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PROIECT 
JUDETUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

HOTĂRÂREA NR. „„„„„ „„ 

pentru aprobarea hărţilor strategice de 
zgomot pentru Municipiul Sibiu 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de „„ .... 2022, 
Analizând: 

- referatul de aprobare nr.53956/14.07.2022 privind oportunitatea promovării Proiectului de 
hotărâre pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru Municipiul Sibiu, întocmit de 
iniţiator primar Astrid Cora Fodor, 

-raportul de specialitate nr. 54567/18.07.2022 întocmit de 
Direcţia Tehnică - Serviciul Administrativ şi Gospodărire locală prin care se propune aprobarea 
„ Hărţilor strategice de zgomot" pentru municipiul Sibiu, conform documentaţiei elaborată de SC 
ENVIRO CONSULT SRL Bucureşti , 

Având în vedere următoarele : 
documentatia tehnică pentru revizuirea hărţilor strategice de zgomot pentru municipiul 
Sibiu a fost elaborată de SC ENVIRO CONSULT SRL Bucureşti şi supusă evaluării 

comisiei constituite la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Sibiu, 
prin decizia comisiei de analizare şi evaluare a hărţilor de zgomot se confirmă îndeplinirea 
condiţiilor minime pentru cartarea strategică de zgomot şi se recomandă continuarea 
procedurii conform legislatiei în vigoare, 
În conformitate cu preved~rile art. 38, art.41 şi 59 din Legea nr 121/2019 privind evaluarea 

si gestionarea zgomotului ambiant, cu modificări le si completările ulterioare, 
' În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. b)

0 

şi d), şi alin.7 lit. i), art.136 alin. 1 şi alin.8, 
art.196 alin.1 lit.a) şi art.243 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,e 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă „ Hărţile strategice de zgomot" pentru municipiul Sibiu, conform 
documentaţiei elaborată de SC ENVIRO CONSULT SRL Bucureşti. 

Art.2 La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 
275/2014 şi HCL nr. 305/2018 prin care au fost aprobate hărţile strategice de zgomot, respectiv 
hărţile strategice de zgomot revizuite ale Municipiului Sibiu. 

Art.3 Direcţia Tehnică - Serviciul Administrativ şi Gospodărire locală din cadrul Primăriei 
Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. 

Ad tată în Sibiu, la data de„„„ „ 2022. 

I OR, 
AR 

ASTRI ~ FODOR 



PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 

SIBIU 

Str. Samuel Brukenthal Nr.2, 550178 Sibiu, România 

tel.004-0269-208884,gospodarire@sibiu.ro,www.sibiu.ro 

Facebook: Primăria Municipiului Sibiu, Sibiu City App 

DIRECŢIA TEHNICĂ 
SERVICIUL ADMINISTRATIV ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

COMPARTIMENT GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

Nr. 54567 I 18.07.2022 

RAPORT 

TUV 
AUSTRIA 

pentru adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind aprobarea hărţilor strategice de 
zgomot pentru municipiului Sibiu 

Analizând referatul de aprobare nr. 53956 din 14.07.2022 referitor la elaborarea hărţi lor 

strategice de zgomot pentru municipiul Sibiu, întocmit de iniţiator Primar Astrid Cora Fodor, 

propunem Consiliului Local al Municipiului Sibiu aprobarea acestuia în forma prezentată de 

iniţiator, din următoarele motive: 

În conformitate cu prevederile art . 38 din Legea nr 121/2019 privind evaluarea şi 

gestionarea zgomotului ambiant, cu modifică rile şi completă rile ulterioare, autorităţile 

administraţiei publice locale au ob ligaţia să realizeze cartarea zgomotului şi să elaboreze hărţile 

strategice de zgomot şi planurile de acţiune pentru traficu l rutier de pe drumurile din interiorul 

aglomeră rilor, amplasamentele unde se desfăşoară act ivităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la 

Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în interiorul aglomerărilor, sau 

cele din exteriorul aglomerărilor dacă activitatea acestora influenţează nivelurile de zgomot din 

interiorul aglomerărilor, care ulterior se aprobă de către consiliile locale, potrivit art. 59 din actul 

normativ mai sus menţionat. 

