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1. Introducere

În 1996, Comisia Europeană a publicat o Carte verde privind politica viitoare despre 

problema zgomotului. Pe parcursul unei consultări publice au fost colectate sute de 

observaţii. Cartea  verde  şi  aceste  observaţii  au  constituit  împreună  baza  pentru 

comunicările oficiale ale CE din cadrul Conferinţei de lansare de la Copenhaga din 

1998,  unde  a  fost  demarată  activitatea  de  elaborare  a  DZA1 (Directiva  privind 

zgomotul ambiental).

Această conferinţă a reprezentat de asemenea punctul de plecare pentru activitatea 

a zece grupuri diferite de lucru conduse de un Grup de Coordonare. Rezultatul a 

patru  ani  de  muncă  intensă  a  experţilor  internaţionali  invitaţi  şi  al  dezbaterilor 

ulterioare din  Consiliu  şi  Parlament  a  fost  publicat  în  Jurnalul  Oficial  al  Comisiei 

Europene în date de 18 iulie 2002 ca Directiva 2002/49/CE, cunoscută şi ca Directiva  

privind zgomotul ambiental (DZA). 

Directiva 2002/49/CE a Parlamentului  şi  Consiliului  European privind evaluarea şi 

gestionarea  zgomotului  ambiental  (cunoscută  şi  ca  Directiva  privind  zgomotul 

ambiental (DZA)) urmăreşte să asigure că statele membre realizează „Cartografierea 

strategică a zgomotului” a aglomerărilor şi infrastructurilor de transport principale. 

Pentru prima serie de cartografieri, statele membre pot utiliza metodele provizorii de 

calcul  al  zgomotului  recomandate,  astfel  cum sunt  prevăzute în  anexa II  a  DZA. 

Adaptările cerute ale metodelor provizorii au fost publicate de CE ca Recomandările  

Comisiei din 6 august 2003 referitoare la liniile directoare privind metodele provizorii  

revizuite  de  calcul  pentru  zgomotul  industrial,  zgomotul  aeronavelor,  zgomotul  

traficului  rutier  şi  feroviar  şi  datele  de  emisie  aferente (notificat  ca  documentul 

numărul C(2003) 2807, JO L212, pag.0049-0064.

Alternativ,  statele membre îşi  pot utiliza metodele naţionale existente de calcul al  

zgomotului, adaptate la definiţiile indicatorilor de zgomot date în Anexa I a DZA. 

DZA  cere  statelor  membre  să  utilizeze  rezultatele  activităţii  lor  de  cartografiere 

strategică a zgomotului pentru:
1 Conferinţa de lansare a politicii viitoare a UE în domeniul zgomotului, Copenhaga - 7 şi 8 septembrie, 1998.
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a informa publicul cu privire la nivelurile de poluare sonoră;

a  produce  şi  a  pune  la  dispoziţia  publicului  date  privind  expunerea  la 

zgomot;

Unele  din  aceste  date  va  trebui  să  fie  comunicate  CE,  în  particular  

informaţiile privind numărul celor ce locuiesc pe proprietăţi expuse pe cea  

mai expusă faţadă unor bande de frecvenţă a sunetului determinate, astfel  

cum se prevede în anexele IV şi  VI ale DZA. Această evaluare trebuie  

realizată  separat  pentru  diferitele  surse  de  zgomot  (trafic  rutier,  trafic  

feroviar, trafic aerian şi unele industrii), şi pentru cei doi indicatori L zsn  şi 

LNoapte.

a elabora planuri  de acţiune pentru gestionarea zgomotului,  în  vederea 

prevenirii  şi  reducerii  zgomotului  ambiental  în  scopul  protejării  sănătăţii 

umane şi a conservării zonelor liniştite;

-    a asigura participarea eficace a publicului în întregul proces de planificare 

a acţiunilor

a asigura participarea eficace a publicului în întregul proces de planificare 

a acţiunilor.

1.1. Antecedentele proiectului 

Societatea VIBROCOMP SRL a fost însărcinată de către Primăria Municipiului Cluj-

Napoca prin comanda nr. 135231/15.04.2014 cu elaborarea hărţilor de zgomot din 

municipiul Cluj-Napoca. 

7

mailto:info@vibrocomp.hu
http://www.vibrocomp.hu/


www.vibrocomp.hu           E-mail: romania@vibrocomp.com 

1.2. Descrierea aglomerării

Cluj-Napoca  (până  în  1974  Cluj;  în  maghiară  Kolozsvár,  germană  Klausenburg, 

latină  Claudiopolis)  este  reşedinţa  judeţului  Cluj,  precum  şi  capitala  istorică  a 

Transilvaniei.

Populatia oraşului  a oscilat în ultimii  ani în jurul  cifrei  de 300 000 de locuitori  (la 

recensământul  din  2002:  318  027,  în  scădere).  Conform  ultimului  comunicat  al  

Instiutului Naţional de Statistică, oraşul avea la data de 1 ianuarie 2006 o populaţie 

de  297.600  locuitori,  fiind  al  şaselea  ca  populaţie  din  România  după  Bucureşti, 

Constanţa,  Iaşi,  Timişoara,  şi  Craiova.  Proiectul  zonei  metropolitane  ar  urma  să 

sporească potenţialul demografic al municipiului cu încă aproape 30 000 de locuitori 

(recensământ 2002: 28 267).

Municipiul Cluj-Napoca este situat în zona centrală a Transilvaniei, având o suprafaţă 

de 179,5 km². Situat în zona de legătura dintre Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi 

Câmpia  Transilvaniei,  oraşul  este  plasat  la  intersecţia  paralelei  46°  46’  N  cu 

meridianul  23°  36’  E.  Se întinde pe văile  râurilor  Someşul  Mic şi  Nadăş şi,  prin  

anumite  prelungiri,  pe văile  secundare ale  Popeştiului,  Chintăului,  Borhanciului  şi 

Popii.  Spre  sud-est,  ocupă  spaţiul  terasei  superioare  de  pe  versantul  nordic  al 

dealului Feleac, fiind înconjurat pe trei părţi de dealuri şi coline cu înălţimi între 500 si  

825 metri. La sud oraşul este străjuit de Dealul Feleac, cu altitudinea maximă de 825 

m,  în  vârful  Măgura  Salicei.  La  est,  în  continuarea  oraşului,  se  întinde  Câmpia 

Someşana,  iar  la  nordul  oraşului  se  află  dealurile  Clujului,  cu  piscuri  ca  Vârful 

Lombului (684 m), Vârful Dealul Melcului (617 m), Techintău (633 m). Înspre vest se 

află o suită de dealuri, cum ar fi Dealul Hoia (506 m), Dealul Gârbăului (570 m) s.a.  

Odinioară în afara oraşului, acum în interior însă, se află dealul Calvaria. 

Prin municipiul  Cluj-Napoca trec râurile Someşul  Mic şi  Nadăş,  precum şi  câteva 

pâraie:  Pârâul  Ţiganilor,  Canalul  Morii,  Pârâul  Popeşti,  Pârâul  Nădăşel,  Pârâul 

Chintenilor, Pârâul Becaş, Pârâul Murătorii.
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Fig. 1.2. Modelul 3D a municipiului Cluj-Napoca, utilizat în cadrul cartării zgomotului şi la 
elaborarea planului de acţiune 

1.2.1. Hărţile digitale ale oraşului utilizate în proiect

Hărţile  utilizate  în  proiect  au  fost  realizate  în  perioada  2012-2013  de  societatea 

VIBROCOMP SRL şi aprobate de Agenţia Regională de Mediu din Cluj-Napoca. 

Vechimea hărţilor: 2013

Tipul hărţilor: hărţi digitale GIS, 2D care conţin curbele de nivel

Scara hărţilor: 1:10000

Straturi tematice: curbe de nivel, reţea stradală, reţeaua căilor ferate şi a tramvaielor, 

clădiri: rezidenţiale, non rezidenţiale, şcoli, grădiniţe, spitale.

Sistemul de referinţă: STEREO 70

1.2.2. Descrierea surselor de zgomot luate in considerare

Principalele surse de zgomot din municipiul Cluj-Napoca sunt:
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• traficul rutier, mai ales pe marile artere peste care se suprapun şi traseele de 

transport în comun,

• transportul pe şină: cale ferata – traseele de tramvai

• transportul aerian - Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca

• Activitatea industriala – uzinele IPPC, 

Conform  DZA  în  cadrul  fiecărei  aglomerări  trebuie  întocmite  planuri  de  acţiune 

separate pentru zgomotul  din cadrul  aglomerării  rutier,  feroviar,  industrial  şi  de la 

aeroporturi.  Sursele  de  zgomot  amintite  sunt  prezentate  amănunţite  în  cadrul 

capitolelor corespunzătoare, de aceea în acest capitol vom prezenta doar o scurtă 

descriere a lor.

1.2.1.1. Infrastructura stradală
Reţeaua stradală are 662 km lungime dintre care numai 443 km este modernizat,  

dintre  care numai pe 342 km există transport  public.  Zgomotul  produs de traficul 

rutier este cea mai importantă sursă de zgomot din oraş. 

La vitezele mai scăzute atinse în cea mai mare parte din zonele centrale ale Clujului, 

principalele surse de zgomot sunt schimbarea vitezelor, oprirea si pornirea pe străzi  

aglomerate.  Aglomeraţia  poate  reduce  vitezele  în  timpul  zilei,  mai  ales  în  zona 

centrală  a oraşului.  Pe de altă  parte,  vehiculele  ating deseori  viteze  mai  mari  în 

timpul nopţii.
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Fig. 1.2.1.1. Reţeaua stradală din municipiul Cluj-Napoca

Descrierea amănunţită a reţelei stradale şi valoarea traficului de pe aceste străzi se 

pot vedea în anexele documentaţiei hărţilor de zgomot (realizat în anul 2012-2013).

1.2.1.2. Transportul în comun
Aproape  toate  serviciile  regulate  de  transport  în  comun  din  Cluj-Napoca  sunt 

deservite de Regia Autonomă de Transport Urban Călători – Cluj-Napoca (RATUC). 

În oraş există în total de 45 de linii  de transport public, dintre care 36 de linii  de 

autobuze, 6 linii de troleibuze şi 3 linii de tramvai. 

Schema reţelei de transport urban se poate vedea în figura 2. 
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Fig. 1.2.1.2: Reţeaua de transport în comun (Sursa RATUC)

1.2.1.3. Traficul aerian
Aeroportul  Internaţional  Cluj-Napoca este  al  patrulea  aeroport  ca  mărime  din 

România dupa aeroporturile "Henri  Coandă" Bucureşti,  "Aurel  Vlaicu" Bucureşti  şi 

"Traian  Vuia  Timişoara".  Aeroportul  se  află  situat  pe  raza  comunei  suburbane 

Someşeni. 

Aeroportul  din  Cluj  a  fost  fondat  la  1  aprilie  1932  de  către  Ministerul  Român al  

Industriei şi Comerţului.

În  anii  1960  a  început  o  modernizare  intensivă  a  aeroportului.  În  1969  a  fost  

inaugurat  noul  terminal  de pasageri,  iar  până în  1970 aeroportul  a  fost  dotat  cu 

echipamentele de securitate a zborului.

Aeroportul a rămas unul de călători până în septembrie 1996, când a fost deschis din 

nou atât pentru transporturi de călători cât şi transporturilor cargo internaţionale. În 
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1996 consiliul  judeţean Cluj  a început  extinderea clădirii  terminalului,  finalizată în 

august 1997.

În 2006 lungimea pistei a fost mărită de la 1.850 m la 2.100 m. În februarie 2007 

publicaţia aeronautică din România specifica lungimea pistei la 1.850 m. 

Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca leagă capitala Transilvaniei de mai multe oraşe 

importante  europene.  cum  ar  fi  Bucureşti,  Timişoara,  Barcelona,  Budapesta, 

Dortmund, Dusseldorf, Forli, Frankfurt, Londra, Madrid,  Milano, München, Palma de 

Mallorca, Paris, Pisa, Roma, Torino, Valencia, Veneţia, Viena şi Zaragoza în zboruri 

directe şi de Ancona, Atena, Bari, Bologna, Cernauţi, Chişinau, Dusseldorf, Florenţa, 

Lviv,  Milano,  München,  Odessa,  Roma,  Stuttgart,  Torino,  Veneţia şi  Verona în 

zboruri regulate cu simplă conexiune la Timişoara, indicate pe aeroporturi sub forma 

Cluj/Timişoara - destinaţie.

Fig. 1.2.1.3: Harta destinaţiilor
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1.2.1.4. Transportul pe şine
În municipiul Cluj-Napoca există trei linii de tramvai, care leagă Cartierul Mănăştur 

(cel mai mare cartier din oraş) cu zona industrială. 

Două dintre liniile de tramvai travesează oraşul şi contribuie la zgomotul din oraş. 

Tramvaiele din Cluj-Napoca operează pe aceleaşi căi cu vehiculele rutiere. 

Traseul tramvaiului a fost reabilitat în perioada 2012-2013 şi o parte din parcul de 

vehicule a fost schimbat  cu garnituri  moderne,  urmând ca toate vehiculele să fie  

schimbate cu garnituri silenţioase. 

Problemele  particulare  de  zgomot  pe  care  le  produce  transportul  pe  şine  sunt: 

patinatul la curbe, scârţâitul frânelor, zgomotul din dreptul staţiilor, zgomotul în gările 

de triaj sau pe podurile de metal fără balast, care nu afectează mulţi  oameni dar 

totuşi pot conduce la o neplăcere locală semnificativă. 

Nivelul de zgomot a noilor garnituri l-am determinat prin măsurători la faţa locului în 

luna iulie 2012. (A se vedea fig 1.2.1.5).

Fig. 1.2.1.4: Traseele de tramvai şi cale ferată din Cluj-Napoca
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Fig. 1.2.1.5: Traseul de tramvai modernizat şi garnitura modernă, silenţioasă

1.2.1.5.  Activitatea industriala – uzinele IPPC
Dintre unităţile industriale, DZA indică pentru cartografierea strategică a zgomotului, 

numai acele care intră în categoria IPPC.

Pe baza adresei primite de la Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Cluj-Napoca 

unităţile IPPC de pe teritoriul Municipiului Cluj-Napoca sunt următoarele:

Nr. crt Numele şi adresa 
societăţii comerciale 

(agent economic)

Numele titularului 
de activitate

Adresa instalaţiei 
supusă 

autorizării/Date de 
contact (Tel, fax), 

Persoana de 
contact

1. REGIA AUTONOMA 
DE TERMOFICARE 

Bulevardul 21 
Decembrie 1989 nr 
79, loc Cluj Napoca, 

jud Cluj

REGIA 
AUTONOMA DE 
TERMOFICARE 

Bulevardul 21 
Decembrie 1989 nr 

79, loc Cluj 
Napoca, jud Cluj

str Plevnei nr 56, loc 
Cluj Napoca, jud Cluj 

; tel: 0264503723; 
0264-503719; fax: 

0264-503722; 
responsabil mediu: 

DAN POP
2.

SC SANEX SA CLUJ 
str. Beiusului nr. 1 

jud Cluj

SC SANEX SA 
CLUJ 

str. Beiusului nr. 1 
jud Cluj

str. Beiusului nr. 1 
jud Cluj 

0264415200 
0259456116 

Brindusa Meisel
3. SC AGRO 

MIRDACOS SRL loc 
Cluj Napoca,str 

Lombului Fn, jud 

SC AGRO 
MIRDACOS SRL 

loc Cluj Napoca,str 
Lombului Fn, jud 

loc Cluj Napoca, str 
Lombului Fn, jud Cluj

15

mailto:info@vibrocomp.hu
http://www.vibrocomp.hu/


www.vibrocomp.hu           E-mail: romania@vibrocomp.com 

Nr. crt Numele şi adresa 
societăţii comerciale 

(agent economic)

Numele titularului 
de activitate

Adresa instalaţiei 
supusă 

autorizării/Date de 
contact (Tel, fax), 

Persoana de 
contact

Cluj Cluj
4.

SC Betak SA, 
Bistrita, str. 

Industriei nr.4
SC Betak SA

Municipiul Cluj 
Napoca, B-dul 

Muncii, nr.16, judetul 
Cluj, Astilean Eugen, 

0264415718, 
betak.cluj@betak.ro

5.

SC Colonia Cluj 
Napoca Energie SRL SC Colonia Cluj 

Napoca Energie 
SRL

Municipiul Cluj 
Napoca, B-dul 

Muncii, nr.16, judetul 
Cluj, Astilean Eugen, 

0264415718, 
betak.cluj@betak.ro

1.3. Autoritatea responsabilă

Primăria  Municipiului  Cluj-Napoca  este  autoritatea  responsabilă  pentru  realizarea 

cartării  zgomotului  şi  elaborarea  hărţilor  strategice  de  zgomot  şi  a  planurilor  de 

acţiune  pentru  aglomerările  aflate  in  administrarea  lor,  potrivit  prevederilor  HG 

321/2005 reactualizată.
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1.4. Cadrul juridic

HG 321/2005 republicată:

(1) Prezenta hotărâre abordează unitar, la nivel naţional, evitarea, prevenirea sau 

reducerea  efectelor  dăunătoare  provocate  de  expunerea  populaţiei  la  zgomotul 

ambiant,  inclusiv  a  disconfortului,  prin  implementarea  progresivă  a  următoarelor 

măsuri:

a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului cu 

metodele de evaluare prevăzute în prezenta hotărâre;

b) asigurarea accesului publicului la informaţiile cu privire la zgomotul ambiant şi a 

efectelor sale;

c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acţiune pentru 

prevenirea si reducerea zgomotului ambiant,

Art. 4

(1) Autorităţile  administraţiei  publice  locale  realizează  cartarea  zgomotului  şi 

elaborează hărţile strategice de zgomot si planurile de acţiune potrivit prevederilor 

prezentei hotărâri.

(6) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) si unităţile prevăzute 

la alin. (3) au obligaţia de a transmite agenţiei regionale pentru protecţia mediului  

competente:

a) planurile de acţiune elaborate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pe format de 

hârtie şi pe suport electronic;

b)  orice altă  informaţie  suplimentară solicitată  de aceasta  cu  privire  la  modul  de 

elaborare a planurilor de acţiune.

(8)  Planurile de acţiune se pun la dispoziţia Agenţiilor Regionale Pentru Protecţia 

Mediului, până la data de 18 iulie 2008, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 

de locuitori.
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În  procesul  de  elaborare  şi/sau  revizuire  a  planurilor  de  actiune,  autoritatile 

administratiei publice locale au obligatia să îndeplineasca procedura de participare si 

consultare a publicului potrivit art. 11, alin. (8).

Anexa nr. 6: Cerinţele minime ale planurilor de acţiune

Planul de acţiune trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:

1. o  descriere  a  aglomerării,  drumurilor  principale,  căilor  ferate  principale  sau 

aeroporturilor principale şi a altor surse de zgomot luate în considerare,

2. autoritatea responsabilă,

3. cadrul juridic,

4. valorile limită în vigoare,

5. o sinteză a rezultatelor cartării zgomotului,

6. o  evaluare  a numărului  estimat  de persoane expuse la  zgomot,  identificarea 

problemelor şi a situaţiilor care necesită o ameliorare,

7. o consemnare a consultărilor publice,

8. măsurile de reducere a zgomotului deja în vigoare şi orice proiecte în curs de 

elaborare,

9. acţiunile pe care autorităţile competente intenţionează să le ia în următorii 5 ani,  

inclusiv măsurile de conservare a zonelor liniştite,

10. strategii pe termen lung

11. informaţii  financiare  (dacă  sunt  disponibile): bugete,  evaluarea  eficienţei 

economice, evaluare cost-beneficiu,

12. prevederi avute în vedere pentru evaluarea implementării şi rezultatelor planului 

de acţiune.

Apoi, fiecare plan de acţiune trebuie să includă estimări ale reducerii numărului de 

persoane afectate (cu disconfort, tulburări ale somnului, ş.a.).

Acţiunile pe care autorităţile competente le pot lua pot include, de exemplu:

• planificarea traficului,

• planuri de urbanism/amenajarea teritoriului

• măsuri tehnice la sursele de zgomot,

• alegerea de surse mai silenţioase,

• reducerea transmiterii sunetului, măsuri sau stimulente normative sau 

economice.
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 HOTĂRÂRE  nr.  321   din  14  aprilie  2005   privind  evaluarea  şi  gestionarea 

zgomotului ambiant*) - Republicare

 OM  678  /  1344  /  91  5  /  1397   din  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

 OM  1830/2007   pentru  aprobarea  Ghidului  privind  realizarea,  analizarea  şi 

evaluarea hărţilor strategice de zgomot

 OM  720/2007   privind  modificarea  Ordinului  ministrului  transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu 

elaborarea hărţilor de zgomot pentru căile ferate, drumurile şi aeroporturile aflate în 

administrarea lor, a hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente 

acestora, din domeniul propriu de activitate, precum şi limitele de competenţă ale 

acestora

 OM nr. 152/558/1119/532-2008   pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea 

valorilor  limită  şi  a  modului  de  aplicare  a  acestora  atunci  când  se  elaborează 

planurile de acţiune, pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte în cazul zgomotului produs 

de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile 

ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane 

şi pentru zgomotul produs în zonele de aglomerări unde se desfaşoară activităţi 

industriale prevazute în anexa nr. 1 la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea şi  

controlul  integrat al  poluării,  aprobată cu modificări  şi  completări  prin Legea nr. 

84/2006

 ORDIN nr. 831 / 1461 din 16 iulie 2008   al ministrului mediului şi dezvoltării 

durabile  şi  al  ministrului  sanatăţii  publice  privind  infiinţarea  comisiilor  tehnice 

regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de actiune şi 

analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale acestora

 Directiva 2002/49/EC   privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

Recomandarea  Comisiei  din  6  august  2003  (2003/613/EC) cu  privire  la  liniile 

directoare  pentru  revizuirea  metodelor  interimare  de  calcul  pentru  zgomotul 

industrial,  zgomotul  aeroporturar,  zgomotul  traficului  rutier  şi  feroviar,  precum  şi 

datele de emisie aferente (En).
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1.5. Valorile limită în vigoare

Conform  Ordinului  ministrului  mediului  şi  dezvoltării  durabile,  al  ministrului 

transporturilor, al  ministrului  sănătăţii  publice şi al  ministrului  internelor şi  reformei  

administrative  pentru  aprobarea  Ghidului  privind  adoptarea  valorilor  limită  şi  a 

modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune pentru 

indicatorii Lzsn şi Lnoapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile 

principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, 

traficul aerian pe aeroporturile mari urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din 

aglomerări  unde  se  desfăşoară  activităţi  industriale  prevăzute  în  anexa  1  la 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.  152/  2005 privind prevenirea şi  controlul 

integrat al  poluării,  aprobată cu modificări  şi  completări  prin Legea nr. 84 /  2006, 

publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,  partea  I,  nr.  531/  15.VII.2008,  limitele 

maxime de zgomot admise în România, pe surse de zgomot, sunt:

Tabelul 1: Limitele maxime de zgomot admise, pentru diferite surse de zgomot
Lzsn – dB(A) Lnoapte – dB(A)

Coloana 1 Coloana 2 Coloana 3 Coloana 4

Surse de de 
zgomot

Valori maxime permise 
începând din anul 2012

Surse de de 
zgomot

Valori maxime permise 
începând din anul 2012 

Străzi,
drumuri şi şi 
autostrăzi

65
Străzi,

drumuri şi şi 
autostrăzi

50

Căi ferate 65 Căi ferate 50

Aeroporturi 65 Aeroporturi 50

Zone
industriale 60 Zone

Industriale 50

Porturi (activităţi 
de transport din 

interiorul 
portului)

65

Porturi 
(activităţi de 
transport din 

interiorul 
portului)

50

Porturi (activităţi 
industriale din 

interiorul 
portului)

60

Porturi 
(activităţi 

industriale din 
interiorul 
portului)

50

Criteriile pentru stabilirea zonelor liniştite dintr-o aglomerare cu o populaţie mai mare 

de 250.000 de locuitori în funcţie de valorea limită corespunzătoare indicatorului Lzsn 
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şi a suprafeţei minime în care se înregistrează această valoare limită, în conformitate 

cu prevederile art. 1 din prezentul ordin sunt:

Tabelul 2: Criterii pentru stabilirea zonelor liniştite

Surse de zgomot Valori maxime permise 
Lzsn – dB(A)

Suprafaţa minimă pentru 
care se defineşte o zonă 

liniştită – (ha)
Străzi, drumuri naţionale şi 
autostrăzi

55 4,5Căi ferate
Aeroporturi
Zone  industriale,  inclusiv 
porturi

1.6. Sinteză a rezultatelor cartării zgomotului

Deoarece  conform DZA  în cadrul  fiecărei  aglomerări  trebuie  întocmite planuri  de 

acţiune separate pentru zgomotul din cadrul aglomerării rutier, feroviar, industrial şi  

de la aeroporturi, la începutul capitolelor corespunzătoare este prezentat o sinteză a 

rezultatelor cartării zgomotului pentru fiecare sursă de zgomot. 
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2. Cartarea de zgomot a traficului rutier

2.1. Date privind traficul rutier

Următoarele date sunt necesare pentru a calcula emisiile de zgomot ale traficului de 

pe drumurile principale şi de pe drumurile din interiorul unei aglomerări.

