenţie oficială şi o participare finan-

ciară şi  tehnico-materială a Societăţii Petroşani – 

Atelierele Centrale Petroşani; 

- Este acceptată concepţia tehnică propusă de 

inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan, se alege o 

variantă finală ce va fi proiectată de ing. N. Hasnaş 

şi G. Şomlo de la ACP; Constantin Brâncuşi re-

alizează direct împreună cu tâmplarii de la ACP 

modelul acestor corpuri de trunchi de piramidă; 

sculptorul se reîntoarce la Paris. 

- Septembrie 1937 - se confecţionează stâlpul 

central din trei tronsoane, se toarnă primele module 

piramidale din fontă la ACP şi se execută montajul 

de probă al corpurilor piramidale pe stâlpul central. 

- Octombrie – noiembrie 1937 – are loc turnarea 

fundaţiei de beton; Brâncuşi revine în ţară şi res-

pectiv la Târgu Jiu, asistă la montajul Coloanei 

Infinite. 

- În vara lui 1938 are loc metalizarea iar în 

octombrie inaugurarea. 

3. DATE PRIVIND CARACTERISTICILE 

CONSTRUCTIVE ALE COLOANEI 

INFINITE 

Forma exterioară dată de Constantin Brâncuşi 

Coloanei Infinite este cunoscută din numeroasele 

variante în lemn sau ipsos din Atelierul Brâncuşi şi 

diferite exegeze [1; 10]. Coloana Infinită se com-

pune din 17 corpuri-module suprapuse (15 module 

identice dublu trunchi de piramidă, un modul de 

bază trunchi de piramidă combinat cu prismă şi un 

modul de vârf trunchi de piramidă). La scara 

dimensională aleasă pentru ansamblul de la Târgu 

Jiu se impuneau alte cerinţe.  

În acest context, din punct de vedere structural, 

coloana realizată de inginerul Ştefan Georgescu-

Gorjan este alcătuită dintr-un stâlp tubular din pro-

file de oţel pe care sunt introduse cele 17 module din 

fontă goale în interior, cu înălţime 1,80 m, secţiunea 

la jumătatea înălţimii 90x90 cm, secţiunea la capete 

45x45 cm şi grosime perete 2,5 cm. Fundaţia este 

constituită dintr-un bloc de beton în care este în-

globat tronsonul de bază (special conformat pe 

înălţimea fundaţiei şi ancorat) până la cota minus 

3 m. Înălţimea liberă a coloanei a fost determinată în 

1984 de INCERC ca fiind de 29,33 m. [2; 6; 12]. 

4. CERCETĂRI PRIVIND STAREA 

COLOANEI INFINITE ÎN 1984 

După 47 de ani de la execuţie, timp în care 

amplasamentul monumentului a suferit efectul apei, 

coroziunii, vântului, trăznetului, seismelor şi a altor 

factori adverşi, în 1984 s-au efectuat investigaţii la 

Târgu Jiu asupra stării de rezistenţă a Coloanei 

(fig. 4.1).  

 

 
 

Fig. 4.1. O parte din echipa de investigare a stării Coloanei 

Infinite, la Târgu Jiu, 1984. De la stânga spre dreapta; 

ing. E.S.Georgescu, ing. Şt. Georgescu-Gorjan, ing. T. Cărare, 

Prof. I. Mocioi (foto E. S. Georgescu, 1984). 

 

În mod fericit, inginerul Ştefan Georgescu-

Gorjan încă deţinea planurile structurii, fundaţiei şi 

modulelor, existând, de asemenea numeroase 

fotografii din ACP şi de la şantier  

În 1984 s-a emis și o primă ipoteză de lucru de a 

se demonta modulele spre a se putea examina, 

îndrepta şi eventual consolida stâlpul central, dar s-a 

considerat că este o operaţiune laborioasă şi cu 

efecte cel puţin discutabile. Cu toate acestea, s-a 

dorit să fie controlată starea metalului stâlpului din 

oţel şi a corpurilor de fontă exterioare. În condiţiile 

de atunci, s-a decis că pentru a se evita demontarea 

dar a obţine totuşi un mimim de date privind starea 

modulelor de fontă să se practice un orificiu de  80 

mm în peretele exterior al primului modul de bază. 

S-a constatat că fonta nu a fost corodată în 

decursul celor 47 de ani de existenţă a coloanei iar 

vizual prezenta o structură cristalină remarcabilă şi 

rezistenţă deosebită (fig. 4.2 şi 4.3). Ca realizare 

unică, pentru prima dată s-a putut efectua fotogra-

fierea alb-negru a zonei respective, imagini care au 

demonstrat că după 47 de ani se mai păstra miniul de 

plumb de pe metalul stalpului (clar colorat în vizarea 

directă) (fig. 4.2) 
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Fig. 4.2. Coloana Infinită în timpul investigaţiilor INCERC de la 

Târgu Jiu din 1984. În stânga, lângă Coloană este Chim. Dinu 

Teodorescu iar în dreapta ing. E.S. Georgescu. Se vede orificiul 

practicat în modulul de bază în 1984 pentru inspectarea stării 

stâlpului interior (foto E. S. Georgescu, 1984). 

