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Objective 
Activitati 

Anul   2017 

Activitati de 

implementar

e 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec 

A.0.Implementarea ISO 9001                                                 

A.01Implementare sistem de 

monitorizare video on-line 

                                                

A.02 Implementare sistem iluminare 

rece 

                                                

Urmarire 

Indirecta 

A.1         Securitatea pieselor                                                 

A.1.1      Inspectie vizuala zilnica                                                 

A.1.2      Fotografiere selectiva  - 

lunar/ori de cate ori este necesar 

   x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x   x  

A.1.3      Control inregitrare video/ 

analiza inregistrare video -     zilnic 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

A.1.4.1   Fotografiere pentru model 

fotogrametric (2 ori/an) 

                 x                        x       

A.1.4.2   Constructie model 

fotogrametric -semestrial (rezultat 

primavara si toamna) dupa campanii 

de vara si iarna 

                                                

Urmărirea 

directă 

A.2.1 .          Verificarea periodică a 

materialului litic pentru stabilirea 

programului de hidofugare -  anual 

                                                

A.2.2.     Măsurători directe şi 

macrofotografii și modele 

fotogrametrice privitoare la starea 

rosturilor și a zonelor cu risc crescut 

de degradare (2 ori pe an) 

                                                

A.2.3 Măsurători directe ale 

parametrilor de culoare (cu 

dezvoltarea retelei de puncte de 

control)/ 2 ori pe an 

                                                

A.2.4   Măsurători directe ale 

emisivității termice/2 ori pe an; 

                                                

A.2.5 Măsurători directe ale 

distribuției de temperatură (minim de 

2 ori pe an in ciclu de 24 h); 

                       x                     x    

A.2.6  Măsurători directe prin control 

Doppler pentru controlul stării 

rosturilor și chituirilor -       anual 

                                                

A.2.7. Controlul radar anual al 

structurii  (în plan vertical pentru 

Poarta Sărutului) și perimetral pentru 

Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și 

Coloana Infinită. 

                                                

A.3  Controlul  contaminării 

biologice  în vederea biocidării        -     

semestrial   ; 

                                                

A.4. Controlul variatiei nivelului 

freatic /2 ori pe luna 
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Intretinere 

C.1. Desprăfuirea periodică, de 

regulă bianuală, sau de cate ori este 

necesar 

                                                

C.2  Biocidarea preventivă e se va 

executa conform Caietului de Sarcini 

al documentației de restaurare-

conservare. -    anuală sau bianuală, 

după caz, 

                                                

C.3. Refacerea periodică a 

cordonului din chit siliconic, 

perimetral învelitorii din tablă de 

plumb a Porții Sărutului/ cand este 

necesar 

                                                

C.4. Îndepărtarea depunerilor de pe 

învelitoarea şi postamentul Porții 

Sărutului şi de pe celelalte piese de 

artă ce alcătuiesc ansamblul 

sculptural.  - ori de cate ori este 

necesar (noiembrie -martie) 

                                                

C.5. Pudrare praf fin de aragonit pe 

piesele din material litic - in sezonul 

rece, pana la scaderea probabilitatii 

de ninsoare (sfarsit martie) - pe 

durata sezonului rece 

                                                

 

 

 

Rapoarte de 

progres 

D.1.1   Raportul semestrial al echipei 

pluridisciplinare 

                                                

D.1.2   Raportul semestrial de 

investigatii fizico-chimice 

                                                

D.1.3   Raportul trimestrial al 

variatiei nivelului freatic 

                                                

D.1.4   Raportul studiului anual 

geologic 

                                                

D.1.5   Raportul semestrial al 

controlului bio 

                                                

D.2 Raport anual al starii de 

conservare si planul de urmarire si 

interventii pentru urmatoarele 12 luni 

                                                


