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RAPORT  
privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării 
hărţilor strategice de zgomot, precum şi calitatea, acurateţea, modul de utilizare 

şi sursa acestora 
 
1. Descriere: localizare, mărime, împrejurimi, date despre trafic 
 

Sectorul de drum județean DJ 687 cuprins între km. 0+000 și km. 10+090 face parte din 
drumul principal DJ 687 care asigură legătura între orașele Călan, Hunedoara, Sântuhalm și Deva 
din județul Hunedoara. Drumul județean DJ 687 este cuprins între localitățile Sântuhalm și Călan. 

Drumul este menționat în anexa nr. 8 a H.G. nr. 321/2005, republicată, cu modificările 
ulterioare: ”Aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile şi 

aeroporturile mari, precum şi porturile maritime şi/sau fluviale, pentru care trebuie raportate la 

Comisia Europeană hărţile strategice de zgomot şi datele aferente acestora până la data de 30 

decembrie 2012 şi planurile de acţiune aferente până la data de 18 ianuarie 2013 potrivit 

prevederilor prezentei hotărâri”, tabel nr.2 „Drumurile principale (sursa: Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.)”, la poziția 266. 
 

 
 

Localizare: 
Segmentul drumului județean DJ 687, cuprins între km. 0+000 și km. 10+090 este situat în 

partea central-vestică a României, în județul Hunedoara. Acesta străbate localitățile Sântuhalm, 
Cristur, Peștișu Mare și Hunedoara. 

 
Lungime: 
Porțiunea de drum județean cuprinsă între km. 0+000 și km. 10+090 are o lungime de 

10.090 metri și se întinde de la Sântuhalm până la municipiul Hunedoara. 
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Împrejurimi: aglomerări, sate, comune, alte zone rurale, utilizarea terenului, alte surse 

majore de zgomot. 
Aşezările care se află în vecinătatea drumulul județean DJ 687 sunt localitățile Sântuhalm, 

Cristur, Peștișu Mare și Hunedoara. 
Alte surse majore de zgomot în zonă: traficul rutier desfăşurat pe DN 7. 
 

 
 
Date despre trafic 
Traficul rutier pe DJ687 este de 4.110.995 autovehicule, conform recensământului efectuat 

de CNADNR și preluat în HG nr. 321/2005, anexa 8, tabel 2, poziția 266. Potrivit recensământului 
general de circulație rutieră efectuat în anul 2010, pe DJ687 a fost înregistrat un număr de 
4.254.880 de treceri de vehicule etalon pe an. 
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2. Autoritatea responsabilă 
 
 U.A.T. Județul Hunedoara cu sediul în Deva, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul 
Hunedoara, telefon: 0254 211 350, 0254 211 624, fax : 0254 230 030 este autoritatea care 
administrează DJ687. 

Conform HG 321, art. 4, U.A.T. Județul Hunedoara este autoritatea administrației publice 
locale responsabilă cu realizarea cartării zgomotului şi elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a 
planurilor de acţiune pentru DJ 687.  
 Menţionăm că datele utilizate în raportul de faţă, utilizate şi în raportul privind prezentarea 
evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot 
răspund cerinţelor menţionate în art. 7, alin. 1, art. 8, alin. 1 - L(zsn) şi L(noapte), anexei nr. 2, pct. 
1 şi 2, anexei nr. 8, tabelul nr. 2 din HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului 
ambiant, cu modificările  și completările ulterioare (Hotărârea nr. 1260/2012) şi OM 1830/2007 
pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot.  
 Datele de intrare şi prelucrarea acestora s-a realizat de către Enviro Consult SRL, iar hărţile 
de zgomot și planurile de acțiune au fost elaborate prin contract de servicii cu S.C. Enviro Consult 
SRL. 
 