• mărimea traficului

• viteza traficului

• gradientul drumului

• fluctuaţia traficului

• procentul de vehicule grele

• suprafaţa drumului

• date meteorologice

Mai jos sunt prezentate cerinţele privind aceste date de intrare. 

În cazul drumurilor cu o lăţime mai mare de 15 m, unde au existat două sensuri 
de circulaţie s-au utilizat două linii de emisie pentru fiecare sens de circulaţie. 

2.1.1 Mărimea traficului

Márimea traficului trebuie dată ca număr de vehicule diferenţiat în vehicule uşoare 

(sub 3,5 t) şi vehicule grele (peste 3,5 t) şi pe perioade de zi, seară şi noapte. Datele 

trebuie date pentru fiecare din segmentele de drum astfel cum se arată în secţiunea 

Datele de trafic necesare pentru cartografierea strategică a zgomotului se pot colecta 

în mai multe moduri. Valoarea traficului trebuie numărată fie manual, fie, dacă este 

posibil, cu aparate de numărat automate, dar când trebuie cartografiată o lungime 

mare de drumuri,  datele  pot  consta dintr-o  combinaţie  de  date  numărate  şi  date 

estimate. 

Pentru drumurile principale cu un trafic anual de peste 6 milioane vehicule, mărimea 

traficului trebuie numărată cu precizie. Numărarea trebuie să se desfăşoare timp de 
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cel puţin o săptămână pentru a include variaţiile între cele şapte zile ale săptămânii. 

Dacă nu se  poate  face o măsurare pe termen lung, mărimea traficului se poate 

număra pentru o perioadă mai scurtă.

Traficul numărat trebuie corectat cu variaţia anuală pentru fiecare din perioadele de 

zi,  seară  şi  noapte. Cele  mai  multe  aplicaţii  de  calcul  al  zgomotului  folosesc ca 

parametru de intrare valoarea orară a traficului.

Pentru drumurile cu o valoare a traficului de sub 6 milioane pe an, nu este necesară 

numărarea traficului, ea putând fi estimată. Dacă a avut loc un recensământ în ultimii 

5 ani, acesta poate fi utilizat cu o corecţie care să ia în calcul creşterea traficului faţă 

de data recensământului.

Drumurile  cu  o valoare  a  traficului de  sub  1000  vehicule  pot  fi  excluse  de  la 

cartografierea zgomotului.

Dacă este posibil, numărarea traficului trebuie să diferenţieze între cele două tipuri  

de vehicule, dar, dacă nu, se pot utiliza distribuţii standard.

2.1.2. Viteza de rulare
Vitezele medii de rulare trebuie date atât pentru vehiculele uşoare cât şi pentru cele 

grele şi pentru perioadele de zi, seară şi noapte. 

Viteza se poate determina atât prin măsurare cât şi prin estimare pe baza vitezelor 

maxime admise şi a comportamentului la volan. Viteza trebuie să fie între 20-110 

km/h pentru vehiculele uşoare şi între 20-100 km/h pentru vehiculele grele. Dacă se 

determină o viteză mai mică de 20 km/h aceasta se setează la 20 km/h.

Limitările de viteză se pot utiliza pentru toate intervalele de timp, dar dacă viteza 

efectivă pe o secţiune de drum diferă semnificativ de limitarea de viteză trebuie să se 

facă  o  evaluare  a  vitezei  medii  efective. Această  situaţie  se  întâmplă  când 

capacitatea drumurilor este cu mult sub cererea traficului, când au loc ambuteiaje la 

orele de vârf, ceea ce permite viteze mai mari decât limita de viteză. În aceste cazuri 

trebuie  efectuate  măsurări  ale  vitezei. Măsurările  se  fac  cu  radar  sau  cu  altă 

tehnologie adecvată, pentru diferite situaţii ale vitezei şi apoi se calculează o viteză 

medie.
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2.1.3. Gradientul drumului

Dacă se dispune de informaţii despre gradientul drumului pe baza curbelor de nivel  

sau a cotelor de înălţime, trebuie să se ţină seama de aceasta. Dacă nu, drumurile 

pot fi estimate ca plane.

Gradientul fiecărei secţiuni de drum trebuie indicat ca

• Descendent (gradient al drumului >2% în jos)

• Ascendent (gradient al drumului >2% în sus)

• Orizontal (gradient al drumului < 2%)

2.1.4. Fluctuaţia traficului

Fluctuaţia traficului poate fi luată în calcul prin clasificarea fiecărei secţiuni de drum 

într-unul din următoarele tipuri de flux:

Tip de flux al traficului Descriere
Fluid continuu Secţiuni de drum pe care fluxul traficului este 

aproape constant. Acest flux se aplică 
următoarelor tipuri de drum:

• Autostradă
• Drum interurban
• Cale urbană expres, în afara orelor de 

vârf
Pulsatoriu continuu Drumuri unde fluxul traficului este afectat de 

intersecţii, saturare, traficul de pe drumurile 
laterale, staţii de autobuz, parcări auto, treceri 
de pietoni etc. Acest flux se aplică 
următoarelor tipuri de drum:

• Drumuri urbane din centrul oraşului
• Drumuri principale aproape de 

saturare
• Drumuri de legătură în zone construite

Pulsatoriu accelerat Secţiune de drum dominată de vehicule care 
accelerează.

• Drum după o intersecţie
• Intrare pe autostradă

Pulsatoriu decelerat Drum dominat de vehicule care decelerează.
• Drum înainte de o intersecţie
• Ieşire de pe autostradă

Pentru cartografierea strategică a zgomotului din România în 2007, fluctuaţia 

traficului trebuie clasificată după cum urmează:
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- Fluid continuu: trebuie utilizat pentru drumurile principale din 

afara aglomerărilor.

- Pulsatoriu continuu trebuie utilizat pentru toate drumurile din 

interiorul aglomerărilor.

2.1.5. Suprafaţa drumului

Trebuie luată în calcul o corecţie în funcţie de suprafaţa drumului. Corecţia nivelului 

de  zgomot  pentru  diferitele  categorii  de  suprafaţă  a  drumului  este  prezentată  în 

următorul tabel.

Categorii de suprafaţă a 
drumului 

Corecţia nivelului zgomotului ψ

Suprafaţă poroasă 0-60 km/h 61-80 km/h 81-130 km/h
- 1 - 2 dB - 3 dB

Asfalt neted (beton asfaltic sau 
mastic de asfalt) 

0 dB

Beton şi asfalt neregulat + 2 dB

Pietre de pavaj cu suprafaţă 
netedă

+ 3 dB

Pietre de pavaj cu suprafaţă 
neregulată

+ 6 dB

2.1.6. Aspecte meteorologice

Pentru  a  calcula  nivelul  echivalent  pe  termen  lung  necesitat  de  cartografierea 

strategică a zgomotului, trebuie aplicată o corecţie meteorologică. Această corecţie 

va  depinde de poziţia  sursei  şi  a  receptorului,  dar  documentaţia  UE2 recomandă 

utilizarea unei corecţii meteorologice standard.

Pentru  cartografierea  strategică  a  zgomotului  în  România,  trebuie  utilizate 

următoarele valori.

Intervalul de timp Probabilitate medie de producere în cursul 
anului

Zi 50 % condiţii favorabile de propagare
Seară 75 % condiţii favorabile de propagare
Noapte 100 % condiţii favorabile de propagare

2 Wölfel/Lärmkontor:  AR-Interim-CM (Contract B4-3040/2001/329750/mar/c1) ”Adaptarea şi revizuirea metodelor provizorii de 
calcul în vederea cartografierii strategice a zgomotului.”
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2.1.7. Secţiuni de drum

Pentru ca drumul să fie modelat,  acesta se împarte în secţiuni uniforme pe baza 

caracteristicilor  de  trafic. Caracteristicile  traficului  nu  trebuie  să  rămână  perfect 

constante de-a lungul întregii secţiuni, dar efectul sonor al variaţiilor trebuie să se 

încadreze  în  1 dB. Secţiunile  trebuie  să  aibă  o  identificare  unică,  care  poate  fi  

numele drumului şi o referinţă pentru punctele de început şi de sfârşit ale secţiunii.  

Dacă datele sunt organizate în formatul GIS, secţiunile pot fi segmente de dreaptă.

2.2. Colectarea datelor de intrare din Cluj-Napoca

2.2.1. Datele din trafic

2.2.1.1. Introducere
Pentru toată infrastructura rutieră din Cluj-Napoca, s-a realizat un studiu de trafic din 

punctul de vedere a zgomotului. Obiectivul era pregătirea datelor din trafic necesar 

cartografierii zgomotului. 

2.2.1.2. Datele utizate şi evaluarea lor
Pentru  realizarea  materialului  am  utilizat  planul  de  dezvoltare  a  oraşului,  pe  o 

perioadă de 15 ani  (2005-2020).  Situaţia  actuală  (din  anul  2012)  a datelor  MZA 

(media zilnică anuală) se pot determina din planul de dezvoltare amintit cu o precizie 

bună. Însă pentru cartografierea zgomotului, aceste date se pot utiliza doar ca date 

de pornire. 

Am utilizat deasemenea experienţa noastră acumulată de a lungul cartării zgomotului 

ale altor oraşe. 

2.2.1.3.  Cerinţele  cartografierii  zgomotului  cu  privire  la  datele  de  intrare  a 
traficului rutier  

Pentru cartografierea zgomotului este nevoie de date de trafic defalcate pe categorii 

de vehicule şi pe timpul de evaluare (datele MZA nu se pot utiliza direct).

Categorii de vehicule: 
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• Categoria I.: Turisme.

• Categoria  II:  Marfa  uşoară  +  Marfă  grea  +  autobuze  +  troleibuze  + 

motociclete.

Timpii de evaluare:

• ziua (între orele: 7 - 19),

• seara (între orele: 19 – 23),

• noaptea (între orele: 23 – 7).

Deasemenea  este  necesar  cunaşterea  reglementărilor  de  viteză  şi  a  suprafeţei 

carosabilului. 

2.2.1.4. Studiul de trafic actual (din 2012) necesar cartografierii zgomotului
Fazele cele mai importante sunt următoarele: 

Prima fază

În  cadrul  reţelei  rutiere  a  municipiului  am selectat  reţeaua  afectată.  Cu  excepţia 

străzilor  cu un trafic  MZA mai  mic de cca.  1000-2000 vehicule/zi,  am considerat 

afectate  străzile  pricipale  şi  cele  de  legătură.  Acestea,  împreună  alcătuiesc 

aproximativ liniile transport în public (a se vedea fig. 1.2.1.2: Reţeaua de transport în 

comun - Sursa RATUC)

Faza a doua

Străzile afectate l-am împărţit în secţiuni. Unul dintre principiile împărţirii era ca să se 

delimiteze secţiuni omogene din punctul de vedere al traficului. Al doilea principiu era 

ca la intersecţia liniilor afectate să se efectueze o delimitare. Urmând acest principiu, 

delimitarea  pe  majoritatea  liniilor  s-a  putut  realiza  şi  fără  cunoaşterea  valorii 

traficului.  Unde  era  necesar  cunoaşterea  valorii  traficului,  acolo  la  delimitare  s-a 

utilizat  o  estimare,  care  ulterior  a  fost  corectat  pe  baza  măsurătorilor  de  trafic. 

(Secţiunile se pot vedea în tabelele  de trafic din  anexa documentaţiei  hărţilor  de 

zgomot - 2012)
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Faza a treia 

Cu ajutorul materialului de dezvoltare a traficului menţionat anterior, am determinat  

valorile MZA pentru anul 2012, pentru diferitele categorii  de vehicule pe diferitele 

secţiuni  de  drum.  Aceste  valori  MZA  le-am  determinat  mai  exact  cu  ajutorul 

numărătorilor  de trafic pe diferitele tipuri  de drum (drum principal cu trafic intens, 

drum principal cu trafic redus, drumuri de legătură etc.).  

Faza a patra

Valorile  MZA  specificate  le-am  descompus  printr-o  aproximaţie  pentru  diferitele 

perioade  (zi,  seară,  noapte)  şi  diferitele  categorii  de  vehicule.  Aproximaţia 

corespunde  cu  raportul  propus  de  UE  (pentru  drumuri  principale,  repartizaţia 

traficului pentru categoria I de vehicule, 80% ziua, 10% seara, 10% noaptea, pentru 

categoria II de vehicule ziua 85%, seara 5%, noaptea 10%).

Faza a cincea

Pentru a scoate la iveală caracteristicile traficului clujean, am efectuat măsurători de 

trafic de lungă durată (Bulevardul 21 Decembrie 1989, Calea Dorobanţilor). 

Prin cunoaşterea caracteristicilor de curgere a traficului,  a fost posibilă verificarea 

corectitudinii  aproximaţiilor  utilizate.  În  cazul  diferenţelor  mai  mari  am  efectuat 

corecţiile necesare. 

Menţionăm că în cazul vehiculelor din categoria I, în majoritatea cazurilor, eroarea 

aproximaţiei  nu  este  semnificativă.  La  majoritatea  drumurilor  din  oraş  este 

caracteristic, ca valorile MZA în procente se situează între: ziua 77-83%, seara 11-

14%, noaptea 7-9 % (valorile recomandate de UE: ziua 80%, seara 10%, noaptea 

10%).

În  cazul  vehiculelor  din  categoria  a  II-a,  utilizarea  recomandărilor  UE  este 

problematică în acele locuri unde determinant este traficul mijloacelor de transport  

public, deci orarul acestora. Aceasta pare seminificativ la măsurătorile efectuate  pe 

Bulevardul 21 Decembrie 1989 şi Calea Dorobantilor, unde în cazul vehiculelor de 

categoria a II-a avem un trafic semnificativ pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 (trolee, 

autobuze), iar pe calea Dorobaţilor traficul mijloacelor de transport public este practic 

zero. În consecinţă pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 separarea traficului conform 

recomandărilor UE ar fi inexacte. 
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Faza a şasea

Reţeaua de străzi s-a parcurs cu o maşină echipată cu cameră video. Din analizarea 

ulterioare  a  înregistrărilor  am  determinat  reglementările  de  viteză  şi  calitatea 

suprafeţei carosabilului. 

Materialul străzilor este asfalt. Starea carosabilului am clasificat-o subiectiv în patru 

grupe (bun, puţin slab, moderat de slab, slab), pe care l-am reprezentat în tabelul de 

circulaţie.  Pentru  străzile  pe  care  în  momentul  actual  se  execută  lucrări  de 

modernizare (de ex. Căii Ferate, Oaşului, Blvd. Muncii) am presupus calitate bună. 

Pentru celelalte străzi am dat calificativul puţin slab, sau moderat de slab. Menţionăm 

că clasificarea este în mare parte determinată de încorporarea slabă a capacelor de 

la gurile de canal, care din punctul de vedere a zgomotului reprezintă o sursă de 

zgomot.

Principalele caracterisitici a reţelei de drumuri din Cluj-Napoca la nivelul anului 2012 

le-am determinat din observaţii efectuate la faţa locului şi din datele de trafic. Cele 

mai importante sunt următoarele:

• Figura 2.2.1.4 ilustrează reţeaua de drumuri din municipiu. Dintre drumurile 

ocolitoare, de 2,5 ani  s-a dat în folosinţă autostrada dintre Turda şi  Gilău,  

drept urmare s-a scos traficul  greu din cartierele Mănăştur şi  Zorilor,  unde 

până atunci  se  tranzita  oraşul.  După darea în  folosinţă  a  centurii  Vâlcele-

Apahida  în  2011  s-a  interzis  traficul  greu  şi  pe  ruta  str.  Bună  Ziua,  cart. 

Gheorgheni, cart.  Mărăşti  (a se vedea pe figură ruta marcată cu verde). În 

timpul studiului, pe această centură se executau lucrări de reparaţii garanţiale. 

Urmare  acestui  lucru,  pe  câteva  sute  de  metrii  traficul  era  deviat  pe  rute 

ocolitoare de calitate foarte proastă. Din acest motiv atragerea traficului pe 

centură era mică şi din punctul de vedere a compoziţiei traficului a arătat o 

imagine distorsionată (a se vedea rapoartele de încercări). La determinarea 

traficului am presupus stoparea acestei situaţii provizorie. Am procedat la fel şi 

în cazul rutei  Căii  Ferate - Strada Oasului  -  Bulevardul Muncii,  pe care se 

desfăşoară lucrări de modernizare.

• La  nivelul  anului  2012,  definitoriu  din  categoria  a  II-a  de  vehicule  sunt 

autobuzele  şi  troleibuzele,  deoarece  datorită  dării  în  folosinţă  a  drumurilor 
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ocolitoare, traficul greu s-a redus pe traseul Calea Baciului – Strada Corneliu 

Coposu – Bulevardul Muncii (traseul marcat cu negru). 

• Traseul cu cel mai mare trafic este linia care străbate oraşul pe direcţia Est-

Vest şi  care afectează şi  centrul  oraşului  (a se vedea linia roşie de pe fig 

2.2.1.4). Datorită lipsei generale a elementelor de centură a oraşului şi traficul 

între cartiere se desfăşoară tot pe acest traseu. 

Fig. 2.2.1.4: Reţeaua de drumuri din Cluj-Napoca

2.2.1.5. Datele de trafic determinate de a lungul studiului

Rezultatele studiului - datele de trafic necesar cartării zgomotului l-am prezentat în 

tabele. În tabele apar datele sectoarelor de străzi studiate. Coloanele, de la stânga la  

dreapta conţin următoarele:

• numele secţiunii, 

• identificatorul sectorului, 

• următoarele 6 coloane conţin datele de trafic pe categorii de 

vehicule şi pe timpii de evaluare (nr. de buc.), 

• calitatea pavajului.

30

mailto:info@vibrocomp.hu
http://www.vibrocomp.hu/


www.vibrocomp.hu           E-mail: romania@vibrocomp.com 
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2.3.  Parametrii  calculelor,  factorii  care  influenţează  precizia  şi 
rezultatele calculelor

2.3.1. Standardele utilizate la calcule

2.3.1.1. Indicatorii de zgomot

Directiva  privind  zgomotul  ambiental  (art.  5  şi  anexa  III  a  DZA)  cere  ca  pentru 

cartografierea  strategică  a  zgomotului  în  România  să  se  utilizeze  noii  indicatori  

comuni europeni de zgomot, Lzsn şi Lnoapte.  Lzsn (în engleză Lden) este obţinut din Lzi (în 

engleză Lday, Lseară (în engleză Levening) şi Lnoapte (în engleză Lnight) folosind formula:
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unde Lzi,  Lseară şi  Lnoapte sunt  valorile  ponderate  A  ale  nivelurilor  presiunii  sonore 

pentru perioadele de zi, seară şi noapte pentru toate zilele unui an meteorologic de 

referinţă, definit  ca un an imaginar cu o meteorologie medie.  Lzsn exprimă nivelul 

mediu al presiunii sonore pentru acest an de referinţă. 

Pentru zi, seară şi noapte se folosesc următoarele intervale de timp.

Zi: 07-19, 12 ore
Seară: 19-23, 4 ore
Noapte: 23-07, 8 ore

La calculul  Lzsn se aplică o majorare la nivelurile de seară şi de noapte. La nivelul 

pentru seară se adună 5 dB şi la cel pentru noapte se adună 10 dB. Aceste majorări 

înseamnă că fiecare eveniment de zgomot din timpul serii contribuie la  Lzsn tot atât 

cât 3,16 astfel de evenimente din timpul zilei. Iar fiecare eveniment din timpul nopţii  

contribuie tot atât cât 10 evenimente din timpul zilei. În consecinţă, zgomotului din 

timpul nopţii i se va da o pondere mai mare decât în cazul indicatorului anterior, LAeq.

2.3.1.2.  Metode de calcul

Următoarele  metode  de  calcul  trebuie  utilizate  pentru  cartografierea  strategică  a 

zgomotului în România în anul 2007.
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Aceste metode sunt recomandate în DZA ca metode de calcul provizorii.

2.3.1.2.1. Metode de calcul pentru zgomotul produs de traficul rutier
În  conformitate  cu  Directiva  2002/49/CE,  metoda  provizorie  de  calcul  pentru 

zgomotul produs de traficul rutier în scopul cartografierii strategice a zgomotului este 

metoda franceză XP S31-133.

Această metodă de calcul, care include efectele meteorologice, prezintă o procedură 

detaliată de calcul  a nivelurilor  de zgomot cauzate de traficul  rutier  în apropierea 

drumurilor.

Metoda foloseşte două intervale  de  timp:  zi  (6-22 h)  şi  noapte (22-6  h).  Întrucât 

aceste două intervale nu corespund celor din DZA, este necesară adaptarea lor. În 

conformitate  cu  DZA,  la  elaborarea  hărţilor  strategice  de  zgomot  se  utilizează 

următorii indicatori de zgomot:

- Lzsn (indicator de zgomot zi-seară-noapte)
- Lzi (indicator zgomot zi)
- Lseară (indicator zgomot seară)
- Lnoapte (indicator zgomot noapte)

Lzsn se  calculează  pe  baza  celorlalţi  trei  indicatori.  Formula  este  dată  în 

secţiunea 2.3.1.1.

2.3.2. Softul utilizat pentru calcule – Soundplan  7.0 – scurtă descriere

Harţile  strategice  de  zgomot  utilizate  la  realizarea  planului  de  acţiune  împotriva 

zgomotului din Cluj-Napoca s-a realizează cu programul specializat Soundplan 7.0 

realizat  de  firma  germană  Braunstein  &  Berndt  GmbH.  Programul  este  unul 

recunoscut pe plan internaţional. În Europa o serie de oraşe, drumuri, căi ferate şi 

aeroporturi au realizat harta strategică de zgomot cu acest program. 

Rezultatele  obţinute  cu  programul  Soundplan  7.0  au  fost  considerate 

corespunzătoare şi cu ocazia celor mai severe verificări din Germania. O serie de 

universităţi  şi  institute  de  proiectare  din  România  utilizează  acest  program. 