 

 
 

Fig. 4.3. Interiorul bazei Coloanei Infinite în timpul 

investigaţiilor INCERC de la Târgu Jiu din 1984. Se vede starea 

bună a metalului vopsit cu miniu de plumb în 1937 (guseul de 

bază şi şurubul). În stânga sus se vede gaura de 16 mm dată 

pentru a testa situaţia din interiorul stâlpului (foto E. S. 

Georgescu, 1984). 

 

În acelaşi timp, pentru determinarea stării meta-

lului structurii de rezistenţă, se practicase în interior 

un orificiu   16 mm în placa laterală de oţel de la 

baza stâlpului coloanei. S-a constatat că într-adevăr 

stâlpul a fost umplut în interior cu beton la execuţie, 

aşa cum îşi amintea şi coordonatorul lucrărilor. Este 

remarcabil că în spaţiul dintre stâlp şi peretele mo-

dulului de bază, metalul stâlpului  prezenta o stare 

foarte bună. În raport cu durata obişnuită de rezis-

tenţă a vopsitoriilor cu miniu de plumb, vopsitoria 

din 1937 se mai păstra în bună parte dar apăruseră şi 

coroziuni sau exfolieri locale ale vopselei originale 

la unele flanşe de bază sau şuruburi.  

Datele nu erau chiar surprinzătoare, deoarece 

inginerul Georgescu-Gorjan cunoştea calitatea mate-

rialelor şi a manoperei, existând ca mărturie foto-

grafiile despre vopsirea în atelier şi imagini cu cei ce 

aplicau grundul pe  metal la şantier.  

Pe baza investigaţiilor INCERC, concluzia generală 

era că nu se impune demontarea iar specialiştii 

INCERC au  recomandat unele măsuri de protecţie 

anticorozivă a stâlpului (prin vopsire sub presiune în 

zona uşor corodată) ca şi eliminarea sursei coroziunii 

(eliminarea periodică a apei din modulul de bază). 

5. CERCETĂRI PRIVIND 

CARACTERISTICILE DINAMICE ALE 

COLOANEI INFINITE ÎN 1984   

Echipa de cercetători din INCERC a determinat 

experimental, cu seismometre, caracteristicile dinamice 

proprii sub efectul microseismelor, utilizând captori 

RANGERS SS-1 (fig. 5.1). Pentru istoria ştiinţei dedi-

cate protecţiei patrimoniului, reamintim că din partea 

INCERC, au participat la faţa locului sau în laborator: 

ing. Mihai Stancu, ing. Constantin Prăun, sing. 

Florentin Bratu. Datele au fost verificate de Dl. Dr. ing. 

Horea Sandi, Şeful Secţiei Inginerie Seismică. Prin 

analiză spectrală Fourier s-a obţinut perioada proprie 

de oscilaţie: T1
exp.

 = 1,8 s. Această caracteristică trebuia 

să fie comparată cu datele de calcul. Deoarece structura 

interioară nu este uniformă pe înălţime şi are o rigidi-

tate variabilă, s-au luat în calcul mai multe ipoteze.  

 

 
 

Fig. 5.1. Coloana Infinită în timpul măsurătorilor de 

caracteristici dinamice INCERC de la Târgu Jiu din 1984. Se 

văd macaraua telescopică şi scara glisantă de pompieri, precum 

şi sacul-nacelă de pompieri pentru montarea a 10 seismometre 

pe coloană. In stânga, în nacelă este autorul  

(foto E. S. Georgescu, 1984). 



INGINERIA ÎN SLUJBA DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI 

 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2019 ● ianuarie-martie 66 

Caracteristicile dinamice de calcul ale acestei 

structuri neobişnuite s-au determinat mai intâi în 

ipoteza consolei cu secţiune constantă (egală cu 

secţiunea curentă a tronsonului de bază) şi sub o 

încărcare uniform distribuită. S-a luat deci în con-

siderare numai momentul de inerţie al stâlpului din 

oţel dar s-au considerat atât masele modulelor cât şi 

ale stâlpului.  

Cu o modelare adecvată s-a obţinut perioadele 

proprii: T1 = 2,53 s.; T2 = 0,40 s.; T3 = 0,14 s. Având 

în vedere montajul prin împănare al modulelor pe 

stâlpul central şi efectul depunerii de oxizi, s-a 

efectuat un calcul şi în ipoteza conlucrării modulelor 

cu stâlpul, luând în calcul şi momentul de inerţie al 

secţiunii mici a corpurilor. În acest caz s-a obţinut: 

T1=1,93 s [2; 3; 5; 6; 7; 12]. Rezultatul experimental 

este mai apropiat de calculul în ipoteză teoretică de 

conlucrare a corpurilor cu coloana, cu o influenţă 

sensibilă a prezenţei betonului în tronsonul inferior 

al stâlpului.  