3. Scopul raportului 

Scopul prezentului raport este acela de a prezenta date de intrare în vederea implementării 
Directivei Europene de realizare a hărţilor de zgomot şi a hărţilor strategice de zgomot conform HG 
321/2005 republicată şi a datelor asociate cu expunerea la zgomot pentru sursele de zgomot, precum 
şi calitatea, acurateţea, modul de utilizare şi sursa acestora pentru: 

- Trafic rutier; 
Conţinutul raportului respectă cerinţele din OMMDD nr.1830/2007 pentru aprobarea 

Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot şi OMMGA nr. 
678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor 
de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi 
aerian din vecinătatea aeroporturilor. 
 
4. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior  

Nu sunt înregistrate până în prezent programe cu măsuri luate pentru reducerea zgomotului. 
 
5. Date de intrare   
 
5.1. Date necesare  

Datele de intrare necesare realizării hărţii de zgomot pentru sursa reprezentată de traficul 
rutier din vecinătatea unei localităţi sunt descrise în următoarele documente:   

 
� HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant republicată; 
� O R D I N 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul 

a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de 
traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor; 

� Anexa la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile Nr. 1830/2007 pentru aprobarea 
Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot. 

 
Potrivit articolului 3.2b) al anexei Ordinului nr. 1830/2007 privind aprobarea Ghidului 

privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot, informaţiile necesare pentru 
cartarea zgomotului pentru un drum principal sunt următoarele: 

• Aliniament drum;  
• Clădiri (diferențiate în clădiri de locuit și clădiri cu altă destinație decât cea de locuit , 
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inclusiv școli și spitale) pe o distanță de maxim 800 de metri de o parte și de alta a drumului;  
• Curbe de nivel ale terenului (ca minim în jurul surselor de zgomot dacă este necesar);  
• Atenuarea la sol;  
• Suprafețe de atenuare precum pădurea sau parcurile și grădinile publice;  
• Panouri fonoabsorbante sau/și fonoizolante (dacă sunt disponibile).  

 
5.2. Date de intrare primite de la autorităţi: 
  
 În vederea obţinerii informaţiilor necesare desfăşurării proiectului de realizare a hărţii de 
zgomot pentru drumul județean 687, respectiv a datelor de intrare necesare realizării hărţii strategice 
de zgomot pentru traficul rutier s-au solicitat şi transmis de către U.A.T. Județul Hunedoara 
informaţii despre aliniamentul drumului, cuprins în articolul 3.2b) al Anexei la Ordinul ministrului 
mediului şi dezvoltării durabile Nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, 
analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot. 
 
Sursa Datelor: 
 Autoritatea responsabilă, U.A.T. Județul Hunedoara, a transmis pentru realizarea hărţilor 
strategice de zgomot către SC Enviro Consult SRL, informaţiile oficiale astfel: 

- plan de situație al aliniamentului drumului județean DJ687. 
 Enviro Consult a cules informațiile necesare pentru clădiri (diferențiate în clădiri de locuit și 
clădiri cu altă destinație decât cea de locuit, pe o distanță de 800 metri de o parte și alta a drumului), 
atenuarea la sol, suprafețe de atenuare precum și informații cu privire la sursa de zgomot, DJ687. 
 
5.3. Prelucrare datelor de intrare: 
 

S-au luat în calcul datele oficiale de trafic publicate în anexa nr.8, tabel 2, respectiv 4110995 
treceri de autovehicule pe an. S-a aplicat instrumentul 5 care prevede că pentru un drum la care nu 
se cunosc decât informații cu privire la traficul anual, se divide traficul astfel: 

- 70% pentru perioada de zi (7.00 – 19.00) 
- 20% pentru perioada de seara (19.00 – 23.00) 
- 10% pentru perioada de noapte (23.00 – 07.00) 

 
Perioada Debit orar autovehicule ușoare Debit orar autovehicule grele 
Zi (07.00 – 19.00) 525 132 
Seara (19.00 – 23.00) 450 113 
Noapte (23.00 – 07.00) 112 28 
 