Menţionăm că  în  cadrul  programului  Phare  menţionat  în  cap.  1.4,  precum şi  cu 

ocazia realizării hărţii de zgomot pentru drumurile principale din România de către 

Cestrin s-a utilizat tot programul Soundplan 7.0.
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datele referitoare la mărimea gridului: 10m x 10 m; înălţime: 4 m

distantele intre punctele de receptie de la fatade: 2 m

numărul reflecţiilor: Harta strategică de zgomot = 1; 

La  determinarea  numărului  persoanelor  expuse  au  fost 

luate  în  considerare  pierderea  de  1  dB  datorată  faţadei 

nereflectante.
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2.4. Prezentarea rezultatelor

Rezultatele calculelor sunt prezentate sub formă de hărţi completate de tabele care 

prezintă numărul celor afectaţi. În aceste tabele redăm pentru diferite intervale de 

zgomot,  numărul  gospodăriilor,  locuitorilor,  instituţiilor  sensibile  –  şcoli,  grădiniţe, 

spitale – afectate.

2.4.1. Afişarea rezultatelor

În acest capitol dorim să precizăm unele aspecte referitoare la modul de prezentare 

al rezultatelor. 

2.4.1.1. Scara de culori în conformitate cu legislaţia 

Harta  strategică  de  zgomot  trebuie  realizată  prin  utilizarea  unor  culori  care  să 

corespundă legislaţiei. (OM 678/1344/915/1397 din 2006). La hărţile de conflict s-au 

utilizat următoarele culori:

Scala de culori pentru harta de conflict

Diferenţa de nivel (dB) Culoarea RGB
< - 5 alb 255-255-255

- 5 la 0 verde 0-255-0
0 la + 5 roşu 255-0-0
> + 5 albastru 0-0-255

-

2.4.2. Prezentarea zgomotului produs de traficul rutier în municipiul 
Cluj-Napoca 

2.4.2.1  Hărţile  strategice de zgomot a  traficului  rutier  din Cluj-Napoca (a  se 
vedea în documentaţia hărţilor de zgomot)

Figurile  reprezentate în  anexa  nr.  8 ne arată hărţile  strategice de zgomot  pentru 

traficul  rutier.  Varianta listată a planul  de acţiune nu trebuie să conţină figurile la 

scara 1:10000, de aceea figurile se vor lista numai la scara 1:30000. Anexa listată a 

documentaţiei  cuprinde figurile  micşorate,  iar  anexa  electronică  conţine  datele  în 

format A0 la scara 1:10000, conform normelor. 

Lista cu figuri: (a se vedea în documentaţia hărţilor de zgomot)
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RUT-Z-Lzsn_A0.jpg Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot trafic rutier 

Cluj-Napoca

RUT-Z-Lzsn_A3.jpg Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot trafic rutier 

Cluj-Napoca

RUT-Z-Ln_A0.jpg Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot trafic rutier 

Cluj-Napoca

RUT-Z-Ln_A3.jpg Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot trafic rutier 

Cluj-Napoca

RUT-C-Lzsn_A0.jpg Hartă  de  conflict  pentru  sursa  de  zgomot  trafic  rutier  Cluj-

Napoca

RUT-C-Lzsn_A3.jpg Hartă  de  conflict  pentru  sursa  de  zgomot  trafic  rutier  Cluj-

Napoca

RUT-C-Ln_A0.jpg Hartă de conflict pentru sursa de zgomot trafic rutier Cluj-Napoca

RUT-C-Ln_A3.jpg Hartă de conflict pentru sursa de zgomot trafic rutier Cluj-Napoca

2.4.2.2 Tabele de afectare 

Lzsn
Număr de 
locuitori Număr de locuinţe şcoală spital

grădiniţă 
de copii

Suprafaţă 
km2

55-60 11300 1455 17 6 4 5,384
60-65 8500 959 16 8 3 3,426
65-70 8700 1053 18 9 3 2,592
70-75 11100 1283 8 3 1 2,169
>75 8900 1532 27 6 1 2,131

       

Lnoapte
Număr de 
locuitori Număr de locuinţe şcoală spital

grădiniţă 
de copii

Suprafaţă 
km2

45-50 12400 1729 21 7 7 6,2
50-55 8700 1001 11 6 6 3,831
55-60 8500 1011 20 11 11 2,727
60-65 10800 1182 13 2 2 2,283
65-70 9500 1333 14 5 5 2,018

Fig. 2.4.2.2 Tabel de afectare circulaţia rutieră

2.4.3.Evaluare

Din figurile  şi  tabelul  de  mai  sus,  se poate  vedea că  în  Cluj-Napoca,  traficul,  în 

special traficul rutier cauzează probleme de zgomot. 
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Zgomotul  de  pe lângă drumurile  principale  este  semnificativ,  presupunând că  se 

menţine pe o durată mai lungă, cu greu se poate tolera. Nivelul de zgomot Lzsn de pe 

lângă unele drumuri principale se situează între 75 şi 80 dB, ceea ce înseamnă o 

depăsire a limitei cu 5-10 dB. Situaţia este cu atât mai agravantă cu cât diferenţa 

între valorile de noapte şi de zi a zgomotului este de numai 4-7 dB. Valorile de L zsn > 

70 dB respectiv Lzsn> 65 dB pentru noapte, sunt caracteristice aproape pentru toate 

drumurile principale din oraş. 

Trebuie subliniat, că evaluarea se referă la Lzsn, iar acest indicator ia în considerare 

zgomotul din timpul nopţii cu o pondere mai mare şi se consideră timp de noapte şi  

perioada dintre  orele  6.00-7.00.  Valoarea mare a zgomotului  din  timpul  nopţii  se 

datorează acestui din urmă fapt!

Pe baza hărţilor de zgomot a traficului rutier putem afirma următoarele:

Nivelul de  zgomot este semnificativ în clădirile situate lângă următoarele străzi: Lzsn 

>75 dB
Bulevardul 1 Decembrie 1918
Bulevardul 21 Decembrie 1989
Strada Alexandru Bohatel
Strada Alexandru Vaida Voevod
Strada Alexandru Vlahuta
Strada Aurel Vlaicu
Piata Avram Iancu
Strada Avram Iancu
Calea Baciului
Strada Barbu Delavrancea
Strada Becas
Strada Branului
Strada Bucuresti
Strada Buna Ziua
Strada Caii Ferate
Strada Campina
Strada Campului
Piata Cipariu
Strada Clinicilor
Strada Constantin Brancusi
Strada Corneliu Coposu
Strada Cuza Voda
Strada Dacia
Strada Daniil Barceanu
Strada Donat
Calea Dorobantilor
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Strada Dragalina
Strada Emil Isac
Bulevardul Eroilor
Strada Fabricii
Strada Fagului
Calea Floresti
Piata Garii
Strada George Baritiu
Strada Giordano Bruno
Strada Horea
Piata Ion Agarbiceanu
Piata Karl Liebknecht
Strada Locomotivei
Piata Lucian Blaga
Strada Macelaru
Calea Manastur
Strada Maresal Ion Antonescu
Strada Memorandumului
Piata Mihai Viteazul
Strada Miraslau
Calea Motilor
Strada Napoca
Bulevardul Nicolae Titulescu
Strada Oasului
Strada Octavian Goga
Strada Petru Maior
Strada Paris
Strada Plevnei
Strada Regele Ferdinand
Strada Republicii
Piata Stefan cel Mare
Strada Teodor Mihali
Calea Traian Vuia
Calea Turzii
Piata Unirii

70 dB < Lzsn < 75 dB

Piata 14 Iulie
Piata Abator
Piata Baba Novac
Calea Baciului
Strada Bucium
Strada Campul Painii
Strada Decebal
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Strada Emil Racovita
Strada Fabricii de Zahar
Strada Fantanele
Strada Frederic Joliot Curie
Strada Frunzisului
Strada Garibaldi
Strada General Eremia Grigorescu
Piata Horea, Closca si Crisan
Strada Ion Agarbiceanu
Strada Izlazului
Strada Liviu Rebreanu
Strada Maramuresului
Piata Marasti
Bulevardul Muncii
Strada Observatorului
Strada Plopilor
Strada Siretului
Strada Taietura Turcului
Strada Traian
Strada Unirii
Strada Uzinei Electrice
Strada Valea Seaca

65 dB < Lzsn < 70 dB

Strada Dunarii
Strada Harghita
Strada Jiului

Strada
Mesterul 
Manole

Strada Romulus Vuia

Sarcina de zgomot ridicată a arterelor de circulaţie se datoarează în primul  rând 

traficului  intens,  a  străzilor  înguste  şi  proastei  calităţi  a  suprafeţei  pavajului. 

Deasemenea este foarte mare numărul camioanelor care tranzitează oraşul.

Limitarea traficului,  centurile  ocolitoare,  interzicerea traficului  cauzează reducerea 

zgomotului doar pe arii relativ restrânse. 

Din definiţia indicatorilor rezultă, că în mediul urban, unde zgomotul traficului rutier pe 

timp de zi diferă cu 2-8 dB de cel din timpul nopţii, acolo diferenţa dintre  Lzsn şi Lnoapte 

este de 7-9 dB. Datorită acestui fapt (considerând şí reprezentarea în scara de 5 dB) 

nu am considerat necesară enumerarea străzilor şi pentru timp de noapte.
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Deci unde nivelul de zgomot Lzsn>75 dB, acolo Lnoapte>65 dB, respectiv 70 dB < Lzsn < 

75 dB, acolo 60 dB < Lnoapte < 65 dB.

Conflict semnificativ, peste 10 dB 

Bulevardul 1 Decembrie 1918
Piata 14 Iulie
Bulevardul 21 Decembrie 1989
Piata Abator
Strada Alexandru Bohatel
Strada Alexandru Vaida Voevod
Strada Alexandru Vlahuta
Strada Aurel Vlaicu
Piata Avram Iancu
Strada Avram Iancu
Calea Baciului
Strada Barbu Delavrancea
Strada Becas
Strada Branului
Strada Bucium
Strada Bucuresti
Strada Buna Ziua
Strada Caii Ferate
Strada Campina
Strada Campul Painii
Strada Campului
Piata Cipariu
Strada Clinicilor
Strada Constantin Brancusi
Strada Corneliu Coposu
Strada Cuza Voda
Strada Dacia
Strada Daniil Barceanu
Strada Decebal
Strada Donat
Calea Dorobantilor
Strada Dragalina
Strada Dunarii
Strada Emil Isac
Strada Emil Racovita
Bulevardul Eroilor
Strada Fabricii
Strada Fabricii de Zahar
Strada Fagului
Strada Fantanele
Calea Floresti
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Strada Frederic Joliot Curie
Strada Frunzisului
Strada Garibaldi
Piata Garii

Strada
General Eremia 
Grigorescu

Strada George Baritiu
Strada Giordano Bruno
Strada Horea
Piata Horea, Closca si Crisan
Strada Ion Agarbiceanu
Strada Izlazului
Strada Jiului
Piata Karl Liebknecht
Strada Liviu Rebreanu
Strada Locomotivei
Piata Lucian Blaga
Calea Manastur
Strada Maramuresului
Piata Marasti
Strada Maresal Ion Antonescu
Strada Memorandumului
Piata Mihai Viteazul
Strada Miraslau
Calea Motilor
Bulevardul Muncii
Strada Napoca
Bulevardul Nicolae Titulescu
Strada Oasului
Strada Observatorului
Strada Octavian Goga
Strada Paris
Strada Petru Maior
Strada Plevnei
Strada Plopilor
Strada Posada
Strada Primaverii
Strada Regele Ferdinand
Strada Republicii
Strada Siretului
Piata Stefan cel Mare
Strada Taietura Turcului
Strada Teodor Mihali
Strada Traian
Calea Traian Vuia
Strada Tudor Vladimirescu
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Calea Turzii
Strada Unirii
Piata Unirii
Strada Uzinei Electrice
Strada Valea Seaca

Conflict semnificativ, între 5-10 dB: 

Strada Dunarii
Strada Romulus Vuia

Din hărţile de zgomot se pot identifica zonele unde nivelul de zgomot se situează sub 

valoarea limită (Lzsn<55 dB) respectiv zonele liniştite actuale.

Situaţii favorabile în cea ce priveşte zgomotul sunt doar în acele zone unde nu 
există trafic rutier.

Străzi şi pieţe considerate favorabile din punctul de vedere al zgomotului:

o Piaţa Muzeului
o Str. Matei Corvin
o Str. Virgil Fulicea
o Str. Vasile Goldiş
o Str. Potaissa
o Str. Fortăreţei
o Str. I.M. Klein
o Str. V. Deleu  

şi clădirile interioare situate lângă drumuri cu trafic mare respectiv clădirile situate 

lângă drumuri fără trafic, sau trafic redus.

Zonele mai mari de pe lângă unităţile sanitare, în majoritatea lor se situează lângă 

drumuri intens circulate (Str. Clinilor, Prof. Victor Babes, Str. Republici, etc.), astfel 

fiind supuse unui  zgomot mai  mare, şi  prin urmare nu îndeplinesc criteriile zonei  

liniştite.  

Protecţia lor cu ziduri de ecranare nu se poate imagina datorită străzilor înguste şi 

construcţiilor înalte.
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În  situaţie  favorabilă  din  punctul  de  vedere  al  zgomotului  se  află  Spitalul  de 

Neuropsihiatrie, Clinica de Endocrinologie, Clinica de Medicina Muncii,  Spitalul  de 

Boli Infecţioase şi Facultatea de Medicină UMF. Aici se pot desemna zone liniştite.

Pe baza hărţilor de conflict  (documentaţia hărţilor de zgomot) se poate spune că 

pentru  clădirile  situate  lângă  drumurile  principale  nivelul  de  zgomot  depăşeşte 

valoarea limită cu 5-10 dB atât pentru Lzsn cât şi pentru noapte. Se poate constata că 

unde apare un conflict mai mare de 10 dB, acolo trebuie luate măsuri de reducere. 

La elaborarea planului de acţiune am acordat un interes deosebit acestor zone. 

Recapitulând, se poate afirma că:  

• Drumurile de tranzit care trec prin Cluj-Napoca sunt foarte aglomerate şi formarea 

lor nu corespunde funcţiei de tranzit.

• Sensurile giratorii amenajate, favorizează şi reducerea zgomotului.

• Reţeaua stradală a fost gândită pentru un trafic mult mai mic, deci numărul în 

continuă creştere a participanţilor la trafic este o problemă. În zilele din timpul 

săptămânii numeroase intersecţii funcţionează la limită.

• Numărul celor care utilizează transportul în comun este variabil în funcţie de zonă. 

Cei  mai  mulţi  utilizatori  locuiesc  în  cartierele  mari  a  oraşului.  Aceasta  se 

datorează faptului  că  în  aceste  cartiere  transportul  public  este  destul  de  bine 

organizat.  

• În nenumărate cazuri transportul în comun nu oferă aceleaşi condiţii de confort şi 

nu este la fel de rapid ca şi utilizarea maşinilor proprii deci nu poate fi competitiv.  

Datorită traficului greoi din oraş şi transportul în comun devine mai lent.  

• Sistemul  actual  de  parcare  nu  stimulează  utilizarea  transportului  în  comun. 

Lipsesc parcările P+R din apropierea gărilor şi de la periferiile oraşului. Nu există 

garaje subterane.

• Vehiculele  care pornesc din exterior,  ajung chiar  în centrul  oraşului,  viteza de 

rotire este mică. 

• Traficul este neuniform, dimineaţa există un maxim al traficului, la care prestatorii  

se pot adapta foarte greu.
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2.5.  Planul  de  acţiune  pentru  reducerea  zgomotului  produs  de 
traficul rutier din Cluj-Napoca 

Pentru gestionarea problemelor amintite de mai sus şi luând în considerare planul de 

dezvoltare  a  traficului  din  oraş,  propunem  următoarele  măsuri  de  reducere  a 

zgomotului.

Menţionăm că traficul din oraş în anii 2014-2020 se va modifica în continuu, astfel 

constatările de perspectivă le vom formula pentru anul 2020. 

2.5.1. Dezvoltarea reţelei 

Prin dezvoltarea reţelei se poate atinge devierea traficului de tranzit pe noile drumuri  

respectiv separarea traficului local de cel de tranzit. Astfel se poate scoate traficul de 

tranzit din interiorul oraşului şi din cartiere. 

Actualmente  s-a  realizat  interzicerea  traficului  greu  în  ceam  mai  mare  parte  a 

oraşului, deorece Consiliul Local a hotărât, ca camioanele cu un tonaj mai mare de 

7,5 t nu pot tranzita oraşul, doar dacă au autorizaţie în acest sens. După darea în 

folosinţă  a  autostrăzii  Transilvania,  centura   dintre  Vâlcele  şi  Apahida şi  centura 

ocolitoare de est dintre B-dul Muncii- DN1C şi Apahida, camioanele tranzitează doar 

o mică parte din oraş (Calea Baciului, strada Maramureş). 

În  cadrul  planului  de  acţiune  am  luat  în  considerare  următoarele  proiecte  de 

dezvoltare a reţelelor de drumuri:

- Realizarea centurii Nord-Sud, conform traficului de perspectivă (2 benzi în 

Nord şi 4 benzi în Sud) Cost estimativ: Drum ocolitor Nord = 20.000.000 Euro, 

drum ocolitor Sud = 50.000.000 Euro. 

- Reorganizarea traficului pe pasajul de pe Someş (incluzând şi străzile cu sens 

unic şi noile poduri). Cost estimativ: 10.000.000 Euro

- Dezvoltarea reţelei stradale din împrejurimea pasajului CF, prin amenajarea 

unor noi drumuri şi prin reorganizarea traficului din jurul gării. Cost estimativ: 

10.000.000 Euro.

2.5.2. Reducerea traficului

În  afara  măsurilor  prezentate,  zgomotul  traficului  rutier  se  poate  diminua  şi  prin 

următoarele măsuri.
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2.5.2.1. Dezvoltarea transportului în public 

Dezvoltarea transportului în public, favorizarea utilizării acesteia prin măsuri 

atractive. Regândirea şi lărgirea traseelor de autobuze şi troleibuze din oraş. 

Reorganizarea transportului este indicat de mai multe schimbări intervenite în oraş, 

cum ar fi:

- expansiunea continuă a suprafeţelor construite, 

- creşterea distanţelor din oraş, 

- scăderea numărului celor care utilizează transportul public,

- creşterea traficului cu mijloacele de transport proprii, 

- încetinirea traficului pe arterele mai mari şi creşterea poluării.

Una dintre cele mai importante principii de îmbunătățire a calității este ca circulaţia 

feroviară  să  se  implice  într-o proporție tot  mai  mare în  oraș,  în  cea ce  priveşte 

regimul de trafic de pasageri din suburbii. Pentru aceasta trebuie dezvoltat traficul 

feroviar prin întroducerea unor noi linii şi a unor noi staţii.

În centrul oraşului şi în imediata apropiere trebuie ridicat nivelul serviciilor oferite prin 

introducerea bicicletelor comunitare, autobuzelor electrice.  (Primăria intenţionează 

cumpărarea de 5 astfel de autobuze electrice prin parteneriat cu Elveţia).

Trebuie  îmbunătăţit  componenţa  parcului  de  autobuze,  fiindcă  astăzi  lipsesc 

autobuzele ecologice mici.

Prin reînoirea traselui de tramvai şi procurarea unor garnituri noi silenţioase s-a reuşit 

o reducere a zgomotului de a lungul traseului, dar ar trebui schimbate şi celelalte  

garnituri de tramvai.

2.5.2.2. Reorganizarea traficului + parcări

- Realizarea unor noi linii de autobuze între cartierele oraşului.

- Realizarea  sistemului  P+R  la  periferiile  oraşului,  integrând  în  sistemul 

transportului în public (a se vedea figura)

- Parkingurile  din  jurul  oraşului  (P+R)  ar  trebui  legate  prin  linii  inelare  de 

autobuz "City-bus". 

- Liniile de autobuze ale mall-urilor din împrejurimile oraşului au deasemenea 

efecte benefice asupra scăderii traficului din oraş. 
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- Creşterea  suprafeţelor  pietonale  din  interiorul  oraşului,  mai  ales  în  zona 

liceelor şi a universităţii de pe strada Kogălniceanu.

- Rezolvarea  problemelor  legate  de  parcări  la  nivelul  oraşului  –  luând  în 

considerare particularităţile zonelor. Un pachet de măsuri poate conţine de ex. 

sistemul parcărilor. Acest sistem poate reglementa de ex. ca tarifele de parcări 

să  fie  foarte  mari  în  zonele  aglomerate.  Aceasta  poate  duce  la  scăderea 

traficului din zonă şi extinderea transportului în public. 

- Unităţile  nou construite  trebuie să aibă  suficiente  locuri  de  parcare,  numai 

atunci pot fi eliberate autorizaţii de construcţie dacă aceste unităţi au în plan 

construirea de noi parcări (subterane).

- Autorităţile  vor  să  remedieze problema parcărilor  prin  construirea  unor  noi 

parkinguri,  însă  trebuie  înnăsprite  şi  amenzile  pentru  cei  care  parchează 

neregulamentar. Astfel cei care nu vor să utilizeze noile parkinguri şi nu vreau 

să  plătească amenzi,  vor  utiliza  transportul  în  comun sau  bicicletele.  Însă 

utilizarea bicicletelor  este  o  problemă fiindcă nu există  o  reţea  continuă a 

pistelor pentru biciclişti.

- Construirea de garaje subterane  sau a unor noi parkinguri în centru în zona 

străzii Avram Iancu sau Universităţii.

- Construirea de noi parkinguri în nodurile transportului public, unde populaţia 

poate să-şi lase maşinile şí să utilizeze mijloacele de transport în comun. 

- Realizarea unui sistem eficient pentru schimbul dintre mijloacele transportului 

local şi cel interurban. 

-

Costul estimativ al acestui pachet de acţiuni este de aprox. 2.500.000 Euro
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Fig. 2.5.2.2.: Propunere privind amplasarea parcărilor în sistemul P+R

2.5.2.3. Dezvoltarea  transportului cu bicicleta 
Dezvoltarea  ciclismului  se  poate  realiza  prin  construirea,  dezvoltarea  sau 

desemnarea  unor  trasee  de  biciclete  pe  care  se  poate  ajunge  în  orice  zonă  a 

oraşului, respectiv prin promovarea acestui tip de transport. 

Traseele de bicicletă trebuie să fie dezvoltate într-o reţea unitară. 

Promovarea acestui tip de transport s-a început de către Primărie prin construcţia 

sistemului "Self service" care ar trebui finalizat anul acesta (2014). 

Rezultate asteptate: Număr mediu de utilizări zilnice ale sistemului (in decurs de un 

an): 5.000; Număr de persoane care renunţă la deplasări cu automobilul in favoarea 

deplasării cu bicicleta (in decurs de doi ani): 1000.

Prin amplasarea staţiilor de biciclete în apropierea staţiilor de autobuz sau tramvai, 

oferă  posibilitatea  schimbării  mijloacelor  de  transport,  crescând  astfel  mobilitatea 

populaţiei.

Studiul de mobilitate a relevat faptul că pentru transportul local bicicleta este folosită 

frecvent de doar 1,6% dintre clujeni, însă 29,2% dintre cei chestioniaţi au exprimat o 

probabilitate  cel  puţin  moderată  in  ceea  ce  priveşte  închirierea  de  biciclete  din 

centrele  specializate.  (Studiul  de  mobilitate  realizat  in  2010  de  Addvances 

Consultancy Company).
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2.5.2.4 Reducerea vitezei / atenuarea traficului
Zonele de circulaţie situate între drumurile principale şi drumurile colectoare, trebuie 

desemnate ca zone cu trafic redus. În unele zone viteza trebuie limitată la 30 km/h. 