"Înainte ca autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului să realizeze raportarea 

către Comisia Europeană, se aprobă, prin hotărâre a consiliilor judeţene, a consiliilor locale sau, 

după caz, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, următoarele: 

a) datele aferente hărţilor strategice de zgomot elaborate pentru traficul rutier din interiorul 

aglomerărilor prevăzute În anexa nr. 7;" 

Hărţile de zgomot sunt create pe bază de date de intrare care sunt procesate cu ajutorul 

unui software specializat şi au ca scop evidenţierea zonelor locuite unde nivelul de zgomot se ridică 

peste anumite limite impuse de legislaţie şi astfel folosesc la elaborarea de planuri de acţiune, de 



protecţie a locuitorilor împotriva expunerii şi de reducere a nivelurilor de zgomot, la stabilirea 

zonelor liniştite , etc. 

Documentatia tehnică pentru revizuirea hărţilor strategice de zgomot pentru municipiul 

Sibiu a fost elaborată de S.C. ENVIRO CONSULT S.R.L Bucuresti, documentatie care, conform art. 41 

din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, a fost supusă evaluării 

comisiei constituite la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Sibiu. 

Având în vedere că decizia comisiei de analizare şi evaluare a hărţilor de zgomot confirmă 

îndep linirea condiţi ilor minime pentru cartarea strategică de zgomot (prin adresa nr. 11135 I 

14.06.2022) şi recomandă continuarea procedurii conform l egislaţiei în vigoare, propunem 

adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local Sibiu în vederea aprobării „Hărţilor strategice de 

zgomot" pentru municipiul Sibiu, conform documentaţiei elaborate de S.C. ENVIRO CONSULT S.R.L. 

Totodată, propunem abrogarea H.C.L. nr. 275 I 2014 ş i H.C.l. nr. 305 I 2018, prin care au 

fost aprobate hărţile strategice de zgomot, respectiv hărţile strategice de zgomot revizuite ale 

Municipiului Sibiu. 

Subsemnaţii semnatari ai prezentului raport de specialitate certificăm în privinţa realităţii, 

valabilităţii şi legalităţii datelor înscrise în conţinutul acestuia. Documentaţia poate fi promovată 

spre analiză şi dezbatere în şedinţa Consiliului Local. 

Administrator JX!6iic, 
loa~~ 

Şef Serviciu Juridic, Cotencios 

şi Registru Ag1col, 

Andreea Mar~a /Jlt}chi 

'} 

I 
Director 9ire7 1a'f ehnică, 

Cip~n/R~iu 

V 

Şef Serviciu Administrativ şi 
Gospodărie Loca lă, 

~R:b\/::in R11n'"~ 
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             Datele de intrare și prelucrarea acestora s-a realizat de către Municipiului Sibiu prin contract de 
servicii cu firma Enviro Consult – nr. 32/08.03.2022 având ca obiect ”Hărți de zgomot pentru Municipiul 
Sibiu”. 
 
Date de contact: 
Consultant: SC ENVIRO CONSULT SRL 
Inginer George Tache 
Inginer Bogdan Lazarovici 
Inginer Gabriela Mihai 
 
Enviro Consult 
Str. Popa Tatu nr. 62A, birou C8, parter 
010806 - sector 1, București 
Telefon: +4 (021) 311 - 8080 
Fax: +4 (021) 311-8080 
office@envi.ro 
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RAPORT  
privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării 

harților strategice de zgomot, precum și calitatea, acuratețea, modul de utilizare și 
sursa acestora 

 

1. Descrierea aglomerării: localizare, suprafață, număr locuitori 
Localizare: 

 Municipiul Sibiu, reședința județului Sibiu, este amplasat în partea centrală a României, la 45°47' 
latitudine nordică și 24°05' longitudine estică.  
 