Un rezumat cu privire la datele de intrare necesare în procesul de cartare strategică de 
zgomot se poate consulta în Anexa 1, în format tabelar. Aceasta conţine informaţii despre: 

a. Denumirea şi descrierea datelor de intrare 
b. Metodologia utilizată pentru colectare 
c. Sursa de obţinere / metoda de producere a datelor, instrumentele din OM 678/2006 
d. Acurateţea datelor 

 
6. Soft cartare zgomot utilizat, versiune 
 
 Hărţile de zgomot au fost realizate conform HG 321/2005, fiind utilizat un soft specializat. 

Denumire software: Predictor – Lima,  
 Versiunea:  9.11 
  

Data de realizare: 2014 
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Softul îndeplineşte cerinţele Directivei Comisiei Europene: 2002/49/EC în conformitate cu 
ghidurile asupra metodelor provizorii de calcul 2003/613/EC şi cu ghidul de bună practică al 
grupului de lucru privind evaluarea expunerii sonore, cât şi HG321/2005 republicată, OM 678/2006 
şi OM1830/2007.  
 
Metodele de calcul implementate sunt cele solicitate prin HG321/2005, respectiv: 

Pentru zgomotul produs de traficul rutier:  
metoda naţională franceză de calcul „NMPB Routes-96 (SETRA-CERTU- LCPC-CSTB)“, 
menţionată în Hotărârea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul produs de traficul pe infrastructurile 
rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai 1995, art. 6, şi în standardul francez XPS 31–133. Pentru datele 
de intrare referitoare la emisii, aceste documente sunt prevăzute în „Ghidul zgomotului produs de 
transporturile terestre, fascicula previziunea nivelelor sonore, CETUR 1980“  
 
 Detalii despre pachetul software utilizat, Predictor-Lima, se pot găsi în Anexa 2 – 
prezentarea Predictor - Lima)  
 
7. Metodologia de obţinere a numărului de locuinţe şi locuitori expuşi la zgomot 
  
 Distribuţia locuinţelor şi locuitorilor în clădiri rezidenţiale  
 

1. Clădirile au fost  împărțite în clădiri rezidențiale, clădiri speciale și clădiri cu altă 
destinație.  

2. Pentru clădirile rezidenţiale au fost estimate numărul etajelor şi suprafaţa la sol 
pentru fiecare clădire.  

3. Suprafaţa totală a etajului pentru clădiri a fost calculată la sol; 
4. Suprafaţa totală a etajelor pentru suprafaţa de cartare strategică de zgomot a fost 

calculată ca suma tuturor suprafeţelor etajelor din clădiri; 
5. Pentru suprafaţa de cartare strategică de zgomot s-a identificat numărul total al 

locuitorilor Suprafaţa medie (m2) per locuinţă şi per persoană în interiorul suprafeţei de 
cartare strategică de zgomot a fost calculată din cifrele totale de la punctul 5 şi punctul 6; 

6. În final numărul de locuinţe şi de locuitori din fiecare clădire rezidenţială a fost 
calculat ca suprafaţă totală a etajelor pentru clădire împărţită la suprafaţă medie per locuinţă 
şi per locuitor.  

 

Dezvoltator / producător 

Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH 
Wilhelm-Brand-Str. 7, 44141 Dortmund, 
Germany 
+49 (0) 231 42711 71 
+49 (0) 231 42711 73 
info@softnoise.com 
www.stapelfeldt.de 
 
DGMR Software B.V. 
Casuariestraat 5, 2511 VB Den Haag, 
Netherlands 
+31 (0) 88 3467 500 
+31 (0) 26 4435 836 
info@softnoise.com 
www.dgmrsoftware.nl 

Surse si metode de 
calcul  

trafic  
rutier 

XPS 31-133 
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RAPORT  

privind toate datele obţinute în urma realizării hărţilor strategice de zgomot 
 
1. Descriere: localizare, mărime, împrejurimi, date despre trafic 
 

Sectorul de drum județean DJ 687 cuprins între km. 0+000 și km. 10+090 face parte din 
drumul principal DJ 687 care asigură legătura între orașele Călan, Hunedoara, Sântuhalm și Deva 
din județul Hunedoara. Drumul județean DJ 687 este cuprins între localitățile Sântuhalm și Călan. 