Fig. 2.5.2.3:Propuneri cu privire la zonele cu limitări de viteză respectiv de interzicere a 
autovehiculelor

2.5.2.5.  Înnoirea  parcului  de  vehicule  a  transportului  în  public  şi  a 
transportului greu

Am studiat posibilitatea de înnoire a parcului de vehicule grele din oraş. În primul  

rând s-ar impune modernizarea mijloacelor de transport în comun. În ultimii ani s-au 

achiziţionat  multe  autobuze  şi  troleibuze  noi,  mai  silenţioase,  însă  mai  sunt  în 

circulaţie şi multe mijloace de transport învechite. 

2.5.2.6. Schimbarea stratului de uzură a drumurilor

Cu ocazia examinării la faţa locului s-a determinat că pavajul multor străzi din Cluj-

Napoca este deteriorată. Trebuie menţionat că în ultimii ani s-au modernizat foarte 

multe  străzi,  prin  urmare  starea  acestora  este  corespunzătoare,  numai  trecerea 

peste capacele de canale produce un zgomot mai mare. În planul de acţiune, pentru 

următorii 5 ani propunem schimbarea stratului de uzură în cazul următoarelor străzi: 
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lungime[m] lăţime[m] suprafaţa [m2]
Strada Bucium 614 14 8596
Strada Primaverii 969 7 6783
Calea Floresti 1240 14 17360
Strada Plopilor 1450 12 17400
Strada Campului 573 7 4011
Strada Observatorului 1372 14 19208
Calea Manastur 1414 12 16968
Strada Macelaru 352 7 2464
Strada Uzinei Electrice 300 7 2100
Strada Napoca 347 9 3123
Piata Avram Iancu 620 12 7440
Strada Avram Iancu 104 12 1248
Calea Turzii 2469 12 29628
Piata Unirii 610 12 7320
Calea Motilor 903 12 10836
Calea Memorandumului 303 12 3636
Calea Regele Ferdinand 348 12 4176
Strada Fantanale 1332 12 15984
Strada Miraslau 390 9 3510
Strada Donath 1100 12 13200
Strada Taietura Tucului 894 7 6258
Strada Octavian Goga 913 7 6391
Strada Giuseppe Garibaldi 348 12 4176
Strada General Dragalina 845 6 5070
Calea Baciului 1276 7 8932
Strada Valea Seaca 695 6 4170
Strada Corneliu Coposu 1822 14 25508
Strada Maramuresului 1905 7 13335
Strada Fabricii 2265 12 27180
Strada Campina 919 7 6433
Strada Campul Paini 911 5 4555
Strada Bucuresti 1676 12 20112
Strada Traian 840 7 5880
Strada Dacia 264 9 2376
Strada Decebal 1152 9 10368
Strada Horea 1048 12 12576
Strada Cuza Voda 300 14 4200
Strada Aurel Vlaicu 1987 12 23844
Aleea Bibliotecii 160 12 1920
Piata Stefan cel Mare 500 12 6000
Strada Teodor Mihali 1602 12 19224
Blvd Nicolae Titulescu 1355 7 9485
Strada Barbu Delavrancea 1282 6 7692
Strada Alexandru Bohaitel
Calea Someşeni 3819 14 53466
Strada Siretului 489 6 2934

Cost estimativ: 60 EUR/m2   487046 m2: Costul total: 29 224 560 EUR.
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2.5.2.7.  Utilizarea eficientă  a spaţiilor  existente  – utilizarea conceptului 
“Centru verde”

Propunem ca centrul  oraşului  să fie evidenţiat  din  punctul  de vedere a protecţiei  

mediului. 

Pe baza hărţilor de zgomot se pot stabili acele zone unde se pot amplasa locuinţe,  

birouri,  sau alte  clădiri  care  trebuie  protejate  în  privinţa  zgomotului.  În  planul  de 

urbanism trebuie luate în seamă distanţele faţă de drumurile publice unde se pot 

construi diferite clădiri. Lângă străzile cu o emisie mare de zgomot se pot construi 

clădiri  comerciale.  În  apropierea  străzilor  principale,  între  stradă  şi  clădirea 

rezidenţială  se  pot  construi  depozite,  unităţi  comerciale  de  2-3  etaje  care  să 

atenueze zgomotul străzii.

2.5.3. Prezentarea rezultatelor planului de acţiune

Rezultatele calculelor sunt prezentate sub formă de hărţi completate de tabele care 

prezintă numărul celor afectaţi. În aceste tabele redăm pentru diferite intervale de 

zgomot, numărul locuinţelor, locuitorilor, instituţiilor sensibile – şcoli, grădiniţe, spitale 

– afectate.

2.5.3.1. Afişarea rezultatelor

În acest capitol dorim să precizăm unele aspecte referitoare la modul de prezentare 

al rezultatelor. 

2.5.3.2. Scara de culori în conformitate cu legislaţia 

Harta  strategică  de  zgomot  trebuie  realizată  prin  utilizarea  unor  culori  care  să 

corespundă legislaţiei. (OM 678/1344/915/1397 din 2006). La hărţile de conflict s-au 

utilizat următoarele culori:

Scala de culori pentru harta de conflict

Diferenţa de nivel (dB) Culoarea RGB
< - 5 alb 255-255-255

- 5 la 0 verde 0-255-0
0 la + 5 roşu 255-0-0
> + 5 albastru 0-0-255

49

mailto:info@vibrocomp.hu
http://www.vibrocomp.hu/


www.vibrocomp.hu           E-mail: romania@vibrocomp.com 

2.5.3.3. Hărţile planului de acţiune
Figurile  reprezentate în  anexa nr.  1 ne arată hărţile  strategice de zgomot  pentru 

traficul rutier din oraş. Varianta listată a planul de acţiune cuprinde hărţile la scara 

1:10000, iar anexa electronică conţine datele atât la scara 1:10000, cât şi la scara 

1:30000. 

Lista cu figuri:
2014_Act-Rut-Z-Lzsn.jpg  Harta  de  zgomot  a  planului  de  acţiune  pentru  circulaţia 

rutieră cu indicator Lzsn în Cluj-Napoca

2014_Act-Rut-Z-Ln.jpg Harta de zgomot a planului de acţiune pentru circulaţia rutieră 

cu indicator Lnoapte în Cluj-Napoca 

2014_Act-Rut-C-Lzsn.jpg Harta de conflict a planului de acţiune 2012 pentru circulaţa 

rutieră cu indicator Lzsn în Cluj-Napoca

2014_Act-Rut-C-Ln.jpg Harta de conflict a planului de acţiune 2012 pentru circulaţa 

rutieră cu indicator Lnoapte în Cluj-Napoca

2014_DIF-RUT-Z-Lzsn Harta de diferenţă între harta de zgomot şi harta planului de 

acţiune pentru circulaţia rutieră cu indicator Lzsn în Cluj-Napoca

2014_DIF-RUT-Z-Ln Harta de diferenţă între harta de zgomot şi harta planului de 

acţiune pentru circulaţia rutieră cu indicator Ln în Cluj-Napoca

2.5.3.5. Tabele de afectare pentru circulaţia rutieră
Număr de locuitori Număr de locuinţe şcoală

Lzsn [dBA]
Sit. 

actuala
Plan de 
Actiune Diferenţa

Sit. 
actuala

Plan 
de 

Actiune Diferenţa
Sit. 

actuala

Plan 
de 

Actiune Diferenţa
50-55 15200 13500 -1700 2667 2032 -635 32 22 -10
55-60 11300 10500 -800 1455 1216 -239 17 17 0
60-65 8500 7800 -700 959 915 -44 16 15 -1
65-70 8700 10100 +1400 1053 1128 +75 18 17 -1
70-75 11100 11700 +600 1283 1469 +186 8 14 +6
75< 8900 3600 -5300 1532 858 -674 27 17 -10

spital grădiniţă de copii Suprafaţă km2

Lzsn [dBA]
Sit. 

actuala
Plan de 
Actiune Diferenţa

Sit. 
actuala

Plan 
de 

Actiune Diferenţa
Sit. 

actuala

Plan 
de 

Actiune Diferenţa
50-55 7 6 -1 5 8 +3 9,858 7,47 -2,388
55-60 6 6 0 4 2 -2 5,384 4,564 -0,82
60-65 8 9 +1 3 2 -1 3,426 3,018 -0,408
65-70 9 4 -5 3 2 -1 2,592 2,445 -0,147
70-75 3 7 +4 1 2 +1 2,169 2,113 -0,066
75< 6 2 -4 1 0 -1 2,131 1,237 -0,894
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Număr de locuitori Număr de locuinţe şcoală

Lnoapte 

[dBA]
Sit. 

actuala

Plan 
de 

Actiune Diferenţa
Sit. 

actuala

Plan 
de 

Actiune Diferenţa
Sit. 

actuala

Plan 
de 

Actiune Diferenţa
45-50 12400 11400 -1000 1729 1386 -343 21 18 -3
50-55 8700 8300 -400 1001 922 -79 11 16 +5
55-60 8500 8800 +300 1011 1002 -9 20 20 0
60-65 10800 11600 +800 1182 1446 +264 13 10 -3
65-70 9500 6000 -3500 1333 1074 -259 14 18 +4
70< 2200 700 -1500 595 203 392 15 4 -11

spital grădiniţă de copii Suprafaţă km2

Lnoapte 

[dBA]
Sit. 

actuala

Plan 
de 

Actiune Diferenţa
Sit. 

actuala

Plan 
de 

Actiune Diferenţa
Sit. 

actuala

Plan 
de 

Actiune Diferenţa
45-50 7 5 -2 5 4 -1 6,2 5,172 -1,028
50-55 6 7 +1 2 2 0 3,831 3,314 -0,517
55-60 11 8 -3 2 3 +1 2,727 2,541 -0,186
60-65 2 6 +4 2 2 0 2,283 2,168 -0,115
65-70 5 2 -3 2 0 -2 2,016 1,702 -0,314
70< 2 1 -1 0 0 0 0,716 0,134 -0,582

Fig. 2.5.3.5 Tabel de afectare

2.5.4. Evaluare

Din  studiile  făcute  se  poate  constata  că  prin  măsurile  propuse  se  poate  reduce 

semnificativ numărul persoanelor afectate de zgomot. În acele zone unde şi după 

aplicarea măsurilor de reducere pentru Lzsn > 65 dB, propunem protecţie pasivă.

Ar fi  indicat demararea unui program de „schimbare a ferestrelor”,  în primul rând 

pentru clădirile care se situează de a lungul străzilor principale pentru care şi după 

aplicarea măsurilor de reducere nivelul de zgomot Lzsn > 75 dB. 

• Calea Floresti
• Calea Manastur
• Calea Motilor
• Strada Memorandumului
• Blvd 21 Decembrie 1989
• Strada Clinicilor
• Strada Petru Maior
• Strada Napoca
• Calea Dorobantilor
• Strada Paris
• Strada Bucuresti
• Strada Plevnei
• Strada Branului
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În al doilea rând pentru clădirile care se situează de a lungul străzilor pentru care şi  

după aplicarea măsurilor de reducere nivelul de zgomot se situează între  65 dB < 

Lden < 75 dB:

• Strada Bucium
• Strada Primaverii
• Strada Izlazului
• Strada Campului
• Strada Observatorului
• Strada Turzii
• Strada Buna Ziua
• Strada Fagului
• Strada Constantin Brancusi
• Strada Becas
• Strada Barbu Delavrancea
• Strada Republicii
• Strada Avram Iancu
• Blvd Erolior
• Blvd Nicolae Titulescu
• Strada Unirii
• Strada Alexandru Vaida
• Strada Teodor Mihali
• Strada Aurel Vlaicu
• Strada Traian Vuia
• Strada Fabricii
• Blvd Muncii
• Strada Oasului
• Strada Maramuresului
• Strada Locomotivei
• Strada Corneliu Coposu
• Calea Baciului
• Strada Transilvaniei
• Blvd 1 Decembrie 1918
• Strada Miraslau
• Strada Donath
• Strada Fantanele
• Strada Alexandru Vlahuta
• Strada General Eremia Grigorescu
• Strada General Dragalina
• Strada George Baritu
• Strada Regele Ferdinand
• Strada Cuza Voda
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3. Cartarea de zgomot a traficului feroviar şi a tramvaielor

(Sinteza cartării zgomotului pentru traficul feroviar şi a tramvaielor) 
(a se vedea documentaţia din 2012)

3.1. Date pentru traficul feroviar şi a tramvaielor

Următoarele date sunt necesare pentru întocmirea hărţilor de zgomot pentru căile 

ferate principale şi pentru cele din interiorul unei aglomerări.

Specificaţii ale vehiculelor

Tip de linie

Densitatea joantelor

Starea liniilor

Intersecţii

Număr de trenuri

Viteza trenurilor

Datele  trebuie  să  reprezinte  situaţia  din  2011.  Dacă nu sunt  disponibile  date  de 

intrare  pentru  2011,  trebuie  făcute  estimări  pe  baza  celor  mai  recente  date 

disponibile şi a informaţiilor statistice cu privire la evoluţia în timp a traficului.

3.1.1. Specificaţii ale vehiculelor

Metoda olandeză SRM se aplică doar tipurilor olandeze de trenuri, ceea ce implică 

unele dificultăţi din cauza diferenţelor între nivelurile emisiilor trenurilor româneşti şi  

olandeze. S-a adoptat un factor de corecţie care să adapteze trenurile olandeze la 

situaţia din România. O descriere mai amplă a corecţiei şi adaptării a metodei de 

calcul se poate găsi în raportul care însoţeşte acest studiu, „Raport privind adaptarea 

şi corecţia metodelor provizorii”. 
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Modelul  olandez  conţine  o  bază  de  date  care  prevede  10  categorii  de  trenuri  

diferenţiate în principal prin sistemul de propulsie şi prin cel de frânare al roţilor, după 

cum urmează. Aceste categorii sunt:

1.Trenuri de călători cu frâne sabot
2.Trenuri de călători cu frâne discoidale şi sabot
3.Trenuri de călători cu frâne discoidale
4.Trenuri de marfă cu frâne sabot
5.Trenuri diesel cu frâne sabot
6.Trenuri diesel cu frâne discoidale
7.Trenuri urbane metrou şi tramvai rapid cu frâne discoidale
8.Trenuri personal şi InterCity cu frâne discoidale
9.Trenuri de mare viteză cu frâne discoidale şi sabot
10.Provizoriu rezervat pentru trenuri de mare viteză de tip ICE-3 (M)

Unele din tipurile de tren de mai sus nu sunt aplicabile situaţiei actuale din România.

Adaptarea la condiţiile din România poate fi găsită în tabelul de mai jos, în care a fost  

introdus un factor de corecţie Clungime.

Clungime = 10*lg(LRO/LSRM)

LRO este lungimea unui tren românesc iar LSRM este lungimea trenului corespunzător 

din baza de date SRM

Tip  românesc 
de tren

Nr.  de 
unităţi

Vmax Locomo
tivă

Frâne Categorie 
echivalentă 
în  SRM 
(provizoriu)

Clungim

e

dB

Tren  de  călători 
(Personal, 
Accelerat)

10 120 Electrică sabot 2 +5.3

Tren  de  călători 
(rapid  + 
InterCity)

10 120 Electrică discoida
lă

8 +5.3

Sageata 
albastră

2
3 

120 Diesel discoida
lă

5 0
+1.8

Trenuri de marfă 
cu frâne sabot - 
cisterne

18 90 Electrică sabot 4 +5.6

Trenuri de marfă 
cu frâne sabot - 
conteinere

18 90 Electrică sabot 4 +5.6

Trenuri de marfă 
cu frâne sabot - 

18 90 Electrică sabot 4 +5.6
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mixte
Tramvai rapid 1 70 Electrică sabot 7 0
Tramvai normal 2 70 Electrică sabot 7 0

3.1.2. Corecţii pentru linii

Valorile  emisiei  de  zgomot  sunt  date  pentru  vehicule  aflate  pe  o  linie  ferată  de 

referinţă,  care are şine fără joante şi  cu traverse monobloc sau duble (beton) în 

balast.

Sunt date corecţii pentru următoarele tipuri de linii:

1.Linie cu şine fără joante şi cu traverse monobloc sau duble (beton) în 
balast;

2.Linie ferată cu traverse de lemn sau din beton în zigzag pe pat de 
balast

3.Linie nesudată în balast, linii cu joante sau un singur macaz;
4.Linie nesudată în balast, macazuri şi încrucişări cu joante, 2 pe 100 m;
5.Linie nesudată în balast, cu peste 2 macazuri pe 100 m (de ex. triaj);
6.Linie ferată cu blocuri şi fără balast;
7.Linie ferată cu blocuri şi balast;
8.Linie ferată cu fixare reglabilă a şinei, fără balast (de ex. viaduct);
9.Linie ferată cu fixare reglabilă a şinei şi balast;
10.Linie cu şine încastrate.

Este  important  să  se  înţeleagă  că  corecţiile  sus  menţionate  nu  sunt  termeni  de 

corecţie simpli,  ci  au valori  diferite pentru fiecare bandă de o octavă şi  au valori 

diferite pentru fiecare categorie de vehicul indicată în SRM.

3.1.3. Starea liniilor

Nu este necesară nicio corecţie privind starea şinelor sub aspectul neregularităţilor.

3.1.4. Numărul trenurilor

Trebuie  colectat  numărul  trenurilor  care  circulă  pe  fiecare  categorie  de  trenuri  şi  

interval de timp, zi, seară şi noapte. 
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3.1.5. Viteza trenurilor

Trebuie estimată viteza medie a fiecărui tip de tren pentru fiecare din intervalele de 

timp, de zi, seară şi noapte. Viteza trebuie rotunjită la 5 km/h la valoarea cea mai  

apropiată.

3.1.6. Oprirea trenurilor în gări

Pentru  gări,  este  necesar  procentajul  de  trenuri  care  opresc  şi  profilul  vitezei 

trenurilor care opresc. 

Trebuie folosit următorul profil al vitezei.

Etapa Viteza [km/h] Lungimea [m]
Viteza de circulaţie 120
Etapa 1 100 300
Etapa 2 80 300
Etapa 3 50 400
Etapa 4 25 250
În gară 10 100

Lungimile  secţiunilor  sunt  alese  pe  baza  criteriilor  de  siguranţă  a  transportului  

feroviar.

3.1.7. Secţiunile de cale ferată

Pentru ca drumul să fie modelat, acesta trebuie împărţit în secţiuni uniforme pe baza 

caracteristicilor de trafic. Caracteristicile traficului trebuie să rămână constante de-a 

lungul  întregii  secţiuni,  efectul  sonor  al  variaţiilor  rămânând  în  limita  a  1 dB. 

Secţiunile trebuie să aibă o identificare unică, care poate fi numele căii ferate şi o 

referinţă  pentru  punctele  de  început  şi  de  sfârşit  ale  secţiunii.  Dacă  datele  sunt 

organizate în formatul GIS, secţiunile pot fi segmente de dreaptă.

Dacă o cale ferată are două sau mai multe linii pentru fiecare sens de deplasare sau 

tip  de  tren,  calea  ferată  trebuie  împărţită  în  două  sau  mai  multe  secţiuni.  Apoi 

trenurile  trebuie  alocate  pe  linii  pe  baza  informaţiilor  obţinute  de  la  autorităţile 

feroviare sau pe baza cunoaşterii locale.
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Fiecare secţiune de cale ferată trebuie să aibă un identificator unic (ID) care poate fi 

reprezentat de valoarea de referinţă a punctelor de început şi de sfârşit ale secţiunii. 

Acest ID trebuie corelat cu drumul de cale ferată de pe hartă (v. mai jos descrierea 

datelor pentru harta de bază).

3.1.8. Poduri.

Nu este necesară nici o corecţie pentru emisia suplimentară de zgomot la podurile  

din oţel. 

3.2.  Colectarea  datelor  cu  privire  la  traficul  feroviar  şi  cel  al 
tramvaielor din Cluj-Napoca

Schema amplasării liniilor ferate şi a tramvaielor a fost pusă la dispoziţia proiectului 

în  format  GIS,  de  către  Primăria  Cluj-Napoca,  unde  pe  aceeaşi  strat  erau 

reprezentate traseele liniilor ferate şi a tramvaielor. 

Toate datele legate de traficul şi de tipul trenurilor, ne-a fost pusă la dispoziţie de 

către Primăria Cluj-Napoca. Datele utilizate pentru harta strategică şi pentru planul  

de acţiune sunt reprezentate în anexa 4.

Emisia  de  zgomot  a  parcului  de  vagoane  utilizate  în  Romănia,  diferă  faţă  de 

vagoanele descrise în metoda de calcul Interim, de aceea pe baza experienţelor, am 

aplicat corecţia utilizată pentru România. 

Intersecţiile feroviare (încrucişări de nivel, etc.) şi caracteristicile acustice ale şinelor 

le-am  determinat  prin  examinări  la  faţa  locului.  Corecţiile  le-am  aplicat  conform 

normelor. Corecţia pentru circulaţia tramvaielor le-am determinat prin măsurători la 

faţa locului. (anexa 5.)

Data măsurătorilor şi a examinărilor de la faţa locului: iunie 2012.

Emisia  de  zgomot  a  gărilor  şi  a  intersecţiilor  le-am  luat  în  considerare  conform 

punctului 3.1.7.

Împărţirea  pe  segmente  a  traseelor  le-am  efectuat  în  mare  măsură  pe  baza 

examinărilor făcute la faţa locului, (punctul 3.1.8.)
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3.3.  Parametrii  calculelor,  factorii  care  influenţează  precizia  şi 
rezultatele calculelor

3.3.1. Standardele utilizate la calcule

3.3.1.1. Indicatorii de zgomot
Directiva  privind  zgomotul  ambiental  (art.  5  şi  anexa  III  a  DZA)  cere  ca  pentru 

cartografierea  strategică  a  zgomotului  în  România  să  se  utilizeze  noii  indicatori  

comuni europeni de zgomot, Lzi şi Lnoapte.  Lzsn (în engleză Lden) este obţinut din Lzi (în 

engleză Lday, Lseară (în engleză Levening) şi Lnoapte (în engleză Lnight) folosind formula:






















++=

++
10
10
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unde Lzi,  Lseară şi  Lnoapte sunt  valorile  ponderate  A  ale  nivelurilor  presiunii  sonore 

pentru perioadele de zi, seară şi noapte pentru toate zilele unui an meteorologic de 

referinţă, definit  ca un an imaginar cu o meteorologie medie.  Lzsn exprimă nivelul 

mediu al presiunii sonore pentru acest an de referinţă. 

Pentru zi, seară şi noapte se folosesc următoarele intervale de timp.

Zi: 07-19, 12 ore
Seară: 19-23, 4 ore
Noapte: 23-07, 8 ore

La calculul  Lden se aplică o majorare la nivelurile de seară şi de noapte. La nivelul 

pentru seară se adună 5 dB şi la cel pentru noapte se adună 10 dB. Aceste majorări 

înseamnă că fiecare eveniment de zgomot din timpul serii contribuie la Lden tot atât 

cât 3,16 astfel de evenimente din timpul zilei. Iar fiecare eveniment din timpul nopţii  

contribuie tot atât cât 10 evenimente din timpul zilei. În consecinţă, zgomotului din 

timpul nopţii i se va da o pondere mai mare decât în cazul indicatorului anterior, LAeq.

3.3.1.2.1. Metoda de calcul pentru traficul feroviar şi a tramvaielor
În cazul statelor membre care au propriile metode de evaluare a zgomotului feroviar 

şi vor să utilizeze aceste metode, se recomandă adaptarea şi completarea acestor  

metode în scopul îndeplinirii cerinţelor specifice ale DZA.
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Pentru  statele  membre  care  nu  au metode proprii  de  evaluare,  DZA recomandă 

utilizarea metodei olandeze de calcul SRM II -1996. Această metodă este în general  

considerată  ca  fiind  cea  mai  avansată  metodă  deoarece  ea  ia  în  considerare 

structura spectrală a zgomotului (evaluând fiecare octavă) şi deoarece este singura 

metodă care ţine seama separat de cele patru tipuri principale de zgomot feroviar:  

zgomot de tracţiune, rulare, aerodinamic şi de frânare.