 Relief: 

 Orașul Sibiu este situat pe râul Cibin, în Depresiunea Sibiului,  în vecinătatea Podișului 
Hârtibaciului, Podișului Târnavelor și Podișul Secașelor, la o altitudine fată de nivelul mării care variază 
între 415 m în Orașul de Jos și 431 m în Orașul de Sus. Orașul se află în vecinătatea zonei muntoase înalte 
a Carpaților Meridionali, la aproximativ 20 km de Munții Făgăraș și la  aproximativ 12 km de Munții 
Cindrel.  
  
 Clima: 

Clima orașul Sibiu se încadrează în zona temperat-continentală. Media anuală a precipitațiilor este 
de 662 mm cu valori minime în luna februarie (26,7 mm) și maxime în iunie (113 mm). Temperatura 
medie anuală este de 8,9 grade Celsius. 

 Sursa: https://sibiu.ro/sibiu/prezentare 
 

 Suprafața: 
 Orașul Sibiu se întinde pe o suprafața de aproximativ 121 km 2 fiind cel mai mare oraș din 

județul Sibiu.  
Sursa: Caietul de sarcini aferent atribuirii contractului pentru realizarea hărții de zgomot a Municipiului 
Sibiu. 
  
 Populația: 
 Potrivit INS populația Municipiului Sibiu in anul 2021 a fost de 166.559 locuitori. 
 

Aspecte educaționale, culturale, istorice: 
 Primul document referitor la Sibiu datează din 20 decembrie 1191 și ii aparține Papei Celestin al 

III-lea care aduce în prim plan existența prepoziturii libere a germanilor din Transilvania cu sediul la 
Sibiu.  

Sibiul este denumit prima data ca Hermannstadt într-un document din anul 1366, denumire care 
se schimbă în anul 1919 in Sibiu. 

Capitală administrativă a județului Sibiu, orașul este un centru educațional, cultural, turistic și 
istoric recunoscut la nivel internațional. In anul 2004, centrul istoric a intrat în lista propunerilor  UNESCO 
pentru monument universale iar in anul 2007, orașul Sibiu a deținut titlul de Capitala Culturală Europeană, 
alături de orașul Luxemburg.  
Sursa: sibiu360.ro, www.sibiu.ro 
 Orașul reprezintă un centru turistic important al țării datorită aspectului arhitectural deosebit din 
zona istorica. Principalele atracții sunt clădirile din Piața Mare, Piața Mică, Piața Huet, Piața Aurarilor și 
Piața Armelor și frumoasele parcuri ale orașului: Parcul Sub Arini, Parcul Natural Dumbrava sau Muzeul 
Civilizației Populare Tradiționale ASTRA. 
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Surse de zgomot: 
 Trafic rutier 

Orașul Sibiu este situat pe Coridorul IV Paneuropean și este legat de drumurile europene  
E 68 (Ungaria-Nădlac-Sibiu - Brasov) si E 81 (Ucraina-Halmeu-Sibiu-Constanța).  

Transportul local în municipiul Sibiu este asigurat de societatea Tursib, aflată în subordinea 
Consiliului Local Sibiu. În municipiul Sibiu există 23 de trasee de autobuze, pe raza orașului și o linie 
de autobuz între Sibiu și Păltiniș. Suprafața deservită are 121 kmp. Parc auto circulant numără  
104 autobuze și 5 minibuze electrice cu următoarele trasee: 
Trasee principale: 1, 2, 3, 5 pe care se circulă cu o frecvență de 10 minute la orele de vârf; 
Trasee secundare: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pe care se circulă cu o frecvență de 20 minute 
la orele vârf; 
Trasee profesionale: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 care deservesc în principal agenții economici 
din zonele industriale; 
Traseu turistic: 22, care se execută cu un autobuz, între Sibiu și Păltiniș. 
 http://www.tursib.ro 
   
 Industrie 
  

Pentru realizarea hărții de zgomot s-au luat în considerare conform prevederilor legale și a datelor 
oficiale transmise de APM Sibiu următoarele amplasamente industriale IPPC, aflate sub incidența Legii 
nr. 278/2013 privind emisiile industriale:  

- COMPA SA  
- THYSSENKRUPP BILSTEIN SA 
- Wienerberger Sisteme de cărămizi SRL 
- JIFA SRL  
- NEVEON SRL 