Drumul este menționat în anexa nr. 8 a H.G. nr. 321/2005, republicată, cu modificările 
ulterioare: ”Aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile şi 

aeroporturile mari, precum şi porturile maritime şi/sau fluviale, pentru care trebuie raportate la 

Comisia Europeană hărţile strategice de zgomot şi datele aferente acestora până la data de 30 

decembrie 2012 şi planurile de acţiune aferente până la data de 18 ianuarie 2013 potrivit 

prevederilor prezentei hotărâri”, tabel nr.2 „Drumurile principale (sursa: Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.)”, la poziția 266. 
 

 
 

Localizare: 
Segmentul drumului județean DJ 687, cuprins între km. 0+000 și km. 10+090 este situat în 

partea central-vestică a României, în județul Hunedoara. Acesta străbate localitățile Sântuhalm, 
Cristur, Peștișu Mare și Hunedoara. 

 
Lungime: 
Porțiunea de drum județean cuprinsă între km. 0+000 și km. 10+090 are o lungime de 

10.090 metri și se întinde de la Sântuhalm până la municipiul Hunedoara. 
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Împrejurimi: aglomerări, sate, comune, alte zone rurale, utilizarea terenului, alte surse 
majore de zgomot. 

Aşezările care se află în vecinătatea drumulul județean DJ 687 sunt localitățile Sântuhalm. 
Cristur, Peștișu Mare și Hunedoara 

Alte surse majore de zgomot în zonă: traficul rutier desfăşurat pe DN 7. 
 

 
 
Date despre trafic 
Traficul rutier pe DJ687 este de 4.110.995 autovehicule, conform recensământului efectuat 

de CNADNR și preluat în HG nr. 321/2005, anexa 8, tabel 2, poziția 266. Potrivit recensământului 
general de circulație rutieră efectuat în anul 2010, pe DJ687 a fost înregistrat un număr de 
4.254.880 de treceri de vehicule etalon pe an. 
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2. Autoritatea responsabilă 
 
 U.A.T. Județul Hunedoara cu sediul în Deva, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul 
Hunedoara, telefon: 0254 211 350, 0254 211 624, fax : 0254 230 030 este autoritatea care 
administrează DJ687. 

Conform HG 321, art. 4, U.A.T. Județul Hunedoara este autoritatea administrației publice 
locale responsabilă cu realizarea cartării zgomotului şi elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a 
planurilor de acţiune pentru DJ 687.  
 Menţionăm că datele utilizate în raportul de faţă, utilizate şi în raportul privind prezentarea 
evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot 
răspund cerinţelor menţionate în art. 7, alin. 1, art. 8, alin. 1 - L(zsn) şi L(noapte), anexei nr. 2, pct. 
1 şi 2, anexei nr. 8, tabelul nr. 2 din HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului 
ambiant, cu modificările  și completările ulterioare (Hotărârea nr. 1260/2012) şi OM 1830/2007 
pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot.  
 Datele de intrare şi prelucrarea acestora s-a realizat de către Enviro Consult SRL, iar hărţile 
de zgomot și planurile de acțiune au fost elaborate prin contract de servicii cu S.C. Enviro Consult 
SRL. 
 