Alte metode oficiale nu diferenţiază între influenţa căii ferate şi a vehiculelor, nu iau 

în calcul influenţa neregularităţilor şinei şi roţii şi nu ţin seama de emisiile diferite în  

situaţiile cu frânare şi în cele fără frânare. Totodată la atribuirea sursei zgomotului 

aceste metode folosesc o singură înălţime faţă de calea ferată. 

Metoda  olandeză  implică  unele  dificultăţi  în  caracterizarea  diferitelor  emisii  ale 

trenurilor,  însă  un  avantaj  îl  reprezintă  corelarea  ei  cu  metodologia  armonizată 

elaborată pentru următoarea etapă de evaluare (proiectul european HARMONOISE).

Metoda olandeză calculează nivelul presiunii sonore echivalente Leq provenită de la o 

sursă liniară. Calculele se efectuează în bande de o octavă între 63 Hz şi 8 kHz.

Metodele pentru determinarea nivelului emisiilor pentru surse liniare sunt descrise în 

secţiunea 4.2. Modelul  olandez conţine o bază de date cu 10 categorii  de trenuri  

diferenţiate în principal prin sistemul de propulsie şi prin cel de frânare al roţilor.

Trenurile  din  baza  de  date  olandeză au  lungimi  şi  număr  de  vagoane  fixe.  Prin 

urmare,  pentru  a  se  utiliza  aceste  categorii  de  trenuri  în  condiţiile  din  România 

trebuie efectuată o adaptare. Ea este discutată pe larg în secţiunea 4.2.

Metoda  de  calcul  descrie  factorii  care  guvernează  propagarea  sunetului,  aceştia 

fiind:

- Atenuarea cu distanţa
- Atenuarea prin propagare (absorbţia în aer, atenuarea de către 

teren şi corecţia meteorologică
- Atenuarea cauzată de bariere
- Reflexii
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Aceşti  factori  sunt pur fizici,  fără legătură specială cu ţara în care se efectuează 

calculele.

3.3.2. Softul utilizat pentru calcule – Soundplan  7.1 – scurtă descriere

Hărţile  strategice  de  zgomot  utilizate  la  realizarea  planului  de  acţiune  împotriva 

zgomotului  din  Cluj-Napoca  s-a  realizat  cu  programul  specializat  Soundplan  7.1 

realizat  de  firma  germană  Braunstein  &  Berndt  GmbH.  Programul  este  unul 

recunoscut pe plan internaţional. În Europa o serie de oraşe, drumuri, căi ferate şi 

aeroporturi au realizat harta strategică de zgomot cu acest program. 

Rezultatele  obţinute  cu  programul  Soundplan  7.1  au  fost  considerate 

corespunzătoare şi cu ocazia celor mai severe verificări din Germania. O serie de 

universităţi  şi  institute  de  proiectare  din  România  utilizează  acest  program. 

Menţionăm că în cadrul programului Phare menţionat anterior, precum şi cu ocazia 

realizării hărţii de zgomot pentru drumurile principale din România de către Cestrin s-

a utilizat tot programul Soundplan 7.1.

datele referitoare la mărimea gridului: 10m x 10 m; altitudine: 4 m

distanţele între punctele de recepţie de la faţade: 2 m

numărul reflecţiilor: Harta strategică de zgomot = 1; 

La determinarea numărului persoanelor expuse au fost luate în considerare 

pierderea de 1 dB datorată faţadei nereflectante.
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3.4. Prezentarea rezultatelor

Rezultatele calculelor sunt prezentate sub formă de hărţi completate de tabele care 

prezintă numărul celor afectaţi. În aceste tabele redăm pentru diferite intervale de 

zgomot,  numărul  gospodăriilor,  locuitorilor,  instituţiilor  sensibile  –  şcoli,  grădiniţe, 

spitale – afectate.

3.4.1. Afişarea rezultatelor

În acest capitol dorim să precizăm unele aspecte referitoare la modul de prezentare 

al rezultatelor. 

3.4.1.1. Scara de culori în conformitate cu legislaţia 
Harta  strategică  de  zgomot  trebuie  realizată  prin  utilizarea  unor  culori  care  să 

corespundă legislaţiei. (OM 678/1344/915/1397 din 2006). La hărţile de conflict s-au 

utilizat următoarele culori:

Scala de culori pentru harta de conflict

Diferenţa de nivel (dB) Culoarea RGB
< - 5 alb 255-255-255

- 5 la 0 verde 0-255-0
0 la + 5 roşu 255-0-0
> + 5 albastru 0-0-255

3.4.2. Prezentarea zgomotului produs de traficul feroviar şi a tramvaielor din 
Cluj-Napoca

3.4.2.1 Hărţile  strategice de zgomot a traficului  feroviar  şi  a tramvaielor  din 
Cluj-Napoca

Figurile  reprezentate  în  documentaţia  hărţilor  de  zgomot  (2012)  ne  arată  hărţile 

strategice de zgomot pentru traficul rutier din oraş. Varianta listată cuprinde hărţile la 

scara 1:10000, iar anexa electronică conţine datele atât la scara 1:10000, cât şi la 

scara 1:30000.
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Lista cu figuri: (a se vedea documentaţia hărţilor de zgomot)

FER-Z–Lzsn_A0.jpg Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot feroviar şi 

a tramvaielor Cluj-Napoca

FER-Z–Lzsn_A3.jpg Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot feroviar şi 

a tramvaielor Cluj-Napoca

FER-Z–Ln_A0.jpg Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot feroviar şi a 

tramvaielor Cluj-Napoca 
FER-Z–Ln_A3.jpgHartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot feroviar şi a 

tramvaielor Cluj-Napoca 
FER-C–Lzsn_A0.jpg Hartă  de  conflict  pentru  sursa  de  zgomot  feroviar  şi  a 

tramvaielor Cluj-Napoca

FER-C–Lzsn_A3.jpg Hartă  de  conflict  pentru  sursa  de  zgomot  feroviar  şi  a 

tramvaielor Cluj-Napoca

FER-C–Ln_A0.jpg Hartă de conflict pentru sursa de zgomot feroviar şi a tramvaielor 

Cluj-Napoca

FER-C–Ln_A3.jpg Hartă de conflict pentru sursa de zgomot feroviar şi a tramvaielor 

Cluj-Napoca

3.4.2.2 Tabele de afectare 

Lzsn
Număr de 
locuitori Număr de locuinţe şcoli spitale

grădiniţe de 
copii

Suprafaţă 
km2

55-60 10100 371 2 1 0 1,045
60-65 800 88 0 0 0 0,624
65-70 0 2 0 0 0 0,271
70-75 0 0 0 0 0 -
>75 0 0 0 0 0 -

Lnoapte
Număr de 
locuitori Număr de locuinţe şcoli spitale

grădiniţe de 
copii

Suprafaţă 
km2

45-50 12600 400 3 2 0 1,527
50-55 4500 286 2 0 0 0,902
55-60 100 14 0 0 0 0,447
60-65 0 1 0 0 0 0,18
65-70 0 0 0 0 0 -

Fig. 3.4.2.2 Tabel de afectare
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Numărul persoanelor afectate şi suprafaţele afectate, provenite numai de la traficul 
feroviar (fără traficul tramvaielor):
 

Lzsn
Număr de 
locuitori Număr de locuinţe şcoli spitale

grădiniţe de 
copii

Suprafaţă 
km2

55-60 1800 146 0 0 0 0,71
60-65 100 10 0 0 0 0,375
65-70 0 1 0 0 0 0,258
70-75 0 0 0 0 0 0,016
>75 0 0 0 0 0 -

Lnoapte
Număr de 
locuitori Număr de locuinţe şcoli spitale

grădiniţe de 
copii

Suprafaţă 
km2

45-50 1700 200 0 1 0 1,138
50-55 1500 121 2 0 0 0,586
55-60 0 2 0 0 0 0,33
60-65 0 1 0 0 0 0,18
65-70 0 0 0 0 0 -

3.4.3.Evaluare

Nivel  de zgomot (ziua)  între 65 dB - 70 dB:  2 clădiri,  în fiecare clădire căte 4 

locuitori. (str. Traian, str. Oaşului) 

Nivel de zgomot (noaptea) între 50 dB - 55 dB locuinţele situate pe următoarele 

străzi:  Bulevardul Muncii, Strada Oasului, Strada Traian, Strada Căii Ferate, Strada 

Ion Luca Caragiale,  Strada Horea,  Strada George Bariţiu,  Strada Plopilor,  Strada 

Primăverii.

Nivel de zgomot (noaptea) între 55 dB - 60 dB: locuinţele situate pe: Strada Horea, 

Strada George Bariţiu, Strada Căii Ferate, Strada Răsăritului.

Datorită reglementaţiei severe care a intrat în vigoare în anul 2012, pentru întreaga zi  

nivelul de zgomot depăşeşte valorile limită în două clădiri. Depăşirile din timpul nopţii  

se datorează circulaţiei tramvaielor.
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3.5.  Planul  de  acţiune  împotriva  zgomotului  produs  de  traficul 
feroviar şi al tramvaielor din Cluj-Napoca

3.5.1.  Măsuri  de  reducere  a  zgomotului  produs  de  traficul  feroviar  şi  a 
tramvaielor

Pentru reducerea zgomotului căii ferate sunt două posibilităţi:

 - reducerea activă de zgomot

 - reducerea pasivă de zgomot.

Reducerea activă de zgomot înseamnă reducerea emisiei de zgomot a sursei, iar 

reducerea pasivă înseamnă folosirea unor pereţi de ecranare, etc., pentru a reduce 

zgomotul în punctul de observaţie. 

Reducerea activă de zgomot (reducere tehnică, -mecanică, schimbarea construcţiei 

vehiculului,  modificarea  tehnologiei  în  construirea  traseului,  etc.)  este  aplicabil  în 

primul rând la reânnoirea traseului, sau în cazul construirii unui nou traseu. În cazul 

nostru se poate aplica numai reducerea pasivă de zgomot. 

Traficul feroviar

Protecţia  clădirilor  se  poate  rezolva  cu  construcţia  unor  pereţi  de  ecranare  a 

zgomotului. 

În Cluj-Napoca, în scopul combaterii zgomotului, până la momentul actual nu s-au 

construit pereţi de ecranare a zgomotului nici pe lângă drumuri publice, nici pe lângă 

calea ferată.

Dimensiunile pereţilor de ecranare a zgomotului care figurează în planul de acţiune :

Nr. lungimea 
[m]

înălţimea
[m]

aria
[m2] Localizare

1 55 2,5 137 La nord de calea ferată, între „Strada Gării” şi „Strada Oaşului” 
2 179 2 358 La nord de calea ferată, şi la vest de „Strada Cosaşilor”
3 130 2,5 325 La sud de calea ferată, şi la vest de „Strada Cosaşilor”

4 552 2 1104
La nord de calea ferată, între „Strada Fabricii” şi „Strada 
Mărgăritarilor”

5 915 2 1830 La sud de calea ferată, şi la vest de „Strada Mărgăritarilor”

6 135 2 270
La nord de calea ferată, lângă curba din sud a  străzii „Turnu 
Roşu” 

7 97 2,5 242,5 La sud de calea ferată, şi vest de „Strada Moş Ion Roată” 

Fig 3.5.1. Pereţile de ecranare a zgomotului propuse şi mărimile lor
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Conform planului  de  acţiune  este  nevoie  de  4188  m2 de  pereţi  de  ecranare  de 

zgomot, ce ar însemna o cheltuială de 400.000 Euro calculat la preţurile actuale.

Este  important  de  menţionat,  că  în  perspectivă,  în  cazul  în  care,  în  legătură  cu 

dezvoltarea  căii  ferate,  va  avea  loc  creşterea  vitezei,  reînnoirea  traseului, 

amplasarea unei noi perechi de şine etc., pe parcursul proiectării trebuie ţinut cont de 

sarcina de zgomot şí  de numărul  celor afectaţi  şi  în cunostinţa  de cauză trebuie 

proiectat  reducerea activă  şi  pasivă  de zgomot.  Dezvoltarea căii  ferate  se  poate 

autoriza numai prin respectarea normelor privind zgomotul ambiental.

Circulaţia tramvaielor

În  perioada  2012-2013,  traseul  liniei  de  tramvai  a  fost  modernizat  în  totalitate, 

rezultând o scădere semnificativă a nivelului de zgomot. Faptul că apar totuşí mai 

multe clădiri afectate de zgomot de traficul tramvaielor în 2012 decât au fost în 2008, 

se datorează faptului că limita nivelului de zgomot a scăzut semnificativ de la 60 dB 

la 50 dB.

După modernizarea primului sector din 2012 s-au achiziţionat 7 garnituri moderne, 

silenţioase de la firma PESA  din Polonia. 

Fig. 3.5.2: Garniturile moderne, silenţioase şi traseul modernizat al tramvaiului 

Totuşi, circulă incă şi garnituri mai vechi, a căror emisii de zgomot este semnificativă. 

Prin urmare propunem schimbarea garniturilor vechi cu garnituri noi, silenţioase.
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În cazul în care şi după schimbarea în totalitate a parcului de vehicule cu garnituri 

silenţioase zgomotul va depăşii limita actuală, se propune izolarea clădirilor din punct 

de vedere fonic şi schimbarea ferestrelor la clădirile situate pe:

Bulevardul  Muncii,  Strada Oasului,  Strada Traian,  Strada Căii  Ferate,  Strada Ion 

Luca  Caragiale,   Strada  Horea,  Strada  George  Bariţiu,  Strada  Plopilor,  Strada 

Primăverii, Strada Căii Ferate, Strada Răsăritului. 

Montarea pereţilor de ecranare nu este o soluţie în cazul tramvaielor, deoarece pe 

străzile  enumerate mai  sus,  ampasarea lor  nu este indicat  din  motive  estetice şi 

urbanistice.

3.5.9. Prezentarea rezultatelor planului de acţiune

Rezultatele calculelor sunt prezentate sub formă de hărţi, completate de tabele care 

prezintă numărul celor afectaţi. În aceste tabele redăm pentru diferite intervale de 

zgomot,  numărul  gospodăriilor,  locuitorilor,  instituţiilor  sensibile  –  şcoli,  grădiniţe, 

spitale – afectate.

3.5.10. Afişarea rezultatelor

În acest capitol dorim să precizăm unele aspecte referitoare la modul de prezentare 

al rezultatelor. 

3.5.10.1. Scara de culori în conformitate cu legislaţia 
Harta  strategică  de  zgomot  trebuie  realizată  prin  utilizarea  unor  culori  care  să 

corespundă legislaţiei. (OM 678/1344/915/1397 din 2006). La hărţile de conflict s-au 

utilizat următoarele culori:

Scala de culori pentru harta de conflict

Diferenţa de nivel (dB) Culoarea RGB
< - 5 alb 255-255-255

- 5 la 0 verde 0-255-0
0 la + 5 roşu 255-0-0
> + 5 albastru 0-0-255
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3.5.11. Prezentarea planului de acţiune

3.5.11.1 Hărţile planului de acţiune
Figurile reprezentate în anexa nr. 1 ne arată hărţile strategice de zgomot a planului 

de acţiune pentru traficul rutier din oraş. Varianta listată a planul de acţiune cuprinde 

hărţile la scara 1:10000, iar anexa electronică conţine datele atât la scara 1:10000, 

cât şi la scara 1:30000.

Lista cu figuri:

2014_ACT-FER-Z-Lzsn.jpg Harta  de  zgomot  a  planului  de  acţiune  pentru  calea 
ferată şi tramvaie cu indicator Lzsn în Cluj-Napoca
2014_ACT-FER-Z-Lzsn.jpg  Harta  de  zgomot  a  planului  de  acţiune  pentru  calea 
ferată şi tramvaie cu indicator Lnoaptea în Cluj-Napoca 
2014_ACT-FER-C-Lzsn.jpg Harta  de  conflict  a  planului  de  acţiune  pentru  calea 
ferată şi tramvaie cu indicator Lzsn în Cluj-Napoca
2014_ACT-FER-C-Ln.jpg Harta de conflict a planului de acţiune pentru calea ferată 
şi tramvaie cu indicator Lnoaptea în Cluj-Napoca
2014_DIF-FER-Lzsn.jpg Harta de diferenţă între hărţile de zgomot dinaintea aplicării 
şi după aplicarea planului de acţiune pentru calea ferată şi a tramvaie cu indicator 
Lzsn

2014_DIF-FER-Ln.jpg Harta de diferenţă între hărţile de zgomot dinaintea aplicării şi 
după aplicarea planului de acţiune pentru calea ferată şi a tramvaie cu indicator Ln

3.4.2.2. Tabel de afectare după aplicarea planului de acţiune şi diferenţa pentru 
calea ferată şi tramvaie

 Număr de locuitori Număr de locuinţe şcoală

Lzsn [dBA]
Sit. 

actuala
Plan de 
Actiune Diferenţa

Sit. 
actuala

Plan de 
Actiune Diferenţa

Sit. 
actuala

Plan de 
Actiune Diferenţa

50-55 9800 10500 +700 375 397 +24 8 4 -4
55-60 10100 9600 -500 371 383 +12 2 2 -
60-65 800 400 -400 88 25 -63 0 0 -
65-70 0 0 - 2 2 - 0 0 -
70-75 0 0 - 0 0 - 0 0 -

75- 0 0 - 0 0 - 0 0 -
 

spital grădiniţă de copii Suprafaţă km2

Lzsn [dBA]
Sit. 

actuala
Plan de 
Actiune Diferenţa

Sit. 
actuala

Plan de 
Actiune Diferenţa

Sit. 
actuala

Plan de 
Actiune Diferenţa

50-55 1 2 +1 2 1 -1 1,809 1,719 -0,09
55-60 1 0 -1 0 0 - 1,045 1,032 -0,013
60-65 0 0 - 0 0 - 0,624 0,555 -0,069
65-70 0 0 - 0 0 - 0,271 0,257 -0,014
70-75 0 0 - 0 0 - - - -

75- 0 0 - 0 0 - - -
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 Număr de locuitori Număr de locuinţe şcoală
Lnoapte 

[dBA]
Sit. 

actuala
Plan de 
Actiune Diferenţa

Sit. 
actuala

Plan de 
Actiune Diferenţa

Sit. 
actuala

Plan de 
Actiune Diferenţa

45-50 12600 13100 +500 400 434 +34 3 0 -3
50-55 4500 3900 -600 286 230 -56 2 2 -
55-60 100 100 - 14 5 -9 0 0 -
60-65 0 0 - 1 1 - 0 0 -
65-70 0 0 - 0 0 - 0 0 -

70- 0 0 - 0 0 - 0 0 -
 

spital grădiniţă de copii Suprafaţă km2
Lnoapte 

[dBA]
Sit. 

actuala
Plan de 
Actiune Diferenţa

Sit. 
actuala

Plan de 
Actiune Diferenţa

Sit. 
actuala

Plan de 
Actiune Diferenţa

45-50 2 2 - 0 0 - 1,527 1,493 -0,034
50-55 0 0 - 0 0 - 0,902 0,911 +0,009
55-60 0 0 - 0 0 - 0,447 0,355 -0,092
60-65 0 0 - 0 0 - 0,18 0,18 -
65-70 0 0 - 0 0 - - - -

75- 0 0 - 0 0 - - - -

Fig. 3.4.2.2 Tabele de afectare

3.4.2.3. Evaluare

Din figurile şi tabele de mai sus, se poate constata, că prin aplicarea măsurilor de 

reducere propuse, nivelul  de zgomot a circulaţiei  feroviare nu va depăşi în nici  o 

clădire  valorea  limită,  iar  în  cazul  tramvaiului  numărul  celor  afectaţi  va  scădea 

considerabil. 
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4. Cartarea de zgomot „unităţi industriale”

(Sinteza  cartării  zgomotului  pentru  unităţile  industriale  IPPC)  (a  se  vedea 
documentaţia din 2012)

Dintre unităţile industriale, DZA indică pentru cartografiere strategică a zgomotului,  

numai acele care intră în categoria IPPC. În cazul cartografierii zgomotului unităţilor 

industriale sunt necesare datele de intrare marcate în următoarele capitole.   

4.1. Datele pentru zgomotul industrial

După cum se arată în art. 3 lit. a din DZA, cartografierea strategică a zgomotului din 

industrie  a  aglomerărilor  din  România,  se  limitează  la  tipurile  de  industrie 

reglementate în Directiva IPPC. Astfel, nu este necesar să se ia în calcul unităţile 

industriale mai mici şi atelierele.

Datele de intrare pentru cartografierea strategică a zgomotului sunt

Nivelul puterii sonore a surselor de zgomot
Timpul de exploatare pentru sursele de zgomot pe timpul zilei, serii şi a 
nopţii
Informaţii topografice
Înălţimea şi coeficienţii de absorbţie a zgomotului pentru barierele fonice şi 
clădiri
Efecte ale terenului
Absorbţia atmosferică
Condiţiile meteorologice

4.1.1. Surse de zgomot din zonele industriale

Ideal, forma zgomotului unei unităţi industriale trebuie determinată pentru nivelul de 

putere sonoră a fiecărei surse distincte de zgomot din unitate. Însă problema este că 

identificarea şi atribuirea nivelului puterii sonore pentru sute şi poate mii de surse de 

zgomot din cadrul unei unităţi industriale este o activitate care necesită foarte mult  

timp şi  presupune o maximă cooperare a proprietarului  unităţii  industriale.  Pentru 

cartografierea strategică de zgomot este necesară o abordare mai simplă. 
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4.1.2. Nivelul puterii sonore a surselor de zgomot

Pentru calculul datelor emisiei de zgomot trebuie folosit standardul ISO 82973.

Datele necesare sunt:
Sp aria suprafeţei instalaţiei
Sm suprafaţa măsurată
1 unghiul subîntins de instalaţie la punctul de măsurare
2 distanţa între punctele de măsurare
3 distanţa de măsurare
4 cea mai mare dimensiune a instalaţiei
5 perimetrul măsurat (lungimea l)
6 poziţia de măsurare
 
Standardul indică o metodă tehnică de determinare a nivelului puterii  sunetului în 

jurul unei unităţi industriale. Metoda este limitată la unităţile industriale mari cu surse 

multiple de zgomot care au dimensiunile principale în plan orizontal şi care radiază 

sunetul în mod substanţial uniform în toate direcţiile orizontale. 

Standardul se bazează pe măsurarea nivelurilor de presiune sonoră de-a lungul unui 

traseu  închis  care  înconjoară  unitatea,  considerând  sursele  individuale  de  pe 

amplasament ca fiind o sursă unică aflată în centrul geometric al unităţii.

Utilizarea acestui  standard pentru a obţine datele de intrare pentru cartografierea 

strategică de zgomot necesită să existe posibilitatea definirii unei căi închise de jur 

împrejurul  unităţii  industriale.  În  multe  situaţii  acest  lucru  se  poate  dovedi  dificil 

3 ISO 8297 1994 - Acustică  Determinarea nivelurilor de putere sonoră a unităţilor industriale cu surse multiple în scopul 
evaluării nivelurilor presiunii sonore în mediu – metodă tehnică.
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deoarece unitatea industrială este în mod normal adiacentă unor drumuri  sau căi 

ferate care produc zgomot de fond.

4.1.3. Timpul de exploatare pentru sursele de zgomot

În scopul cartografierii strategice a zgomotului, durata de exploatare pentru sursele 

de zgomot se estimează ca 100% pentru fiecare interval de timp, de zi,  seară şi 

noapte.

Acest  lucru  trebuie  luat  în  considerare  la  determinarea  nivelurilor  puterii  sonore 

pentru fiecare interval de timp.