 
 Sursa informațiilor:  Agenția de Protectia Mediului Sibiu , adresa 5656 /21.03.2022 
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2. Autoritatea responsabilă 
 
 Primăria Municipiului Sibiu este autoritatea administrației publice locale responsabilă pentru 
realizarea cartării zgomotului și elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru 
aglomerarea Sibiu, aflată în administrarea sa, conform prevederilor Legii nr. 121/2019 privind evaluarea 
și gestionarea zgomotului ambiant. 
 Datele de intrare și prelucrarea acestora s-au realizat de către Enviro Consult SRL, iar hărțile de 
zgomot au fost elaborate prin contract de servicii cu S.C. Enviro Consult SRL. 
 
 

3. Scopul raportului 
 

 Scopul prezentului raport este acela de a prezenta date de intrare utilizate în procesul de cartare a 
zgomotului în vederea realizării hărților strategice de zgomot, precum și calitatea, acuratețea, modul de 
utilizare și sursa acestora pentru: 

- Trafic rutier; 
- Zone industriale; 

 
        
 

4. Date de intrare 
 
 Datele de intrare colectate și utilizate pentru realizarea hărților de zgomot și a hărților strategice 
de zgomot pentru aglomerarea Sibiu sunt prezentate în Anexa 1 a prezentului raport, sub formă tabelară. 
 Datele utilizate pentru emisia de zgomot și pentru harta de bază sunt cele aferente anului 2021. 

Pentru culegerea datelor de intrare, in data de 15 martie 2022 Enviro Consult a trimis prin email 
către Primaria Sibiu o solicitare de punere la dispoziție a tuturor datelor de intrare deținute de autorități, 
transmise în format oficial, conform Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului 
ambiant, date necesare realizării hărților de zgomot. 

 
 

Centralizatorul datelor primite si evaluarea calității acestora in vederea utilizării la cartarea 
zgomotului sunt prezentate in Anexa 1.  
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5. Măsurători de trafic  
  
 In 76 de locații din Sibiu s-au efectuat numărători de treceri si măsurători de zgomot pentru 
traficul rutier. Valorile măsurate sunt prezentate in detaliu în Anexa 2 
 
Fig 1 – puncte măsurare si numărare trafic efectuate de Enviro Consult  
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Pentru elaborarea modelului de trafic utilizat la calculul harții de zgomot s-au utilizat datele 
numărătorilor de trafic din cadrul studiului efectuat de societatea FIPConsulting in 101 puncte din Sibiu 
in anul 2021: 

 
Fig 2 – puncte numărare trafic efectuate de FIPConsulting 

 

6. Alte date de intrare utilizate 
 Date meteorologice – au fost utilizate datele aferente anului 2021. 

  Primăria Sibiu a primit datele meteo oficiale de la ANM prin adresa nr 92/23.03.2022. 
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RAPORT  
privind toate datele obținute în urma realizării hărților strategice de zgomot 

 
 
 

1. Scopul raportului 
 

 Scopul prezentului raport este acela de a prezenta toate datele obținute în urma realizării fiecărei 
hărți strategice de zgomot pentru: 

- Trafic rutier; 
- Zone industriale: 

2. Software cartare zgomot utilizat, versiune 
 
 Hărțile de zgomot au fost realizate conform Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea 
zgomotului ambiant, fiind utilizat un soft specializat. 
 
 Denumire software: Bruel & Kjaer Predictor- LimA tip 7810 
 Versiunea:  2022 
 Data de realizare: Aprilie 2022 
 

3. Metode de calcul sau de măsurare folosite 
 
 Metodele de calcul implementate sunt cele solicitate prin Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și 
gestionarea zgomotului ambiant., respectiv CNOSSOS_EU.  
 