 
3. Scopul raportului 

Scopul prezentului raport este acela de a prezenta date de intrare în vederea implementării 
Directivei Europene de realizare a hărţilor de zgomot şi a hărţilor strategice de zgomot conform HG 
321/2005 republicată şi a datelor asociate cu expunerea la zgomot pentru sursele de zgomot, precum 
şi calitatea, acurateţea, modul de utilizare şi sursa acestora pentru: 

- Trafic rutier; 
Conţinutul raportului respectă cerinţele din OMMDD nr.1830/2007 pentru aprobarea 

Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot şi OMMGA nr. 
678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor 
de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi 
aerian din vecinătatea aeroporturilor. 
 
4. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior  

Nu sunt înregistrate până în prezent programe cu măsuri luate pentru reducerea zgomotului. 
 

5. Metode de calcul sau de măsurare folosite 
 

 Pentru zgomotul produs de traficul rutier - metoda naţională franceză de calcul „NMPB 
Routes-96 (SETRA-CERTU- LCPC-CSTB)“, menţionată în Hotărârea din 5 mai 1995 referitoare la 
zgomotul produs de traficul pe infrastructurile rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai 1995, art. 6, şi în 
standardul francez XPS 31–133. Pentru datele de intrare referitoare la emisii, aceste documente sunt 
prevăzute în „Ghidul zgomotului produs de transporturile terestre, fascicula previziunea nivelelor 
sonore, CETUR 1980“ 
 
6. Estimarea numărului de persoane şi de locuinţe expuse la zgomot, suprafaţa expusă (în km2) 
  
 Rezultatele obţinute în urma realizării fiecărei  hărţi strategice de zgomot sunt prezentate sub 
formă de tabel format xls., conform Anexei OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind 
realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot.  
  
 Conţinutul tabelelor: 

Pentru zgomotul provenit de la traficul rutier s-a realizat: 
• Estimarea numărului de locuitori (în sute) expuşi la următoarele valori ale Lzsn: 
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 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB 
• Estimarea numărului de locuitori (în sute) expuşi la următoarele valori ale Lnoapte: 

 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), > 70 
• Estimarea numărului de locuinţe expuse la valori ale Lzsn 
• Estimarea numărului de locuinţe expuse la valori ale Lnoapte 
• Estimarea numărului de locuinţe, persoane şi suprafeţele expuse la valori ale Lzsn de 

peste 55, 65, 75 dB. 
 
Tabel 1. Expunerea persoanelor, locuinţelor şi suprafeţelor la diferite valori ale indicatorilor 

Lzsn şi Ln 
 

 
DJ 687, km. 0+000 și km. 
10+090 

Număr de locuitori expuşi la valori ale Lzsn 
(sute)   

Sursa de zgomot  55-59 60-64 65-69 70-74 >75  
trafic rutier 13  5 2 0 0  
       
DJ 687, km. 0+000 și km. 
10+090 Număr de locuitori expuşi la valori ale Lnoapte (sute) 
Sursa de zgomot  45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70 
trafic rutier 13 7 3 0 0 0 
       
DJ 687, km. 0+000 și km. 
10+090 Număr de locuinţe expuse la valori ale Lzsn   
Sursa de zgomot  55-59 60-64 65-69 70-74 >75  
trafic rutier 524 186 95 7 0  
       
DJ 687, km. 0+000 și km. 
10+090 Număr de locuinţe expuse la valori ale Lnoapte  
Sursa de zgomot  45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70 
trafic rutier 526 294 112 16 0 0 
       
DJ 687, km. 0+000 și km. 
10+090          
Lzsn >55 >65 >75    
Persoane (sute) 20 2 0    
locuinţe 812 102 0    
suprafaţa [km2] 8,552 1,867 0,205    
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RAPORT 
privind prezentarea evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot 

pentru fiecare hartă strategică de zgomot 
 
 
1. Descriere: localizare, mărime, împrejurimi, date despre trafic 
 

Sectorul de drum județean DJ 687 cuprins între km. 0+000 și km. 10+090 face parte din 
drumul principal DJ 687 care asigură legătura între orașele Călan, Hunedoara, Sântuhalm și Deva 
din județul Hunedoara. Drumul județean DJ 687 este cuprins între localitățile Sântuhalm și Călan. 