4.1.4. Informaţii topografice

Înălţimea terenului afectează propagarea sunetului şi trebuie prin urmare să se ţină 

seama de aceste informaţii în calculul zgomotului industrial. Terenul poate fi modelat 

pe baza liniilor de contur sau a cotelor de înălţime.

Dacă nu se dispune de informaţii topografice, terenul din afara platformei industriale 

se poate considera plan. Terenul din interiorul platformei industriale poate fi modelat 

pe baza inspecţiei vizuale.

Înălţimea terenului din interiorul zonei industriale poate fi de asemenea ignorată dacă 

variază cu mai puţin de 1 m. 

4.1.5. Bariere fonice şi clădiri

Barierele  fonice  şi  clădirile  trebuie  incluse în  calculul  efectelor  de  ecranare  şi  al  
reflexiilor. 

Amplasamentul şi forma clădirilor se pot lua din hărţile de bază.

Înălţimile ecranelor şi clădirilor sunt necesare şi se pot estima prin inspecţii vizuale.

4.1.6. Efecte ale terenului

Trebuie să se ţină seama de structura terenului din interiorul zonei industriale.

Doar două tipuri de teren se folosesc pentru situaţia din România.
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Teren absorbant, G=1
Teren reflectant, G=0

4.1.7. Absorbţia atmosferică

Aici absorbţia atmosferică este determinată de umiditatea relativă şi de temperatura 

atmosferică. Aceşti factori variază de la loc la loc şi de asemenea în cursul anului.

Întrucât cartografierea strategică a zgomotului se referă la valori medii pentru întregul 

an, se permite utilizarea valorilor  medii  anuale. În mod similar,  se poate accepta 

utilizarea valorilor medii pentru întreaga ţară.

Pentru România, valorile medii anuale sunt:
Umiditatea relativă 70%
Temperatura: 24˚ C

4.1.8. Condiţiile meteorologice

Pentru  a  calcula  nivelul  echivalent  pe  termen  lung  necesitat  de  cartografierea 

strategică a zgomotului, trebuie aplicată o corecţie meteorologică. Această corecţie 

va  depinde de poziţia  sursei  şi  a  receptorului,  dar  documentaţia  UE4 recomandă 

utilizarea  unei  corecţii  meteorologice  standard.  Pentru  cartografierea  strategică  a 

zgomotului industrial în România, trebuie utilizate următoarele valori.

Interval de timp Probabilitate  medie  de  producere  în  cursul 
anului

Zi 50 % condiţii favorabile de propagare
Seară 75 % condiţii favorabile de propagare
Noapte 100 % condiţii favorabile de propagare

Metoda de calcul  a corecţiei  meteorologice este prezentată în  materialul  însoţitor 

„Raport privind adaptarea şi corecţia metodelor provizorii”.

4 Wölfel/Lärmkontor:  AR-Interim-CM (Contract B4-3040/2001/329750/mar/c1) „Adaptarea şi revizuirea metodelor provizorii de 
calcul în vederea cartografierii strategice a zgomotului.”
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4.2. Realizarea datelor de intrare pentru întreprinderile IPPC de pe 
teritoriul municipiului Cluj Napoca

4.2.1. Întreprinderi IPPC

Pe baza adresei primite de la Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Cluj-Napoca 

unităţile IPPC de pe teritoriul Municipiului Cluj-Napoca sunt următoarele:

Nr. crt Numele şi adresa 
societăţii 

comerciale 
(agent 

economic)

Numele 
titularului de 

activitate

Adresa instalaţiei 
supusă 

autorizării/Date de 
contact (Tel, fax), 

Persoana de 
contact

1. REGIA 
AUTONOMA DE 
TERMOFICARE 
Bulevardul 21 

Decembrie 1989 
nr 79, loc Cluj 

Napoca, jud Cluj

REGIA 
AUTONOMA DE 
TERMOFICARE 

Bulevardul 21 
Decembrie 1989 

nr 79, loc Cluj 
Napoca, jud Cluj

str Plevnei nr 56, 
loc Cluj Napoca, jud 

Cluj ; tel: 
0264503723; 0264-
503719; fax: 0264-

503722; 
responsabil mediu: 

DAN POP
2. SC SANEX SA 

CLUJ 
str. Beiusului nr. 

1 jud Cluj

SC SANEX SA 
CLUJ 

str. Beiusului nr. 1 
jud Cluj

str. Beiusului nr. 1 
jud Cluj 

0264415200 
0259456116 

Brindusa Meisel
3. SC AGRO 

MIRDACOS SRL 
loc Cluj 

Napoca,str 
Lombului Fn, jud 

Cluj

SC AGRO 
MIRDACOS SRL 

loc Cluj 
Napoca,str 

Lombului Fn, jud 
Cluj

loc Cluj Napoca, str 
Lombului Fn, jud 

Cluj

4.

SC Betak SA, 
Bistrita, str. 

Industriei nr.4
SC Betak SA

Municipiul Cluj 
Napoca, B-dul 
Muncii, nr.16, 
judetul Cluj, 

Astilean Eugen, 
0264415718, 

betak.cluj@betak.ro
5. SC Colonia Cluj 

Napoca Energie 
SRL

SC Colonia Cluj 
Napoca Energie 

SRL

Municipiul Cluj  
Napoca, B-dul  
Muncii, nr.16,  
judetul Cluj,  

Astilean Eugen, 
0264415718,  

betak.cluj@betak.r
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Nr. crt Numele şi adresa 
societăţii 

comerciale 
(agent 

economic)

Numele 
titularului de 

activitate

Adresa instalaţiei 
supusă 

autorizării/Date de 
contact (Tel, fax), 

Persoana de 
contact

o

Am parcurs unităţile amintite şi am ajuns la următoarele concluzii: 

1. În  unitatea 1.  (REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) în  timpul  verii  se 

execută numai lucrări de întreţinere, nu există producţie. De aceea emisia de 

zgomot l-am determinat pe baza măsurătorilor făcute în 2010.

2. În unitatea 2. (SC SANEX SA CLUJ) am efectuat măsurători de zgomot în 

iulie, 2012. 

Fig 4.2.1.:  Schiţa unităţii SANEX

3 Unitatea nr. 3 de pe str. Lombului nu mai există. 
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4 Unitatea  nr.  4  S.C.  BETAK  S.A.  are  numai  o  singură  hală  la  adresa 

menţionată în adresă, care se situează departe de locuinţe, în mijlocul unei 

zone industriale. Hala este în vecinătate directă (perete comun) cu TIRANA 

S.A  şi  THOMAS  ROMANIA  PLASTIC.  Are  deschidere  doar  pe  un  drum 

industrial  intern,  unde  pe  partea  opusă  se  situează  unitatea  TRANSCAR 

PUBLICE SA.  În  faţa  deschiderii,  sarcina  de zgomot  provine  din  celelalte 

unităţi,   zgomotul  provenit  din  incinta  BETAK  S.A.  nu  se  poate  pune  în 

evidenţă. 

5 Unitatea 5, SC Colonia Cluj Napoca Energie SRL,  funcţionează împreună cu 

unitatea nr. 1, care a fost măsurat în anul 2010, cum am amintit mai înainte. 

4.2.2. Determinarea nivelului de zgomot la întreprinderile IPPC din Cluj-Napoca

Calculele  referitoare  la  nivelul  de  zgomot  au  fost  efectuate  pe  baza  principiilor 

descrise în cadrul proiectului Phare menţionat anterior. Ca o etapă de pregătire am 

solicitat date de la întreprinderile respective. Din păcate nu am primit răspuns în timp 

util, astfel am stabilit nivelul de zgomot prin măsurători efectuate la faţa locului. În 

jurul fiecărei întreprinderi am ales cel puţin 15 puncte  de măsurare. Acestea au fost 

stabilite astfel încât nivelul lor de zgomot să fie determinat doar de zgomotul degajat 

de  către  întreprinderile  în  cauză.  Totodată  din  punctele  respective  se  poate 

determina nivelul de zgomot pentru întreprinderea respectivă. Această valoare a fost 

utilizată în continuare ca dată de intrare pentru calcului  hărţii  de zgomot în zona 

întreprinderilor. 

Data măsurătorilor: 18-19. 07. 2012

Procesele  verbale  ale  măsurătorilor  efectuate  în  zona  întreprinderilor  IPPC  sunt 

prezentate în anexa 6. 

4.2.3. Modelarea şi prelucrarea surselor de zgomot

Nivelul  emisiilor  de  zgomot  pentru  întreprinderile  industriale  a  fost  determinat  pe 

baza  măsurătorilor  efectuate,  conform  standardelor  ISO8297:1994  menţionat 
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anterior. La aceste determinări s-a ţinut cont şi de orientarea, direcţia de propagare 

zgomotului. 

4.2.4. Efectuarea calculelor de afectare şi expunere la zgomot 

Numărul  persoanelor  afectate  şi  nivelul  de  zgomot  degajat  de  întreprinderile 

industriale a fost determinat – conform principiilor formulate – pentru nivelul de 4 m 

deasupra solului. Harta a fost realizată în sistem raster de 10*10 m conform DZA.

4.2.5. Verificarea şi prezentarea rezultatelor

Rezultatele  măsurătorilor  şi  calculelor  sunt  supuse  întotdeauna  unor  verificări  

conform celor descrise în capitolul  3.2.  Harta strategică de zgomot este realizată 

doar  după această  verificare.  Modul  de prezentare al  rezultatelor  este descris  în 

capitolul 5.

4.3.  Parametrii  calculelor,  factorii  care  influenţează  precizia  şi 
rezultatele calculelor

4.3.1. Standardele utilizate la calcule

4.3.1.1. Indicatorii de zgomot
Directiva  privind  zgomotul  ambiental  (art.  5  şi  anexa  III  a  DZA)  cere  ca  pentru 

cartografierea  strategică  a  zgomotului  în  România  să  se  utilizeze  noii  indicatori  

comuni europeni de zgomot, Lzi şi Lnoapte.  Lzsn (în engleză Lden) este obţinut din Lzi (în 

engleză Lday, Lseară (în engleză Levening) şi Lnoapte (în engleză Lnight) folosind formula:






















++=

++
10
10

10
5

10 10*810*410*12
24
1lg*10

nighteveningday LLL

denL

unde Lzi,  Lseară şi  Lnoapte sunt  valorile  ponderate  A  ale  nivelurilor  presiunii  sonore 

pentru perioadele de zi, seară şi noapte pentru toate zilele unui an meteorologic de 

referinţă, definit  ca un an imaginar cu o meteorologie medie.  Lzsn exprimă nivelul 

mediu al presiunii sonore pentru acest an de referinţă. 

Pentru zi, seară şi noapte se folosesc următoarele intervale de timp.

76

mailto:info@vibrocomp.hu
http://www.vibrocomp.hu/


www.vibrocomp.hu           E-mail: romania@vibrocomp.com 

Zi: 07-19, 12 ore
Seară: 19-23, 4 ore
Noapte: 23-07, 8 ore

La calculul  Lden se aplică o majorare la nivelurile de seară şi de noapte. La nivelul 

pentru seară se adună 5 dB şi la cel pentru noapte se adună 10 dB. Aceste majorări 

înseamnă că fiecare eveniment de zgomot din timpul serii contribuie la Lden tot atât 

cât 3,16 astfel de evenimente din timpul zilei. Iar fiecare eveniment din timpul nopţii  

contribuie tot atât cât 10 evenimente din timpul zilei. În consecinţă, zgomotului din 

timpul nopţii i se va da o pondere mai mare decât în cazul indicatorului anterior, LAeq.

4.3.1.2. Metoda de calcul pentru zgomotul industrial

În  conformitate  cu  anexa  II  a  Directivei  2002/49/CE  (DZA)  România  a  ales  să 

utilizeze  următoarea  metodă  ca  metodă  provizorie  de  calcul  pentru  zgomotul 

industrial:

ISO 9613-2: “Acustică – Diminuarea sunetului la propagarea sa în aer liber, partea a 

doua: metode generale de calcul”

În această metodă, nivelul presiunii sonore Lp provenit de la o sursă de zgomot cu un 

nivel  al  puterii  sonore  LW se  calculează  la  poziţia  receptorului.  Calculele  se 

efectuează în bande de o octavă între 63 Hz şi 8 kHz. În mod normal se calculează 

nivelul echivalent al presiunii sonore Leq.

Metodele de determinare a nivelului  puterii  sonore Lw a surselor de zgomot sunt 

globale şi nu sunt legate de anumite ţări.

Metoda  de  calcul  descrie  factorii  care  guvernează  propagarea  sunetului,  aceştia 

fiind:

- divergenţa geometrică
- atenuare datorită absorbţiei atmosferice
- atenuare prin absorbţie în sol
- atenuare şi difracţie datorită unor bariere
- reflexii
- condiţii meteorologice

Majoritatea acestor factori sunt pur fizici, fără vreo legătură specială cu ţara în care 

trebuie efectuate calculele.
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Singura  excepţie  este  atenuarea  datorată  absorbţiei  atmosferice.  Factorii  care 

guvernează în acest caz sunt umiditatea relativă şi temperatura atmosferică. Aceşti  

factori variază de la loc la loc şi de asemenea în cursul anului.

Întrucât cartografierea strategică a zgomotului se referă la valori medii pentru întregul 

an, se permite utilizarea valorilor medii anuale. În mod similar, se acceptă utilizarea 

valorilor medii pentru întreaga ţară.

Pentru România, valorile medii anuale sunt:

Umiditatea relativă 70%
Temperatura: 26˚ C

ISO 9613 permite calcularea nivelurilor echivalente pe termen scurt presupunând o 

propagare favorabilă a sunetului, adică vânt pozitiv de la sursă spre receptor.

Pentru calcularea nivelului echivalent pe termen lung necesitat pentru cartografierea 

strategică a zgomotului, trebuie aplicată o corecţie meteorologică. Această corecţie 

depinde de poziţia sursei şi a receptorului, dar UE recomandă5 utilizarea unei corecţii 

meteorologice standard. 

4.3.2. Softul utilizat pentru calcule – Soundplan  7.1 – scurtă descriere

Harta strategică de zgomot pentru Timişoara se realizează cu programul specializat 

Soundplan 6.4 realizat  de firma germană Braunstein & Berndt GmbH. Programul  

este unul recunoscut pe plan internaţional. În Europa o serie de oraşe, drumuri, căi 

ferate şi aeroporturi au realizat harta strategică de zgomot cu acest program. 

Rezultatele  obţinute  cu  programul  Soundplan  7.1  au  fost  considerate 

corespunzătoare şi cu ocazia celor mai severe verificări din Germania. O serie de 

universităţi  şi  institute  de  proiectare  din  România  utilizează  acest  program. 

Menţionăm că în cadrul programului Phare menţionat anterior, precum şi cu ocazia 

realizării hărţii de zgomot pentru drumurile principale din România de către Cestrin s-

a utilizat tot programul Soundplan 7.1.

5
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4.4. Prezentarea rezultatelor

Rezultatele calculelor sunt prezentate sub formă de hărţi completate de tabele care 

prezintă numărul celor afectaţi. În aceste tabele redăm pentru diferite intervale de 

zgomot,  numărul  gospodăriilor,  locuitorilor,  instituţiilor  sensibile  –  şcoli,  grădiniţe, 

spitale – afectate.

4.4.1. Afişarea rezultatelor

În acest capitol dorim să precizăm unele aspecte referitoare la modul de prezentare 

al rezultatelor. 

4.4.1.1. Scara de culori în conformitate cu legislaţia 
Conform  caietului  de  sarcini  harta  strategică  de  zgomot  trebuie  realizată  prin 

utilizarea unor culori care să corespundă legislaţiei. La hărţile de conflict s-au utilizat 

următoarele culori: 

- zone fără conflict: culoare albă
- depăşire cu 0-5 dB: galben
- depăşire cu 5-10 dB: portocaliu
- depăşire cu peste 10 dB: roşu

4.4.2. Prezentarea zgomotului produs de unităţile IPPC din Cluj-Napoca

4.4.2.1 Hărţile strategice de zgomot a unităţilor IPPC din Cluj-Napoca
Figurile reprezentate în anexa ne arată hărţile strategice de zgomot pentru unităţile 

IPPC  din  Cluj-Napoca.  Figurile  au  fost  listate  în  formă  micşorată,  iar  varianta 

electronică anexată conţine în format A0 conform normelor la scara 1:10000. 

Lista cu figuri: (a se vedea documentaţia hărţilor de zgomot - 2012)

IND-Z-Lzsn_A0.pdf Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie 

Cluj-Napoca

IND-Z-Lzsn_A3.pdf Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie 

Cluj-Napoca

79

mailto:info@vibrocomp.hu
http://www.vibrocomp.hu/


www.vibrocomp.hu           E-mail: romania@vibrocomp.com 

IND-Z-Ln_A0.pdf Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Cluj-

Napoca

IND-Z-Ln_A3.pdf Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Cluj-

Napoca

IND-C-Lzsn_A0.pdf Hartă de conflict pentru sursa de zgomot industrie Cluj-Napoca

IND-C-Lzsn_A3.pdf Hartă de conflict pentru sursa de zgomot industrie Cluj-Napoca

IND-C-Ln_A0.pdf Hartă de conflict pentru sursa de zgomot industrie Cluj-Napoca

IND-C-Ln_A3.pdf Hartă de conflict pentru sursa de zgomot industrie Cluj-Napoca

4.4.2.2 Tabele de afectare 

Lzsn Număr de locuitori Număr de locuinţe şcoală spital grădiniţă de copii Suprafaţă km2
55-60 0 4 0 0 0 0,059
60-65 0 0 0 0 0 0,009
65-70 0 0 0 0 0 0,002
70-75 0 0 0 0 0 -
>75 0 0 0 0 0 -

Lnoapte Număr de locuitori Număr de locuinţe şcoală spital grădiniţă de copii Suprafaţă km2
45-50 300 22 0 0 0 0,129
50-55 0 1 0 0 0 0,04
55-60 0 0 0 0 0 0,005
60-65 0 0 0 0 0 0,002
65-70 0 0 0 0 0 -

fig. 4.4.2.2 Tabele de afectare

4.4.3. Evaluare

Unităţile industriale IPPC nu cauzează depăşiri ale sarcinii de zgomot peste limită. 

Există  numai  o  singură  casă  situată  chiar  în  vecinătatea  unităţii  industriale  (str. 

Plevnei nr. 58), unde noaptea, sarcina de zgomot este peste limita admisă. 

Propunem reducerea pasivă a zgomotului, prin izolarea fonică a locuinţei.

Pe baza ordinului privind cartarea zgomotului, numărul persoanelor afectate trebuie 

dat la nivel de 100, care se va rotunjii astfel: la 49 de locuitori la 0, la 50 la 100. 

Datorită acestui fapt apare în tabelul de afectare valoarea 0.
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5. Cartarea de zgomot a traficului aerian

(Sinteza cartării  zgomotului  pentru traficul aerian) (a se vedea documentaţia 
din 2012)
Traficul aeroportului din Cluj-Napoca nu atinge 50000 de mişcări de aeronave/an, de 

aceea, pe baza reglementărilor amintite, nu trebuie realizată o hartă de zgomot şi un 

plan de acţiune separat, acestea nu trebuie raportate Uniunii Europene.

Însă o parte a aeroportului se încadrează în limitele municipiului Cluj-Napoca, deci 

pe baza reglementărilor  trebuie realizat o hartă de zgomot şi  un plan de acţiune 

pentru zborurile ce afectează zgomotul din municipiu.

Harta  strategică  de  zgomot,  harta  de  conflict,  precum  şi  metodele  folosite  la 

realizarea planului de acţiune corespund cerinţelor din reglementările amintite.

Realizarea  hărţii  de  zgomot  a  aeroportului  nu  era  printre  cerinţele  impuse  de 

autoritatea  contractantă,  totuşi  am  realizat  acest  lucru  în  scopul  realizării 

corespunzătoare a planului de acţiune. 

5.1. Cartarea de zgomot al traficului aerian

5.1.1 Date privind traficul aerian

Pentru zgomotul aeronavelor datele de intrare sunt foarte bine documentate întrucât 

aeroporturile  trebuie  să  ţină  evidenţa  tuturor  zborurilor,  culoarelor  de  zbor, 

aeronavelor etc.

5.1.1.1. Informaţii generale despre aeroport
Este necesară poziţia geografică a aeroportului. Această informaţie se obţine de la 

aeroport.  Sunt necesare de asemenea informaţii privind datele cu geometria pistelor.
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5.1.1.2. Culoare de zbor
Aeronavele  urmează  anumite  culoare  la  aterizarea  şi  decolarea  de  pe  pistele 

aeroportului.

Culoarele de zbor trebuie implementate în aplicaţia de calcul a zgomotului folosind 

tehnica segmentării descrisă în modelul ECAC.

Sunt necesare lungimea, direcţia şi raza curbei segmentului. 

5.1.1.3. Mişcările aeronavelor
Aeroportul trebuie să înregistreze toate mişcările de aeronave, dar aceste evidenţe 

sunt  stocate  în  diferite  moduri.  Nu  toate  aeroporturile  fac  analize  statistice  ale 

mişcărilor.

Pentru fiecare mişcare a unei aeronave sunt necesare următoarele date:

• clasificarea  conform  categoriilor  internaţionale  de  aeronave,  definite  de  ICAO 

(Anexa 16 la Convenţia privind aviaţia internaţională civilă, vol. 1.)

• culoarul de zbor

• intervalul de timp, respectiv de zi, seară sau noapte.

5.2. Colectarea datelor privind traficul aerian

Datele privind traficul aerian le-am luat din datele care ne-au fost furnizate privind 

harta strategică de zgomot a municipiului.  Datele privind aeroportul le-am luat din 

publicaţia „AIP România” LRCL – Cluj-Napoca. 

Cele mai importante date sunt următoarele:

• Coordonatele  punctelor  de  referinţe  ale  aeroportului:  464706,33  N  - 

0234110,03 E

• Numărul pistelor: 1

• Coordonatele punctelor de referinţe ale pistei: 464706,33 N - 0234110,03 E

• Direcţia pistei: 08/26

• Lungimea pistei: 2100
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• Numărul mişcărilor de aeronave pe an (pe baza datelor de intrare utilizate 

la cartarea zgomotului, ce ne-au fost puse la dispoziţie): 9216

Anexa  7.  conţine  detaliat  toate  datele  de  intrare  utilizate  la  cartarea  zgomotului 

aerian, cum ar fi tipurile aeronavelor, curbele pistei, datele despre aeroport, etc..

5.3.  Parametrii  calculelor,  factorii  care  influenţează  precizia  şi 
rezultatele calculelor

5.3.1. Standardele utilizate la calcule

5.3.1.1. Indicatorii de zgomot
Directiva  privind  zgomotul  ambiental  (art.  5  şi  anexa  III  a  DZA)  cere  ca  pentru 

cartografierea  strategică  a  zgomotului  în  România  să  se  utilizeze  noii  indicatori  

comuni europeni de zgomot, Lzi şi Lnoapte.  Lzsn (în engleză Lden) este obţinut din Lzi (în 

engleză Lday, Lseară (în engleză Levening) şi Lnoapte (în engleză Lnight) folosind formula:
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unde Lzi,  Lseară şi  Lnoapte sunt  valorile  ponderate  A  ale  nivelurilor  presiunii  sonore 

pentru perioadele de zi, seară şi noapte pentru toate zilele unui an meteorologic de 

referinţă, definit  ca un an imaginar cu o meteorologie medie.  Lzsn exprimă nivelul 

mediu al presiunii sonore pentru acest an de referinţă. 

Pentru zi, seară şi noapte se folosesc următoarele intervale de timp.

