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ANEXA 3.3                                   MODEL FIȘĂ DE CONSTATARE-valabil pentru COLOANA - MODULI 

NUMĂR FIȘĂ                          

   
 
 
fotografie de la ultima inspecție ( 4x6cm) 
(teleobiectiv + rectificare)  
 
-restul setului de fotografii din ziua respectivă 
se salvează în folder denumit cu dată/ oră  
(fotografii săptămânale, cf. indicații proiect de 
urmărire comportării în timp) 

titlu element : Coloana fără Sfârșit / MODUL 4 
dată, oră inspecție : 05.03.2019, ora 10:25 
nume agent constatator : NUME PRENUME 
durată inspecție : XX h XX ’ (tot situl) 
aparat fotografiat : Marca (nr. inventar) 
ruletă :  Marca (nr. inventar) 
temperatură înregistrată : XX° 
condiții meteorologice (soare, înorat, ninsoare etc.) : 
xxxxxxxxxx 
umiditate relativă : XX % 
viteza vântului : XX km/h 
 
observații personale :  
-s-au observat stoluri de păsări în zona Parcului 
Coloanei fără Sfârșit, Coloana propriu zisă fiind 
utilizată de unele păsări pentru staționare – fapt ce a 
generat la partea superioară o acoperire cu 
excremente de păsări 
………………..………………..………………..…………
……..………………..………………..………………..……
……… 

 listă degradări care se urmăresc / obiectiv : 
 
-nivel oxidare superficială :         XX 
(suprafață% estimată) 
-depuneri aderente praf : XX (% estimat) 
-depuneri păsări :            XX (% estimat) 
-grafitti : XX (% estimat) 
-alte degradări (stabilite prin diagnosticul de 
metal) : ……. 
 

observații Restaurator Atestat MC (dacă e cazul – se 
completează direct aici ) : - se acordă o atenție sporită 
monitorizării pe perioada de migrație  
- se urmărește îndeaproape comportamentul 
suprafețelor din metal 
…………………..…………………………..………………
…..…………………………..…………………………..…
………………………..…………………………..…………
………………....…………………………………… 

Semnătură și ștampilă Centrul de Cercetare, 
Documentare și Promovare “Constantin 
Brâncuși” CCDPCB  
– responsabil de proiect  
 

Semnătură și ștampilă MC – Restaurator atestat / 
eventual recomandări 
………..……………………………………………..………
……………………………………..………………………
……………………..…………………………………… 

Semnătură și ștampilă Centrul de Cercetare, 
Documentare și Promovare “Constantin 
Brâncuși” CCDPCB  
– Manager Doru Strâmbulescu 
 

Dată/ Semnătură Agent Constatator :  

 
*NOTĂ :  
-Prezentul Model de Fișă de Constatare are caracter orientativ. Varianta finală se va definitiva în faza de 
implementare a Proiectului de Urmărire a Comportării în timp, împreună cu Echipa de Monitorizare desemnată. 