Drumul este menționat în anexa nr. 8 a H.G. nr. 321/2005, republicată, cu modificările 
ulterioare: ”Aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile şi 

aeroporturile mari, precum şi porturile maritime şi/sau fluviale, pentru care trebuie raportate la 

Comisia Europeană hărţile strategice de zgomot şi datele aferente acestora până la data de 30 

decembrie 2012 şi planurile de acţiune aferente până la data de 18 ianuarie 2013 potrivit 

prevederilor prezentei hotărâri”, tabel nr.2 „Drumurile principale (sursa: Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.)”, la poziția 266. 
 

 
 

Localizare: 
Segmentul drumului județean DJ 687, cuprins între km. 0+000 și km. 10+090 este situat în 

partea central-vestică a României, în județul Hunedoara. Acesta străbate localitățile Sântuhalm, 
Cristur, Peștișu Mare și Hunedoara. 

 
Lungime: 
Porțiunea de drum județean cuprinsă între km. 0+000 și km. 10+090 are o lungime de 

10.090 metri și se întinde de la Sântuhalm până la municipiul Hunedoara. 
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Împrejurimi: aglomerări, sate, comune, alte zone rurale, utilizarea terenului, alte surse 

majore de zgomot. 
Aşezările care se află în vecinătatea drumulul județean DJ 687 sunt localitățile Sântuhalm. 

Cristur, Peștișu Mare și Hunedoara 
Alte surse majore de zgomot în zonă: traficul rutier desfăşurat pe DN 7. 
 

 
 
Date despre trafic 
Traficul rutier pe DJ687 este de 4.110.995 autovehicule, conform recensământului efectuat 

de CNADNR și preluat în HG nr. 321/2005, anexa 8, tabel 2, poziția 266. Potrivit recensământului 
general de circulație rutieră efectuat în anul 2010, pe DJ687 a fost înregistrat un număr de 
4.254.880 de treceri de vehicule etalon pe an. 
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2. Autoritatea responsabilă 
 
 U.A.T. Județul Hunedoara cu sediul în Deva, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul 
Hunedoara, telefon: 0254 211 350, 0254 211 624, fax : 0254 230 030 este autoritatea care 
administrează DJ687. 

Conform HG 321, art. 4, U.A.T. Județul Hunedoara este autoritatea administrației publice 
locale responsabilă cu realizarea cartării zgomotului şi elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a 
planurilor de acţiune pentru DJ 687.  
 Menţionăm că datele utilizate în raportul de faţă, utilizate şi în raportul privind prezentarea 
evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot 
răspund cerinţelor menţionate în art. 7, alin. 1, art. 8, alin. 1 - L(zsn) şi L(noapte), anexei nr. 2, pct. 
1 şi 2, anexei nr. 8, tabelul nr. 2 din HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului 
ambiant, cu modificările  și completările ulterioare (Hotărârea nr. 1260/2012) şi OM 1830/2007 
pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot.  
 Datele de intrare şi prelucrarea acestora s-a realizat de către Enviro Consult SRL, iar hărţile 
de zgomot și planurile de acțiune au fost elaborate prin contract de servicii cu S.C. Enviro Consult 
SRL. 
 
 
3. Scopul raportului 

Scopul prezentului raport este acela de a prezenta date de intrare în vederea implementării 
Directivei Europene de realizare a hărţilor de zgomot şi a hărţilor strategice de zgomot conform HG 
321/2005 republicată şi a datelor asociate cu expunerea la zgomot pentru sursele de zgomot, precum 
şi calitatea, acurateţea, modul de utilizare şi sursa acestora pentru: 

- Trafic rutier; 
Conţinutul raportului respectă cerinţele din OMMDD nr.1830/2007 pentru aprobarea 

Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot şi OMMGA nr. 
678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor 
de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi 
aerian din vecinătatea aeroporturilor. 
 