Zi: 07-19, 12 ore
Seară: 19-23, 4 ore
Noapte: 23-07, 8 ore

La calculul  Lden se aplică o majorare la nivelurile de seară şi de noapte. La nivelul 

pentru seară se adună 5 dB şi la cel pentru noapte se adună 10 dB. Aceste majorări 

înseamnă că fiecare eveniment de zgomot din timpul serii contribuie la Lden tot atât 

cât 3,16 astfel de evenimente din timpul zilei. Iar fiecare eveniment din timpul nopţii  

contribuie tot atât cât 10 evenimente din timpul zilei. În consecinţă, zgomotului din 

timpul nopţii i se va da o pondere mai mare decât în cazul indicatorului anterior, LAeq.
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5.3.1.2.1. Metoda de calcul pentru zgomotul aeronavelor

Calcularea zgomotului aeronavelor în România în scopul cartografierii strategice a 

zgomotului trebuie să respecte recomandările Directivei 2002/49/CE (DZA) anexa 2, 

2.2:

Metoda provizorie  de calcul  trebuie să fie:  ECAC.CEAC Doc.  29,  „Raport  privind 

metoda standard de calculare a liniilor de contur de zgomot în jurul aeroporturilor  

civile", ed. 2,  iulie 1997. Dintre diferitele abordări  pentru modelarea culoarelor de 

zbor, se va utiliza tehnica segmentării indicată în secţiunea 7.5 a ECAC.CEAC. Doc. 

29.

Pentru cartografierea zgomotului unui aeroport sunt necesare următoarele informaţii:

Tipurile de aeronave care utilizează aeroportul

Date privind zgomotul şi performanţa pentru fiecare din aceste tipuri de aeronave.

Rutele şi/sau procedurile urmate de aeronavele care sosesc şi  pleacă inclusiv 

dispersia pe pistele de rulare la sol

Numărul de mişcări pe tip de aeronavă pe fiecare rută în cursul anului ales pentru 

calcul, inclusiv momentul din zi al fiecărei mişcări

Datele operaţionale şi procedurile de zbor aferente fiecărei rute (inclusiv masa 

aeronavei,  setările  de  putere,  vitezele  şi  configuraţiile  pe  durata  diferitelor 

segmente de zbor)

Date  despre  aeroport  (inclusiv  condiţiile  meteorologice  medii,  numărul  şi 

aliniamentul pistelor, praguri de pistă la distanţă de marginea acesteia etc.)

Pe baza datelor respective privind viteza şi performanţa aeronavele sunt grupate şi 

se aleg datele reprezentative. Se stabileşte grila de calcul şi se realizează calculul 

nivelului de zgomot în punctele grilei, pentru mişcările individuale ale aeronavelor şi 

pentru  indicatorul  de  zgomot  ales,  conform  specificaţiilor  din  prezentul  raport. 

Nivelurile  de  zgomot  în  fiecare  punct  al  grilei  se  însumează  sau  combină  în 

conformitate  cu  formula  pentru  indicator. În  fine,  se  efectuează  interpolări  între 
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valorile indicatorului  de zgomot din punctele grilei pentru a se determina liniile de 

contur.

Profilul tipurilor de aeronave utilizate pe aeroporturile din România nu diferă de cel 

din alte state membre. Nu sunt necesare corecţii ale datelor privind zgomotul pentru 

aeronavele care operează pe aeroporturile din România.

5.3.3. Softul utilizat pentru calcule – Soundplan  7.1 – scurtă descriere

Harţile  strategice  de  zgomot  utilizate  la  realizarea  planului  de  acţiune  împotriva 

zgomotului din Cluj-Napoca s-a realizează cu programul specializat Soundplan 7.0 

realizat  de  firma  germană  Braunstein  &  Berndt  GmbH.  Programul  este  unul 

recunoscut pe plan internaţional. În Europa o serie de oraşe, drumuri, căi ferate şi 

aeroporturi au realizat harta strategică de zgomot cu acest program. 

Rezultatele  obţinute  cu  programul  Soundplan  7.1  au  fost  considerate 

corespunzătoare şi cu ocazia celor mai severe verificări din Germania. O serie de 

universităţi  şi  institute  de  proiectare  din  România  utilizează  acest  program. 

Menţionăm că în cadrul programului Phare menţionat anterior, precum şi cu ocazia 

realizării hărţii de zgomot pentru drumurile principale din România de către Cestrin s-

a utilizat tot programul Soundplan 7.1.

datele referitoare la mărimea gridului: 10m x 10 m; altitudine: 4 m

distanţele între punctele de recepţie de la faţade: 2 m

numărul reflecţiilor: Harta strategică de zgomot = 1; 

La determinarea numărului persoanelor expuse au fost luate în considerare 

pierderea de 1 dB datorată faţadei nereflectante.
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5.4. Prezentarea rezultatelor

Rezultatele calculelor sunt prezentate sub formă de hărţi completate de tabele care 

prezintă numărul celor afectaţi. În aceste tabele redăm pentru diferite intervale de 

zgomot,  numărul  gospodăriilor,  locuitorilor,  instituţiilor  sensibile  –  şcoli,  grădiniţe, 

spitale – afectate. 

5.4.1. Afişarea rezultatelor

În acest capitol dorim să precizăm unele aspecte referitoare la modul de prezentare 

a rezultatelor. 

5.4.1.1. Scara de culori în conformitate cu legislaţia 
Conform  caietului  de  sarcini  harta  strategică  de  zgomot  trebuie  realizată  prin 

utilizarea unor culori care să corespundă legislaţiei. La hărţile de conflict s-au utilizat 

următoarele culori: 

- zone fără conflict: culoare albă
- depăşire cu 0-5 dB: galben
- depăşire cu 5-10 dB: portocaliu
- depăşire cu peste 10 dB: roşu

5.4.2. Prezentarea zgomotului produs de zborurile aeronavelor 

5.4.2.1 Hărţile strategice de zgomot 
Figurile  reprezentate în  anexa nr.  8 ne arată hărţile  strategice de zgomot  pentru 

traficul aerian.  Varianta listată a planul de acţiune nu trebuie să conţină figurile la 

scara 1:10000, de aceea figurile se vor lista numai la scara 1:30000. Anexa listată a 

documentaţiei  cuprinde figurile  micşorate,  iar  anexa  electronică  conţine  datele  în 

format A0 la scara 1:10000, conform normelor. 

Lista cu figuri: (a se vedea documentaţia hărţilor de zgomot)

Ae-Z–Lzsn_A0.jpg Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot a traficului 

aerian din Cluj-Napoca
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Ae-Z–Lzsn_A3.jpg Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot a traficului 

aerian din Cluj-Napoca

Ae-Z–Ln_A0.jpg Hartă  strategică  de zgomot  pentru sursa de zgomot  a traficului 

aerian din Cluj-Napoca 
Ae-Z–Ln_A3.jpg Hartă  strategică  de zgomot  pentru sursa de zgomot  a traficului 

aerian din Cluj-Napoca

Ae-C–Lzsn_A0.jpg Hartă de conflict pentru sursa de zgomot a traficului aerian din 

Cluj-Napoca

Ae-C–Lzsn_A3.jpg Hartă de conflict pentru sursa de zgomot a traficului aerian din 

Cluj-Napoca

Ae-C–Ln_A0.jpg Hartă de conflict  pentru sursa de zgomot a traficului  aerian din 

Cluj-Napoca

Ae-C–Ln_A3.jpg Hartă de conflict  pentru sursa de zgomot a traficului  aerian din 

Cluj-Napoca

5.4.2.2. Tabele de afectare privind zborurile aeronavelor

Lzsn
Număr de 
locuitori

Număr de 
locuinţe şcoli spitale grădiniţe de 

copii Suprafaţă km

55-60 2800 446 5 0 0 1,786
60-65 400 133 0 0 0 0,861
65-70 100 22 0 0 0 0,36
70-75 0 0 0 0 0 0,232
>75 0 0 0 0 0 0,044

Lnoapte
Număr de 
locuitori

Număr de 
locuinţe şcoli spitale grădiniţe de 

copii Suprafaţă km

45-50 6800 700 5 0 0 2,085
50-55 400 148 0 0 0 1,004
55-60 100 30 0 0 0 0,431
60-65 0 0 0 0 0 0,19
65-70 0 0 0 0 0 -

fig. 5.4.2.2 Tabel de afectare

Nivel  de  zgomot  (ziua)  între  65  dB  -  70  dB:  65-70  Strada  Prieteniei,  Strada 

Planoarelor,  Strada Aviator loan Pop de Cluj
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Nivel de zgomot (noaptea) între 50 dB - 55 dB: Strada Planoarelor,  Strada Aviator 

loan  Pop de Cluj,   Strada  Aviatorilor,  Strada  Paraşutiştilor,  Strada  Elicei,  Strada 

Traian Vuia, Strada Orastiei,  Strada Cornului, Strada Viad Tepes, Strada Aiudului

Nivel  de  zgomot  (noaptea)  între  55  dB  -  60  dB: Strada  Prieteniei,  Strada 

Planoarelor,  Strada Aviator loan Pop de Cluj

5.4.2.3. Evaluare

Zgomotul traficului aerian afectează mai ales locuitorii din jurul pistei 08, atât pentru 

întreaga zi (zsn), cât şi pentru perioada de noapte. 

În majoritatea oraşului  nu mai apare expunerea la zgomotul produs de aeronave. 

Însă  aeronavele  survolând  oraşul,  produc  un  zgomot  neplăcut,  mai  ales  în 

timpul serii şi a nopţii, respectiv la sfârşit de săptămână.
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5.5. Planul de acţiune pentru zgomotul produs de traficul aerian în 
Cluj-Napoca 

Datorită  faptului  că  în  2012  au  scăzut  limitele  pentru  indicatoarele  nivelului  de 

zgomot (Lzsn şi Ln), se observă în mai multe străzi depăşiri ale acestui nivel. Planul de 

acţiune a fost elaborat în primul rând pentru a scădea nivelul de zgomot din străzile 

menţionate şí numărul locuitorilor afectaţi de circulaţia aeronavelor iar în al doilea 

rând pentru situaţiile în care nivelul de zgomot produs de traficul aerian nu atinge 

limitele, dar are efecte neplăcute. 

Scopul planului de acţiune elaborat este aceea de a diminua zgomotul produs de 

aeronavele care survolează oraşul la decolare, respectiv la aterizare în zonele unde 

zgomotul  depăşeşte  valoarea  limită  –  5  dB,  respectiv  în  zonele  unde  nu  există 

depăşiri, dar populaţia este afectată. 

Faţă  de  zgomotul  produs  de  aeronavele  care  decolează,  cele  care  aterizează, 

produc un zgomot mai mic, care se datorează în primul rând manevrelor de zbor mai 

silenţioase (zbor planat coborâtor cu viteză redusă).

Este important de precizat, ca pentru oraş este de o mare importanţă, ca în viitor, la 

extinderea aeroportului să se facă un studiu pentru zgomot, şi să se accepte doar 

acele soluţii care să nu deterioreze situaţia actuală de zgomot

5.5.1. Despre zgomotul produs de traficul aerian

În ultimele decenii, datorită globalizării, a crescut interesul faţă de transportul aerian.  

În trecut, călătoriile cu avionul reprezentau un lux, dar în momentul actual a devenit 

accesibil pentru un public mai larg. 

Sute de oameni utilizează avionul pentru a ajunge din Cluj în alte locuri din lume, 

rapid şi comod. Evident foarte puţini se gândesc la zgomotul produs de aeronave.
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Trebuie precizat că traficul aerian, ca şi alte moduri de trafic este o sursă de zgomot. 

Măsuri de reducere a zgomotului se pot lua numai cu respectarea normelor privind 

securitatea zborurilor aeriene şi a posibilităţilor tehnice.

În ultimii ani, din punctul de vedere a protecţiei mediului, cerinţele faţă de aeronave 

au fost înnăsprite şi datorită necesităţii reducerii poluării fonice. În ultimii 30 de ani 

emisia de zgomot a aeronavelor a scăzut cu cca. 10-15 dB. 

De şi  emisia  de  zgomot  a  aeronavelor  a  scăzut  semnificativ,  a  crescut  numărul  

reclamaţiilor faţă de zgomotul provenit din traficul aerian. 

Caracteristic, zgomotului traficului aerian, sunt ca după o perioadai mai lungă sau 

mai scurtă  de linişte,  se produce o creştere însemnată de zgomot.  Aceste valori 

ridicate,  declanşează  aprecierile  subiective  negative  faţă  de  zgomotul  aerian.  În 

prezent, pentru reglementarea zgomotului, în Europa se utilizează nivelul de zgomot 

echivalent. 

Evident, că şi după acceptarea planului de acţiune, vor rămâne probleme de zgomot 

particulare, dar valoarea medie a nivelului de zgomot şí a persoanelor afectate va 

scădea semnificativ.

Zgomotul aerian se compune din următoarele părţi:

• zgomotul motoarelor,

• zgomotul aerodinamic,

• zgomotul încercărilor de motor şi a manevrelor de la sol

Pe baza hărţilor de zgomot, s-a constatat, că încercările motoarelor, şi manevrele de 

la sol, nu produc zgomote care depăşesc limitele. 

Factorii care influenţează zgomotele peste valoarea limită sunt:

• valoarea traficului aerian,

• divizarea traficului aerian după timp,

• caracteristicile motoarelor/aeronavelor,

• amplasamentul culoarelor de zbor.
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Reducerea eficientă a zgomotului se poate asigura prin utilizarea concomitentă a mai 

multor măsuri. În cazul Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, se pot executa măsuri  

de reducere în următoarele domenii:

5.5.2. Reducerea emisiei de zgomot a aeronavelor care utilizează aeroportul din 
Cluj-Napoca 

Sunt  disponibile  mai  multe  măsuri,  (de  ex.  amenda)  prin  care  aeroportul  poate 

impune companiilor  aeriene ca în timpul nopţii  sau în orele de linişte să utilizeze 

aeronave mai silenţioase.

5.5.3. Optimizarea traficului din punctul de vedere a zgomotului, pentru timp de 
noapte sau pentru orele de linişţe 

După reducerea emisiei de zgomot a aeronavelor, este foarte important de a reduce 

emisia  de  zgomot  a  tuturor  zborurilor  din  timpul  serii  şi  a  nopţii.  Atunci,  efectul  

deranjant  este  sporit.  Pentru  reducerea  zgomotului  se  iveşte  posibilitatea  de 

optimizare a timpului de pornire şi de sosire a anumitor categorii de aeronave. 

Pe baza unei  formule matematice, fiecare aeronavă care utilizează aeroportul,  în 

funcţie de emisia de zgomot, va primi o cotă. Pe baza acestor cote, în timpul nopţii şi  

a orelor de linişte se poate limita mişcările aeronavelor, astfel cu cât o categorie de 

aeronavă este mai silenţioasă, aeroportul va putea primi cu atât mai multe aeronave 

de acest fel în aceste perioade.

Depăsiri ale cotelor indicate sunt posibile numai în cazuri de urgenţă. 

5.5.4. Modificarea rutelor de zbor

Transferul rutelor de zbor deasupra unor drumuri cu circulaţie intensă sau deasupra 

unor zone rar populate. În cazul transferării rutei de zbor deasupra unui drum intens 

circulat,  zgomotul  provenit  de  la  circulaţia  rutieră  va  înnăbuşi  zgomotul  traficului  

aerian. În cazul transferului deasupra unei zone rar populate, trebuie amintit că acest 

transfer  va aveea un efect nefavorabil  asupra zonei,  care,  pâna atunci  nu a fost 

afectat de zgomotul zborurilor. 

Menţionăm, că modificarea rutelor de zbor se poate face doar în acele zone, unde pe 

baza hărţilor strategice de zgomot s-a constatat, că nu există conflict. În imediata 
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vecinătate a aeroportului, unde numărul celor afectaţi este mare, această soluţie nu 

duce la nici o scădere a zgomotului.

Deorece eventualele modificări ale rutelor de zbor nu se pot face doar pe baza unor 

criterii de protecţie împotriva zgomotului, aceste modificări ale rutelor de zbor intră în 

atribuţia specialiştilor de la siguranţa şi dirijarea zborurilor. 

În  cazul  din  Cluj-Napoca  modificarea  rutelor  de  zbor  este  posibilă,  doar  pentru 

aeronavele  care  decolează  în  direcţia  oraşului.  Pentru  aceste  aeronave,  după 

decolare, printr-o manevră de rotaţie spre dreapta, şi după aceea spre stânga, se 

poate evita ca ele să treacă deasupra zonelor mai intens populate. 

Menţionăm că o măsură similară se utilizează şi la decolarea avioanelor de pe pista 

a 2-a, din Aeroportul Internaţional Ferihegy, Budapesta. 

5.5.5. Protecţie acustică pasivă

Amenajarea  protecţiei  pasive  în  clădirile  protejate,  în  primul  rând  în  zonele  cu 

depăşiri ale valorilor limită. Aceste străzi sunt următoarele:  

Str. Prieteniei

Str. Planoarelor

Str. Aviator Ioan Pop de Cluj

Costul estimativ al acestei măsuri: 1000 EUR/fereastră (uşă). 

5.5.6. Măsuri legate de dezvoltare

Trebuie  menţionat  că  aeroportul  se  va  dezvolta  în  două  etape.  Actualmente  s-a 

extins cu pistă de 2100 m, iar în perspectivă se va extinde la 3500 de metrii.

Totodată  se  planifică  conectarea  aeroportului  cu  gara  din  Someşeni  printr-un 

program  finanţat  din  fonduri  europene.  Actualmente  se  studiază  două  variante: 

construirea unui pasaj sau a unui tunel între cele două amplasamente situate la o 

distanţă de numai 280 de metrii. 
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Programul de dezvoltare, estimat la 2 milioane de euro, este finanţat jumătate din 

fonduri  europene prin  programul UE numit Rețeaua Trans-Europene de Transport 

(TEN-T). Programul este conceput pentru a crea un transport multi-modal integrat

De la proiect se aşteaptă creşterea traficului şi creşterea nivelului serviciilor oferite, 

precum şi extinderea transportului de marfă din întreaga regiune.

Traficul aeroportului - asemenea anilor 2010 şi 2011 - conform aşteptărilor, va depăşi 

valoarea de un milion de pasageri,  cea ce reprezintă o creştere cu 10% faţă de 

traficul din anul trecut. 

Mai ales traficul de marfă ar creşte semnificativ, numărul traficului de pasageri nu ar 

fi  foarte  însemnat.  Actualmente  traficul  de  marfă  este  de  963  de  tone/an,  fără 

această investiţie până în 2020 ar creşte la 1653 de tone, iar cu investiţia preconizată 

ar putea ajunge până la 5234 de tone.

Această dezvoltare va duce la o creştere semnificativă a nivelului de zgomot. Pentru 

asigurarea nivelului actual este necesar luarea unor măsuri de reducere.

5.5.6. Formarea unui sistem de monitoring

Formarea unui sistem de monitoring în jurul aeroportului, cu mai multe puncte de 

măsurare fixe şi mobile. Evident această măsură nu duce la scăderea zgomotului  

produs  de  traficul  aerian,  dar  prin  utilizarea  lor,  se  poate  investiga  imediat 

legitimitatea  reclamaţiilor  populaţiei,  şi  în  cazul  în  care  aceste  reclamaţii  sunt 

justificate se pot lua măsurile necesare. Verificarea corectă şi rapidă reclamaţiilor, va 

duce la scăderea reclamaţiilor nefondate.

5.5.7. Sistematizare

În cadrul sistematizării, trebuie să avem în vedere ca zonele cu diferite utilizări, să fie 

afectate cât mai puţin de zgomotul altor zone.  În zonele aflate lângă aeroport, unde 

urmează să se construiască trebuie luată în considerare şi  zgomotul aeroportului. 

Această măsură nu va  duce la  scăderea zgomotului  produs de aeroport,  dar  va 

împiedica creşterea numărului celor afectaţi de zgomot în viitor.
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Este  important  de  menţionat,  că  interesul  municipiului  Cluj-Napoca  este  ca  la 

adoptarea unei viitoare extinderi a aeroportului să se facă şi un studiu de zgomot, şi 

să  se  adopte  doar  acele  rute  de  zbor  şi  planuri  de  trafic,  care  nu  vor  duce  la  

deterioarea situaţiei actuale.

5.5.8. Prezentarea rezultatelor planului de acţiune

Rezultatele calculelor sunt prezentate sub formă de hărţi, completate de tabele care 

prezintă numărul celor afectaţi. În aceste tabele redăm pentru diferite intervale de 

zgomot,  numărul  gospodăriilor,  locuitorilor,  instituţiilor  sensibile  –  şcoli,  grădiniţe, 

spitale – afectate.

5.5.9. Afişarea rezultatelor

În acest capitol dorim să precizăm unele aspecte referitoare la modul de prezentare 

al rezultatelor. 

5.5.9.1. Scara de culori în conformitate cu legislaţia 
Harta  strategică  de  zgomot  trebuie  realizată  prin  utilizarea  unor  culori  care  să 

corespundă legislaţiei. (OM 678/1344/915/1397 din 2006). La hărţile de conflict s-au 

utilizat următoarele culori:

Scala de culori pentru harta de conflict

Diferenţa de nivel (dB) Culoarea RGB
< - 5 alb 255-255-255

- 5 la 0 verde 0-255-0
0 la + 5 roşu 255-0-0
> + 5 albastru 0-0-255

5.5.10. Prezentarea planului de acţiune

5.5.10.1 Hărţile planului de acţiune
Figurile  reprezentate în  anexa nr.  8 ne arată hărţile  strategice de zgomot  pentru 

traficul aerian. Anexa listată a documentaţiei cuprinde figurile micşorate, iar anexa 

electronică conţine datele în format A0 la scara 1:10000, conform normelor. 
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Lista cu figuri:

2014_ACT-AE-Z-Lzsn.jpg Harta de zgomot a planului de acţiune pentru traficul aerian 

cu indicator Lzsn în Cluj-Napoca

2014_ACT-AE-Z-Ln.jpg Harta de zgomot a planului de acţiune pentru traficul aerian 

cu indicator Lnoapte în Cluj-Napoca 

2014_ACT-AE-C-Lzsn.jpg Harta de conflict a planului de acţiune pentru traficul aerian 

cu indicator Lzsn în Cluj-Napoca

2014_ACT-AE-C-Ln.jpg Harta de conflict a planului de acţiune pentru traficul aerian 

cu indicator Lnoapte în Cluj-Napoca

2014_DIF-AE-Z-Lzsn.jpg Harta de diferenţă între hărţile de zgomot dinaintea aplicării 

şi după aplicarea planului de acţiune pentru traficul aerian pentru indicatorul Lzsn

2014_DIF-AE-Z-Ln.jpg Harta de diferenţă între hărţile de zgomot dinaintea aplicării şi  

după aplicarea planului de acţiune pentru traficul aerian pentru indicatorul Ln
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5.5.10.2.  Tabel  de  afectare  datorat  traficului  aerian  ca  urmare  a  aplicării 
planului de acţiune 

Număr de locuitori Număr de locuinţe şcoală

Lzsn [dBA]
Actual-
mente

Plan de 
acţiune Diferenţa

Actual-
mente

Plan de 
acţiune Diferenţa

Actual-
mente

Plan 
de 

acţiune Diferenţa
55-60 2800 300 -2500 446 89 -357 0 0 0
60-65 400 300 -100 133 98 -35 0 0 0
65-70 100 100 0 22 21 -1 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          
 spital grădiniţă de copii Suprafaţă km2

Lzsn [dBA]
Actual-
mente

Plan de 
acţiune Diferenţa

Actual-
mente

Plan de 
acţiune Diferenţa

Actual-
mente

Plan 
de 

acţiune Diferenţa
55-60 0 0 0 0 0 0 1.786 1.704 -0.082
60-65 0 0 0 0 0 0 0.861 0.82 -0.041
65-70 0 0 0 0 0 0 0.36 0.358 -0.002
70- 0 0 0 0 0 0 0.232 0.273 0.041

 Număr de locuitori Număr de locuinţe şcoală

Lnoapte 

[dBA]
Actual-
mente

Plan de 
acţiune Diferenţa

Actual-
mente

Plan de 
acţiune Diferenţa

Actual-
mente

Plan 
de 

acţiune Diferenţa
45-50 6800 300 -6500 700 77 -623 0 0 0
50-55 400 400 0 148 119 -29 0 0 0
55-60 100 100 0 30 25 -5 0 0 0
60-65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 spital grădiniţă de copii Suprafaţă km2

Lnoapte 

[dBA]
Actual-
mente

Plan de 
acţiune Diferenţa

Actual-
mente

Plan de 
acţiune Diferenţa

Actual-
mente

Plan 
de 

acţiune Diferenţa
45-50 0 0 0 0 0 0 2.085 1.918 -0.167
50-55 0 0 0 0 0 0 1.004 0.949 -0.055
55-60 0 0 0 0 0 0 0.431 0.326 -0.105
60-65 0 0 0 0 0 0 0.19 0.19 0.00
65- 0 0 0 0 0 0  0 0 0

Fig. 5.5.10.2 Tabele de afectare 

5.5.12. Evaluare

În punctele anterioare s-au descris o serie de măsuri pentru protejarea zonelor celor 

mai  afectate  de  zgomotul  traficului  aerian.  În  prezent,  pentru  reglementarea 

zgomotului,  în  Europa  se  utilizează  nivelul  de  zgomot  echivalent,  deci  valoarea 

medie în timp a evenimentelor. 
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Evident, că şi după acceptarea planului de acţiune, vor rămâne probleme de zgomot 

particulare, dar valoarea medie a nivelului de zgomot şi a persoanelor afectate va 

scădea semnificativ.
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6. Desemnarea zonelor liniştite

Zona liniştită a oraşului este acea zonă desemnată de către primărie, unde pentru 

toate sursele de zgomot se îndeplinesc condiţiile ca nivelul de zgomot să fie mai mic 

de 55 dB. (Menţionăm că pe baza reglementării,amintite în cap. 1, suprafaţa minimă 

a zonei liniştite terbuie să fie de 4,5 ha, aceste zone sunt marcate cu o steluţă în 

documentaţie.) 