Determinările au pus în evidenţă o comportare 

omogenă pe înălţime (aceeaşi perioadă proprie de 

oscilaţie în mai multe puncte) şi conlucrarea dintre 

stâlp şi corpurile piramidale cel puţin sub efectul 

microseismelor permanente. S-a confirmat posibilitatea 

şi necesitatea de a se aplica metode de cercetare in-

ginereşti in situ chiar şi pentru structuri de tip unicat 

cum este coloana analizată. Cu toate dificultăţile 

unei astfel de investigaţii, rezultatul a fost mult mai 

concludent şi eficient decât varianta demontării 

modulelor pentru a se constata starea stâlpului. S-a 

recomandat ca periodic să se efectueze controlul 

stâlpului prin orificiul practicat ca şi măsurători 

viitoare, periodice, de perioade proprii de oscilaţie 

care vor permite să se urmărească evoluţia stării 

coloanei prin referire la datele din 1984.  

Este important să menţionăm că deşi în 1937 

inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan a efectuat pentru 

acestă structură neobişnuită numai verificările 

uzuale din practica de calcul de atunci, s-a constatat 

în 1984 o rigiditate corespunzătoare care corelată cu 

starea bună a materialului au permis aprecieri favo-

rabile asupra durabilităţii viitoare, inclusiv la seisme, 

cu minime recomandări de remetalizate a modulelor, 

protecţie anticorozivă a stâlpului central şi între-

ţinere în timp. 

6. INTERVENŢII ŞI DETERMINĂRI 

EXPERIMENTALE DUPĂ 1990  

Deoarece în perioada imediată nu s-au aplicat 

măsurile propuse, începând cu 1990, mai multe 

instituţii publice şi persoane  cu diferite specialităţi 

s-au preocupat de starea coloanei, pornind în general 

de la aspectul metalizării exterioare, de multe ori 

fără a cunoaşte datele expertizei INCERC din 1984. 

Deşi păreau în multe cazuri de bună credinţă, 

informaţia vehiculată în mass-media în forme 

simplificate dar care doreau să fie convingătoare, 

căuta să folosească necesitatea reală a reparării şi 

remetalizării  modulelor ca argument pentru înlocuirea 

stâlpului “corodat” şi chiar înlocuirea solidei funda-

ţii !!!  

Trebuie ştiut că în 1990, la cererea Ministerului 

Culturii - DMASI, INCERC a trimis o ofertă de 

lucrări de investigare şi stabilire a soluţiei de resta-

urare, care urmărea să verifice evoluţia stării dintre 

1984 si anii '90. Am făcut parte din acel grup de 

specialişti din INCERC care a argumentat nece-

sitatea studiilor inginereşti responsabile, înainte de 

orice intenţie de demontare.  

Din păcate, în numele protecţiei patrimoniului 

cultural, tot acest proces de decizie a fost influenţat 

de personalităţi cu concepţii diametral opuse, din 

artă, politică şi ştiinţele inginereşti, cu o evidentă 

lipsă de transparenţă şi tendinţă de manipulare a 

probelor în perioada premergătoare demontării. 

Argumentarea pro-demontare s-a concentrat pe 

presupusa stare de deteriorare a stâlpului central şi 

chiar a fundaţiei. Cu toate acestea, investigaţiile 

laboratorului de specialitate din INCERC au infirmat 

existenţa vreunei probleme la fundaţie.  

După cum se ştie, Dna Sorana Georgescu-Gorjan, 

fiica Ing. Ştefan Georgescu-Gorjan, a adresat un 

protest Ministerului Culturii şi a făcut public peri-

colul reprezentat de intenţiile de demontare, contrare 

Cartei de la Veneţia, investigaţiilor INCERC din 

1984 şi bunului simţ ingineresc. Cu toate acestea, 

sub o anumită presiune cu conotaţii puternic politice, 

Coloana Infinită a fost demontată în 1996 sub egida 

Fundaţiilor Brâncuşi, iar cu acest prilej s-au crăpat 

câteva module.   

Ca urmare a unui mare scandal public, după 1996 

s-a reluat expertiza, cu un Proiect finanţat de Banca 

Mondială, apoi s-au luat măsuri de schimbare a 

firmelor implicate. In mai 1998 un Raport UNESCO 

a recomandat pastrarea Coloanei Infinite in integri-

tatea sa ! Expertiza nedistructiva a VULCAN S.A. a 

constatat starea bună a Coloanei [6]. Coloana 

Infinită  a fost refăcută, sub presiunea opiniei publi-

ce, a UNESCO şi cu contribuţia World Monuments 

Fund şi a Bancii Mondiale. 