In softul Predictor s-a realizat modelul matematic de clacul care conține toate straturile necesare calculului 
conform prevederilor legale respectiv:  
- Surse:  

- drumuri  
- surse industriale  

- Harta de baza:  
- linii de contur - forma terenului,  
- clădiri împărțite in categorii 
- acoperire teren  
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Fig 3. Harta de baza -  model de calcul in softul Predictor – prezentare 2D 

 

 
Fig 4. Harta de baza -  model de calcul in softul Predictor – prezentare 3D 
 



 11

4. Metodologia de obținere a numărului de locuințe și locuitori expuși la zgomot 
 
Numărul de locuitori: 
 

Primăria municipiului Sibiu pus la dispoziție populația Municipiului Sibiu din 2021 din sursa 
oficiala INS, respectiv 166559 persoane. 
 
Distribuția locuințelor și locuitorilor în clădiri rezidențiale  
 

Primăria municipiului Sibiu pus la dispoziție harta de baza care conține clădirile de locuit si 
numărul apartamentelor din fiecare. Distribuția locuitorilor s-a făcut uniform prin repartizarea populației 
in mod egal in toate apartamentele.  

Calculul expunerii populației la zgomot s-a efectuat conform metodelor din legislație respectiv: 
metoda 1 pentru locuințele individuale (case) si metoda 2 pentru blocuri cu  mai multe apartamente. 

5. Rezultatele calculelor si estimarea numărului de persoane, locuințe și clădiri 
speciale expuse la diferitele intervale ale indicatorilor Lzsn și Lnoapte  
  
Rezultatele obținute în urma realizării fiecărei  hărți strategice de zgomot sunt prezentate in anexele 3 - 6  

 
Fig 5. Harta de zgomot trafic rutier Lzsn 
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Fig 6  Harta de zgomot trafic rutier Lnoapte 
 

 
Fig 7 Harta de zgomot industrie Lzsn 
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Fig 8  Harta de zgomot industrie Lnoapte 
 
 
 In conformitate cu cerința legala s-a realizat: 

- Estimarea numărului de locuitori (în sute) expuși la următoarele valori ale Lzsn: 
- 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB 
- Estimarea numărului de locuitori (în sute) expuși la următoarele valori ale Lnoapte: 
- 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), > 70 
- Estimarea numărului de locuințe expuse la valori ale Lzsn 
- Estimarea numărului de locuințe expuse la valori ale Lnoapte 
- Estimarea numărului de clădiri speciale expuse la valori ale Lzsn 
- Estimarea numărului de clădiri speciale expuse la valori ale Lnoapte 
 

 Tabelele privind expunerea persoanelor, a locuințelor si clădirilor cu caracter special la diferitele 
intervale ale nivelurilor Lzsn și Ln se regăsesc in Tabelul 1 si Anexa 7 a prezentului raport in format 
electronic. 
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Tabel 1. Expunerea persoanelor și locuințelor la diferite valori ale indicatorilor Lzsn și Ln 
 

Anexa 7. Tabel expunere persoane, locuințe și clădiri speciale 
       
Aglomerarea Sibiu Număr de locuitori expuși la valori ale Lzsn [sute]  
Sursa de zgomot  55-59 60-64 65-69 70-74 >75  
trafic rutier, drumuri  32.132  23.970  15.088  3.262  193   
Industrie  0  0  0  0  0   

       
Aglomerarea Sibiu Număr de locuitori expuși la valori ale Lnoapte [sute] 

Sursa de zgomot  45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

trafic rutier, drumuri  32.853  24.179  16.084  4.861  344  0 

Industrie  3  0  0  0  0  0 

        
Aglomerarea Sibiu Număr de locuințe expuse la valori ale Lzsn  
Sursa de zgomot  55-59 60-64 65-69 70-74 >75  
trafic rutier, drumuri  10.711  7.990  5.029  1.087  64   
Industrie  0  0  0  0  0   

       
Aglomerarea Sibiu Număr de locuințe expuse la valori ale Lnoapte 

Sursa de zgomot  45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

trafic rutier, drumuri  10.951  8.060  5.361  1.620  115  0 

Industrie  0  0  0  0  0  0 

Aglomerarea Sibiu Număr de clădiri speciale expuse la valori ale Lzsn 

Sursa de zgomot  55-59 60-64 65-69 70-74 >75  
trafic rutier, drumuri  44  75  60  17  0   
Industrie  0  0  0  0  0   