 
4. Date obţinute în urma realizării hărţilor strategice de zgomot 
 
În cele ce urmează se va face o prezentare a datelor evidenţiate de fiecare hartă de zgomot 
prezentată odată cu raportul pentru trafic rutier indicatorii Lzsn şi Ln. 

Vom analiza datele din hărţile de zgomot specifice în funcţie de normele de zgomot stabilite 
legal prin H 674/2007 ce modifică HG 321/2005. 

 
Valori limită şi valori ţintă de atins pentru 2012.  

În conformitate cu OM MMDD nr. 152/13.02.2008 valorile maxim permise pentru 
indicatorii Lzsn şi Lnoapte sunt prezentate în tabelul 1. 
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Tabel 1. Valori maxim permise pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte 
 

 
 
Harta de zgomot privind traficul rutier în regim Lzsn şi în regim Ln 

Conform tabelului 1 şi hărţilor pentru zgomotul aerian nu se evidenţiază zone cu depăşiri ale 
valorilor maxim permise pentru anul 2012. 
 
Expunerea populaţiei şi clădirilor la zgomotul provocat de traficul rutier în regim Lzsn şi Lnoapte  

Din analiza rezultatelor obţinute se observă faptul că nu există persoane expuse la nivel de 
zgomot peste limită.  
 
Estimarea numărului de locuinţe, persoane şi suprafeţele la valori ale Lzsn peste 55, 65, 75 dB.  

Suprafeţele expuse indicatorului Lzsn mai mari de 55, 65 si 75 dB sunt: 8,552 km2 peste 55 
dB; 1,867 km2 peste 65 dB respectiv 0,205 km2 peste 75 dB. 

Din analiza rezultatelor obţinute nu s-au identificat locuinţe şi persoane expuse în interiorul 
suprafeţelor mai sus menţionate pentru valori ale indicatorului Lzsn mai mari de 55, 65 si 75 dB 
pentru zgomotul produs de DJ 687. 
 
5. Metoda măsurării şi descrierea acesteia 
 Nu s-au utilizat numărători, singurele date utilizate au fost cele statistice puse la dispoziţie 
de către beneficiar. Detalii se regăsesc în Raportul privind datele utilizate în procesul de cartare a 
zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot conform cerinţelor OM MMGA nr. 
678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor 
de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi 
aerian din vecinătatea aeroporturilor.  
 
6. Suprafaţa inclusă în cartare 
 A fost luate în considerare o zonă de 800 metri de o parte și cealalta a axului central al DJ 
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687, arie considerată suficientă pentru a putea fi reprezentate toate valorile nivelului de presiune 
acustică relevante pentru sursa de zgomot trafic rutier.  
 
7. Instrumentele utilizate 
 Instrumentele utilizate se află descrise în  Anexa 1 a Raportului privind datele utilizate în 
procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot şi corespund 
cerinţelor OM MMGA nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele 
interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele 
industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor. 
 
8. Estimări privind precizia rezultatelor 
 Estimarea preciziei rezultatelor este data şi corespunde acurateţei datelor de intrare utilizate 
în cartarea strategică a zgomotului (vezi Anexa 1 a Raportului privind datele utilizate în procesul de 
cartare a zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot). 
 
Anexe: 
 Prezentul raport conţine anexate următoarele documente: 
• Anexa 1: Rezumat cu privire la datele de intrare necesare în procesul de cartare strategică 

de zgomot 
• Anexa 2: Prezentare soft Predictor-LimA 
• Anexa 3: Date de intrare oficiale  
• Anexa 4: Tabel expunere persoane, locuinţe, suprafeţe (electronic) 
• Anexa 5: Hărţile strategice de zgomot (electronic - pdf) 
• Anexa 6: Harta de bază, hărţile surselor şi hărţile strategice de zgomot (electronic - shp) 
 
 