Actualmente,  pe zona municipiului  Cluj-Napoca nu sunt  desemnate zone liniştite. 

Asigurarea nivelului  de zgomot scăzut  a zonelor despre care se poate spune că 

actualmente  sunt  liniştite  (Lzsn  <  55  dB)  se  poate  menţine  prin  îndeplinirea 

consecventă a măsurilor cuprinse în planul de acţiune. 

Zonele cu nivelul de zgomot sub valoarea limită, respectiv cele cu Lzsn < 55 dB se pot 

citi cu uşurinţă din hărţile de zgomot.

6.1. Zone liniştite în Cluj-Napoca

Numai în zonele închise circulaţiei putem vorbi de o situaţie a zgomotului favorabilă. 

Drumuri, pieţe considerate favorabile:

o Piaţa Muzeului

o Str. Matei Corvin

o Str. Virgil Fulicea

o Str. Vasile Goldiş

o Str. Potaissa

o Str. Fortăreţei

o Str. I.M. Klein

o Str. Deleu
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şi clădirile interioare delimitate de clădiri de pe arterele principale, sau clădiri situate 

pe lângă drumuri cu circulaţie redusă

Parcuri aflate în oraş: 

Parcul Feroviarilor

Parcul Micro II Gheorgheni (Mercur)

Parcul Central Simion Bărnuţiu

Parcul Cetăţuia

Parcul Etnografic Romulus Vuia

Parcul Iuliu Haţieganu

Grădina Botanică

toate sunt situate pe suprafeţe limitate de către artere principale, de aceea în zonele 

exterioare nivelul de zgomot este ridicat, şi numai în interiorul parcurilor scade la 55 

dB. 

Fig 6.1. Zone liniştite în Cluj-Napoca
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Fig 6.1.2. Parcul Feroviarilor Parcul Mercur

Fig. 6.1.3. Parcul mare, Parcul Cetăţuia

Fig. 6.1.4. Parcul Etnografic Romulus Vuia, 
Parcul Babes
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Fig 6.1.5. Grădina Botanică, Pădurea Hoia

Fig 6.1.6. Pădurea Făget

Coordonatele zonelor liniştite în sistemul de coordonate a hărţii (proiecţia ortografică 

STEREO 70) care ne-a fost pusă la dispoziţie de către Primărie:

Pădurea Hoia Pădurea Hoia Parcul Cetăţuia
x y x y x y

694778,502 5183136,898 695465,199 5183501,903 697863,198 5183328,199
694986,701 5183234,598 695369,399 5183649,903 697862,497 5183480,198
695495,404 5183176,299 695545,596 5183711,301 698108,199 5183622,499
695211,598 5182855,505 695923,297 5183581,897 698225,9 5183356,503
695186,597 5182675,701 696288,102 5183391,396 698281,501 5183357,203
695136,503 5182728,901 696118,897 5183392,795 698285,181 5183316,377
695005,304 5182737,599 695629,704 5183275,599 698220,551 5183249,406

694869 5182642,798   697993,877 5183225,989

Parcul Iuliu Haţieganu Parcul Central "Simion 
Barnutiu"

Parcul Etnografic Romulus 
Vuia

x y x y x y
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696729,477 5182264,434 697547,803 5182506,696 695545,497 5183711,501
696640,801 5182142,5 697479,719 5182718,95 695589,703 5183818,899
696179,597 5182013,039 698180,902 5182974,001 696244,102 5183753,302
696107,798 5182256,297 697935,3 5182806,105 696280,903 5183794,904
696381,015 5182490,969 697989,698 5182701,996 696427,788 5183577,922
696681,296 5182407,096     

Pădurea Făget Grădina Botanica Alexandru 
Borza Parcul Feroviarilor

x y x y x y
697329,502 5177743,995 698644,698 5181871,795 699193,148 5184451,97
696983,399 5177999,503 698652,498 5181685,203 699234,681 5184470,991
696582,602 5177762,801 698641,696 5181615,397 699217,397 5184212,699
696477,797 5177713,102 698588,098 5181595,401 699092,002 5184184,104
696123,003 5178287,705 698580,298 5181429,595 699076,797 5184240,103
696040,504 5178991,001 698507,701 5181399,101 698940,402 5184218,497
696262,201 5179055,298 698333,104 5181623,596 698946,001 5184295,702
696250,204 5179256,697 698425,004 5181842,601 699091,803 5184475,135
696192,301 5179352,198 698451,3 5181772,395  
696513,098 5180004,395 698493,7 5181788,802  
696639,3 5179950,796 698461,698 5182011,197  

696754,198 5180244,496 698601,755 5182066,294  
696985,601 5180204,604 698634,876 5181995,046  
696866,399 5179654,996 698585,402 5181943,2   
697014,503 5179751,497
697292,297 5179598,098
697356,103 5178878,004
697679,398 5178270,298
697573,497 5177782,897
697914,702 5178014,8
697662,7 5178053,702

697967,302 5178183,896
697931,004 5177543,196
697681,798 5177470,801

Parc Micro II Gheorgheni 
(Mercur)

Gradina Botanica Alexandru 
Borza

x y x y
701384,396 5182572,102 698493,7 5181788,802
701535,798 5182551,497 698451,3 5181772,395
701536,499 5182484,6 698425,004 5181842,601
701616,5 5182488,599 698282,583 5181752,777

701618,001 5182534,9 698141,007 5181809,399
701853,601 5182459,395 698173,135 5181886,139
701757,9 5182362,995 698236,484 5181902,382

701532,904 5182322,803 698226,908 5181962,22
701522,498 5182193,2 698428,058 5182105,664
701413,504 5182156,997   
701410,296 5182234,201   
701339,902 5182234,201   

Zone împădurite aflate la periferia oraşului:
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Pădurea Hoia

Pădurea Făget

Zonele mai mari de pe lângă unităţile sanitare, în majoritatea lor se situează lângă 

drumuri intens circulate (Str. Clinilor, Prof. Victor Babes, Str. Republici, etc.), astfel 

fiind supuse unui  zgomot mai  mare, şi  prin urmare nu îndeplinesc criteriile zonei  

liniştite.  

Protecţia lor cu ziduri de ecranare nu se poate imagina datorită străzilor înguste şi 

construcţiilor înalte.

În  situaţie  favorabilă  din  punctul  de  vedere  al  zgomotului  se  află  Spitalul  de 

Neuropsihiatrie, Clinica de Endocrinologie, Clinica de Medicina Muncii,  Spitalul  de 

Boli Infecţioase şi Facultatea de Medicină UMF. Aici se pot desemna zone liniştite. 

6.2. Delimitarea zonelor liniştite

Zona liniştită a oraşului  este acea zonă delimitată de către primărie, unde pentru 

toate  sursele  de  zgomot  se  îndeplinesc  condiţiile  cele  mai  severe  referitoare  la 

limitele nivelului de zgomot. 

Scopul delimitării zonelor liniştite este aceea de a conserva „liniştea” zonei, cu alte 

cuvinte  asigurarea,  ca  nici  pe  termen  lung  zgomotul  zonei  să  nu  depăşească 

valoarea actuală, şi ca în interiorul zonei să nu se amplaseze surse de zgomot. 

Pe baza celor de mai sus se poate constata că următoarele zone pot fi propuse ca 

zone liniştite:

Parcul Feroviarilor

Parcul Micro II Gheorgheni (Mercur)

Parcul central Simion Bărnuţiu 

Parcul Cetăţuia

Parcul Etnografic Romulus Vuia

Parcul Iuliu Haţieganu
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Grădina Botanică

Pădurea Hoia

Pădurea Făget

O parte  dintre  acestea se situează pe spaţii  delimitate  de  drumuri  principale,  de 

aceea pe marginea lor nivelul de zgomot este destul de ridicat, şi numai în interiorul 

parcurilor va scădea la 55-65 dB. Spaţiile de lângă drumurile principale se pot proteja  

cu amplasamente de ecranare a zgomotului, de exemplu în cazul Parcului Central. În 

interiorul parcului se poate delimita zonă liniştită.

Deasemenea  se  pot  desemna  zone  liniştite  pentru  zonele  următoarelor  unităţi 

sanitare: Spitalul de Neuropsihiatrie, Clinica de Endocrinologie, Clinica de Medicină a 

Muncii, Spitalul de Boli Infecţioase şi Facultatea de Medicină UMF.

Pe baza hărţii de zgomot se pot desemna şi alte zone, unde se doreşte asigurarea 

situaţiei favorabile de zgomot pe termen lung. 

Desemnarea zonelor liniştite se poate executa după cum urmează: 

1. Primăria  municipiului  trebuie  să  desemneze  zonele  liniştite  de  pe  teritoriul 

oraşului.  

2. Procesul  de  desemnare  a  zonelor  liniştite  trebuie  integrate  în  Planul  de 

Urbanism a oraşului. 

3. Pe planul de reglementare a zonei trebuie indicate „zonele liniştite din oraş”.

Aceste zone, în esenţă sunt acele părţi ale zonelor de  recreere, zonelor sanitare, 

zonelor  protejate,  pe  care  se  doreşte  păstrarea  situaţiei  actuale  favorabile  de 

zgomot, pe termen lung. 

În aceste zone nu pot fi amplasate surse de zgomot, nici în cazul în care se asigură 

măsuri de protecţie. 

Pentru aceste zone trebuie date şi numărul maxim autorizat a locuitorilor. 

Cerinţa  de  mai  sus  reglementează  zgomotul  în  ansamblu  a  tuturor  surselor  de 

zgomot (rutier, feroviar, industrial, etc.).

Precizăm, că această valoare este extrem de severă, deci cu această condiţie se 

poate împiedica devenirea zgomotoasă a zonelor.
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Desemnarea zonelor trebuie reprezentate şi  în formă grafică (pe hartă) şi  trebuie 

indivate pe planul de reglementare a zonei.
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7. Informarea publicului

La realizarea planului de acţiune împotriva zgomotelor, conform normelor, trebuie să 

se ţine seama de consultările cu populaţia. Procesul de proiectare a acţiunilor menite 

să combate zgomotul este un procedeu pe termen mai lung. Informarea publicului,  

oferă posibilitatea participării oamenilor la elaborarea planului de acţiune. Experienţa 

arată că acceptarea metodelor şi a măsurilor este mult mai mare în cazul în care 

locatarii au fost informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.

Deasemenea cunoştinţele „confidenţiale” ale locuitorilor despre problemele legate de 

domiciliu  pot  ajuta foarte  mult  proiectantul.  Deasemnea poate  avea o importanţă 

mare resursele organizaţiilor, a societăţilor de transport, etc. Un factor important în 

cea ce priveşte informarea publicului este informarea despre reducerea zgomotului 

prin  intermediul  politicienilor  locali,  artişti,  funcţionar  publici,  care  pot  îndemna 

populaţia privind implicarea în rezolvarea problemelor.

Este foarte important, ca încă de la început să fie o persoană responsabilă, care să 

îndeplinească problemele de coordonare şi intermediere între autorităţi şi specialiştii 

implicaţi, pe de altă parte între autorităţi, specialişti şi public. Acest rol de moderator 

se  extinde  şi  pentru  pregătirea  şi  aranjarea  înţelegerilor  cu  grupul  de  experţi. 

Moderatorul  asigură  propagarea  informaţiilor  şi  transparenţa,  apoi  va  asigura  şi 

luarea în considerare a părerilor şi ca între părţi să aibă loc un consens. Dacă nu 

este posibil un consens, atunci moderatorul va decide. Deasemenea intră în sarcina 

moderatorului alcătuirea unui material de informare despre şedinţe.

7.1. Publicarea planului de acţiune

Sunt mai  multe posibilităţi  privind publicarea planului  de acţiune. În directivă este 

specificat  ca  planul  de  acţiune  să  fie  publicată  într-o  formă  simplă,  pe  înţelesul 

tuturor, şi ca aceasta să fie uşor accesibilă.
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7.1.1. Campanii de presă / Internet

De a  lungul  întregului  procedeu  presa  este  partenerul  cel  mai  important.  Pentru 

informarea  publicului  trebuie  ţinute  conferinţe  de  prese.  Ziariştii  trebuie  informaţi 

sistematic. 

Internetul se poate folosi pentru informare în cursul derulării proiectului. Pe o pagină 

web se pot afişa informaţiile importante.

7.1.2. Cooperare publică 

Este  foarte  important  asigurarea cooperării  publice de a lungul  întregului  proiect. 

Aceasta nu se referă numai la populaţie, ci şi la politicienii implicaţi şi la organizaţiile 

de interes general.

7.2. Strategie ulterioară de informare a publicului 

Vibrocomp SRL propune publicarea pe internet a hărţilor de zgomot şi a rezumatului  

planurilor  de  acţiune,  respectiv  a  figurilor  grafice,  eventual  pe  site-ul  oficial  al 

municipiului Cluj-Napoca. 

Hărţile trebuie publicate în astfel de rezoluţie încât pentru populaţie să fie clar nivelul 

de zgomot la care sunt supuşi.

Pe  internet  trebuie  asigurate  condiţiile  pentru  ca  să  apară  şi  observaţiile  opiniei 

publice şi a prelucrării acestor observaţii.
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8. Buget

Bugetul  măsurilor  care  au fost  descrise  în  planul  de  acţiune au fost  detaliate  în 

capitolele tematice. 

Este important de subliniat, că în faza actuală am făcut numai o evaluare bazată pe 

experienţa profesională. Costul exact al lucrărilor se va putea determina numai după 

executarea lucrărilor de reducere a zgomotului.

Este important de evidenţiat că nu toate costurile vor fi  suportate de Primărie, de 

exemplu în cazul zgomotului traficului aerian, costurile de reducere a zgomotului, de 

obicei sunt suportate de către aeroport. 

În  cadrul  acţiunilor  întreprinse  pentru  reducerea  zgomotului,  beneficiul  se  poate 

interpreta în primul rând ca un beneficiu social extern.  

8.1. Beneficiile externe şi alte beneficii sociale 

8.1.1. Beneficiile externe
Aşa cum rezultă şi din scopul principal al planului de acţiune, beneficiul primordial 

este protecţia împotriva zgomotului a locuitorilor din Cluj-Napoca. 

Punctul  neuralgic  al  traficului,  în  special  al  traficului  rutier,  este  efectul  dăunător 

asupra sănătăţii şi cine va compensa aceste prejudicii. De obicei cu efectul poluării 

sonore a traficului oamenii se ocupă mai puţin faţă de efectul poluării atmosferice. În 

literatura de specialitate găsim diferite date, de exemplu în unele lucrări se estimează 

ca  efectul  dăunător  a  poluării  sonore  este  cam  jumătate  din  efectul  poluării 

atmosferice, în timp ce în alte lucrări se spune că este o treime sau un sfert din 

efectul poluării atmosferice.

Efectele dăunătoare asupra sănătăţii a poluării sonore sunt următoarele:

• deteriorarea auzului,

• probleme de audibilitate
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• tulburarea  somnului,  a  cărei  consecinţe  pot  fi  hipertensiunea  arterială, 

creşterea pulsului, , tulburări ale ritmului cardiac, etc.,

•  efecte fiziologice, care pot fi temporare sau permanente

• boli mentale,

• efecte negative asupra capacităţii.

Grupuri de risc:

• persoanele care suferă de boli cronice (de ex. hipertensiune arterială),

• persoane aflate în convalescenţă,

• persoanele care se ocupă cu probleme cognitive complexe,

• nevăzători,

• persoanele cu deficienţă de auz,

• copii mici, bebeluşi, embrioni,

• bătrâni.

Efectele  dăunătoare  asupra  sănătăţii  se  pot  reprezenta  prin  cifre  în  următoarele 

moduri:

• numărul zilelor de concediu medical,

• numărul zilelor de îngrijire din spitale,

• numărul cazurilor de invaliditate,

• numărul deceselor.

Efectele nedorite vor scădea proporţional cu reducerea nivelului de zgomot. 

8.2. Alte beneficii sociale

Dintre beneficiile sociale de alte tipuri vom lua în considerare numai cea legată de 

creşterea  valorii  clădirilor  afectate,  după  aplicarea  măsurilor  de  reducere  a 

zgomotului. 

În cazul construirii unei străzi cu un trafic mare într-o zonă rezidenţială, va scădea 

valoarea clădirilor,  care se situează de a lungul  acestei  străzi.  Sunt  foarte  multe 

astfel  de  exemple  în  oraşele  europene.  În  foarte  multe  cazuri  tribunalul  a  decis 

despăgubirea persoanelor afectate, de până la 30-40% din valoarea imobilului.
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În cazul nostru situaţia este chiar inversă, pentru clădirile la care s-au executat 
lucrări  de  izolaţii  fonice  (schimbarea  ferestrelor,  izolarea  cu  polistiren),  ne 
putem aştepta la o creştere a valorii imobilului. 

Efectul  traficului  rutier  asupra  valorii  imobilului  se  poate  determina  prin  metoda 

hedonică de calcul.

Metoda hedonică de calcul:

Această metodă face o analiză statistică pe un număr mare de date. În afară de 

preţul  imobilului,  ia  în  calcul  şi  alte  caracteristici,  cum  ar  fi  numărul  camerelor, 

accesibilitate,  date  cu  privire  la  vecini,  variabile  de  mediu.  Pe  baza acestora  se 

construieşte un model statistic, după care se iau în considerare şi alţi şapte factori 

(dintre care şi zgomotul) pentru a identifica efectul lor asupra preţului imobilului. Din 

aceste  şapte  factori,  până  la  urmare  s-a  luat  în  considerare  numai  zgomotul, 
deoarece cele mai multe solicitări de despăgubire se referă la acest aspect. 

Pe baza acestui model, s-a calculat că în cazul creşterii zgomotului rutier cu 1 dB, 

valoarea imobilelor va scădea cu 0,6%. 

În cazul nostru, la o reducere cu 1 dB a zgomotului rutier vom avea o creştere a 
valorii imobilelor afectate de 0,6%. 
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Anexă 1. Hărţile planului de acţiune

Traficul rutier:

2014_Act-Rut-Z-Lzsn.jpg Harta  de  zgomot  a  planului  de  acţiune  pentru  circulaţia 
rutieră cu indicator Lzsn în Cluj-Napoca
2014_Act-Rut-Z-Ln.jpg Harta  de  zgomot  a  planului  de  acţiune  pentru  circulaţia 
rutieră cu indicator Lnoapte în Cluj-Napoca 
2014_Act-Rut-C-Lzsn.jpg Harta de conflict a planului de acţiune 2012 pentru circulaţa 
rutieră cu indicator Lzsn în Cluj-Napoca
2014_Act-Rut-C-Ln.jpg Harta de conflict a planului de acţiune 2012 pentru circulaţa 
rutieră cu indicator Lnoapte în Cluj-Napoca
2014_DIF-RUT-Z-Lzsn Harta de diferenţă între harta de zgomot şi harta planului de 
acţiune pentru circulaţia rutieră cu indicator Lzsn în Cluj-Napoca
2014_DIF-RUT-Z-Ln Harta de diferenţă între harta de zgomot şi harta planului de 
acţiune pentru circulaţia rutieră cu indicator Ln în Cluj-Napoca

Traficul feroviar şi al tramvaielor

2014_ACT-FER-Z-Lzsn.jpg Harta  de  zgomot  a  planului  de  acţiune  pentru  calea 
ferată şi tramvaie cu indicator Lzsn în Cluj-Napoca
2014_ACT-FER-Z-Lzsn.jpg  Harta  de  zgomot  a  planului  de  acţiune  pentru  calea 
ferată şi tramvaie cu indicator Lnoaptea în Cluj-Napoca 
2014_ACT-FER-C-Lzsn.jpg Harta  de  conflict  a  planului  de  acţiune  pentru  calea 
ferată şi tramvaie cu indicator Lzsn în Cluj-Napoca
2014_ACT-FER-C-Ln.jpg Harta de conflict a planului de acţiune pentru calea ferată 
şi tramvaie cu indicator Lnoaptea în Cluj-Napoca
2014_DIF-FER-Lzsn.jpg Harta de diferenţă între hărţile de zgomot dinaintea aplicării 
şi după aplicarea planului de acţiune pentru calea ferată şi a tramvaie cu indicator 
Lzsn

2014_DIF-FER-Ln.jpg Harta de diferenţă între hărţile de zgomot dinaintea aplicării şi 
după aplicarea planului de acţiune pentru calea ferată şi a tramvaie cu indicator Ln 
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Traficul aerian

2014_ACT-AE-Z-Lzsn.jpg Harta de zgomot a planului de acţiune pentru traficul aerian 
cu indicator Lzsn în Cluj-Napoca
2014_ACT-AE-Z-Ln.jpg Harta de zgomot a planului de acţiune pentru traficul aerian 
cu indicator Lnoapte în Cluj-Napoca 
2014_ACT-AE-C-Lzsn.jpg Harta de conflict a planului de acţiune pentru traficul aerian 
cu indicator Lzsn în Cluj-Napoca
2014_ACT-AE-C-Ln.jpg Harta de conflict a planului de acţiune pentru traficul aerian 
cu indicator Lnoapte în Cluj-Napoca
2014_DIF-AE-Z-Lzsn.jpg Harta de diferenţă între hărţile de zgomot dinaintea aplicării 
şi după aplicarea planului de acţiune pentru traficul aerian pentru indicatorul Lzsn

2014_DIF-AE-Z-Ln.jpg Harta de diferenţă între hărţile de zgomot dinaintea aplicării şi 
după aplicarea planului de acţiune pentru traficul aerian pentru indicatorul Ln
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