Specialiştii străini care au avut acces la şantier şi 

au văzut structura nucleului central au fost im-

presionaţi de simplitatea şi inventivitatea soluţiei 

inginerului Georgescu-Gorjan din 1937. Interesant 

este faptul că în 1999, institutele care fuseseră 

finanţate de MCT să studieze metalul coloanei au 

ajuns la concluzia că oţelul-carbon din stâlp este 

capabil să reziste fisurării şi poate fi eventual sudat 

pentru reparaţii (aşa cum se ştia foarte bine din 
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1937, ing. Ştefan Georgescu-Gorjan a precizat în 

textul cărţii lăsate familiei că a folosit oţel de Reşiţa 

DIN St. 37.11, sudabil !).  

Paradoxal, după noi teste, s-a decis că stâlpul nu 

este deteriorat în măsura în care se declarase şi a fost 

detectate numai 2% corodări !!!. Într-adevăr, în anul 

2000 au devenit publice fotografiile color ale stâlpu-

lui central, pe care zonele corodate erau într-adevăr 

foarte reduse şi fără profunzime, nefiind vizibilă o 

“coroziune explozivă” !!! Expertizele  ulterioare au 

confirmat pe deplin situaţia. Restaurarea şi re-

asamblarea s-au făcut în regim de salvare în 

perioada 1997-2000, de alte firme, TURBOMECA-

NICA şi PLASMA JET care au reparat stâlpul şi 

modulele, au remetalizat modulele etc.  

Pentru corelaţia cu datele INCERC, menţionăm 

că UTCB, împreună cu specialiştii japonezi, a 

efectuat masurători dinamice în noiembrie 2000, 

înainte şi după montarea modulelor [11]. Cu acest 

prilej au fost determinate perioade proprii şi pro-

cente din amortizare. În situaţia stâlpului central fără 

module s-a obţinut perioada T1 = 1,205 s., pentru 

care nu există corespondent în datele INCERC. În 

situaţia restaurată, perioada a fost T1 = 1,949 s., 

valoare aflată între cele calculate şi cele experientale 

date de INCERC în 1984.  

7. CONCLUZII 

Ştiinţa îşi are rolul şi locul ei în societate, 

ingineria lucrează cu calcule şi dovezi palpabile iar 

corelaţia acestora cu rolul lor în protecţia patri-

moniului cultural trebuie apreciate la justa lor 

valoare. Procesul de realizare a proiectului şi com-

ponentelor Coloanei Infinite la Târgu Jiu în 1937-

1938 a fost o operaţiune de înaltă inginerie, 

încorporată într-o capodoperă.  

Cercetările INCERC din 1984 au fost confirmate 

de datele de după 1996. Dar cum timpul trece, pentru 

viitor se pune atât problema menţinerii încrederii în 

abordările ştiinţifice cât şi a comunicării între artă şi 

ştiinţă, corelate cu respectul pentru inginerie, în 

vederea protecţiei patrimoniului. Ne întrebăm dacă 

acest avatar ar fi fost evitabil şi dacă patrimoniul nu 

poate fi protejat faţă de intervenţiile invazive 

nejustificate, prin efortul oamenilor de ştiinţă, iar 

acest articol oferă argumente în acest context.  

Răspunsurile sunt de partea ştiinţei şi ingineriei. 

Dacă ne referim la instituţiile care şi-au dovedit 

valoarea în istoria formării specialiştilor, Politehnica 

din Bucureşţi asigura o pregătire solidă în inginerie 

încă din vremea realizării Coloanei Infinite. Dacă ne 

referim la oameni, toate datele probează fără dubii 

capacitatea tânărului inginer absolvent de Politehnică 

Ştefan Georgescu-Gorjan de a asigura în 1937, 

pentru o structură neuzuală, soluţii durabile pe 

termen lung pentru ceea ce  dorea Brâncuşi să lase 

omenirii.  

Contribuţia sa din secolul XX trece în secolul 

XXI şi mai departe. În cazul Coloanei Infinite, 

datele experimentale INCERC şi mărturiile arată că 

situaţia stâlpului central nu era deloc critică, aşa cum 

a fost pretinsă de unii consultanţi.  

Demontarea a fost arbitrară şi ar fi putut fi evitată 

dacă erau luate în considerare datele păstrate de ing. 

Stefan Georgescu-Gorjan de atâtea decenii, precum 

şi  cercetările specializate.  Dincolo de ceea ce s-a 

întâmplat în acei ani, trebuie reţinut că datele 

instrumentale vor fi utile în urmărirea evoluţiei în 

timp a comportării şi la întreţinerea coloanei. 
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