       
Aglomerarea Sibiu Număr de  clădiri speciale la valori ale Lnoapte 

Sursa de zgomot  45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

trafic rutier, drumuri  41  65  74  18  0  0 

Industrie  0  0  0  0  0  0 

 
 

Aglomerarea Sibiu cerinta 2.7, anexa 6, Legea 121 

Lzsn >55 >65 >75 

Numar persoane 74.644 18.542 193 

Numar locuinte [sute] 249 62 1 

suprafata [km2] 4,65 0,67 0,06 
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RAPORT 
privind prezentarea evaluării rezultatelor obținute prin cartarea de zgomot pentru 

fiecare hartă strategică de zgomot 
 
 
 

1. Scopul raportului 
 Scopul prezentului raport este acela de a prezenta evaluarea rezultatelor obținute prin cartarea de 

zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot în parte pentru: 
- Trafic rutier; 
- Zgomot industrial; 

Conținutul raportului respectă cerințele din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea 
zgomotului ambiant, articol 41, litera d).  

2. Valori limită ale indicatorilor de zgomot  
 
Valori limită și valori țintă  

În conformitate cu ORDIN nr. 2.328 din 10 decembrie 2021 privind aprobarea valorilor-limită 
valorile maxim permise pentru indicatorii Lzsn și Lnoapte sunt: 
 

Trafic rutier 
 
Tabel nr. 2. Valori‐limită pentru sursa de zgomot trafic rutier în aglomerări	

Nr.	crt.	Tip	valori‐limită	
Valori‐limită	

Aplicabilitate	pentru	situația	existentă	Lzsn Lnoapte 
1 Valori de prag 70 60 Străzi categoriile tehnice I și II 
2 Valori de prag 65 55 Străzi categoriile tehnice III și IV 
3 Limită admisibilă 56 50 Străzi categoriile tehnice I, II, III și IV 
4 Limită admisibilă 56 45 Străzi categoriile tehnice I, II, III și IV 
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Zone Industriale 

 
Tabel nr. 3 Valori-limită pentru sursa de zgomot de tip industrial de la amplasamentele industriale 
unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu 
modificările și completările ulterioare 
 

Nr. crt. 
Tip valori-
limită 

Valori-limită Aplicabilitate pentru situația existentă 
Lzsn Lnoapte  

1 Valori de prag 70 60 

Traficul rutier sau feroviar din interiorul amplasamentelor
industriale situate în exteriorul aglomerărilor sau la limita
administrativă a acestora, dacă zgomotul produs de activitatea
acestora influențează nivelurile de zgomot în interiorul
aglomerărilor și dacă nu se află în vecinătatea unei zone locuite
a altei localități, caz în care se aplică valorile de la poziția 2 

2 Valori de prag 65 50 
Traficul rutier sau feroviar din interiorul amplasamentelor
industriale situate în interiorul aglomerărilor  

3 Valori de prag 65 55 

Sursele de zgomot de tip industrial din amplasamentele
industriale unde se desfășoară activități industriale prevăzute în 
anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, situate în exteriorul aglomerărilor sau
la limita administrativă a acestora, dacă zgomotul produs de
activitatea acestora influențează nivelurile de zgomot în
interiorul aglomerărilor și dacă nu se află în vecinătatea unei
zone locuite a altei localități, caz în care se aplică valorile de la 
poziția 4 

4 Valori de prag 60 50 

Sursele de zgomot de tip industrial din amplasamentele
industriale unde se desfășoară activități industriale prevăzute în 
anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, situate în interiorul aglomerărilor 

5 
Limită 
admisibilă 56^1 50^1 

Amplasamente industriale unde se desfășoară activități 
industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu 
modificările și completările ulterioare, situate în interiorul
aglomerărilor și în exteriorul aglomerărilor, dacă zgomotul 
produs de activitatea acestora influențează nivelurile de zgomot 
în interiorul aglomerărilor 6 

Limită 
admisibilă 56^2 45^2 
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3. Date obținute în urma realizării hărților strategice de zgomot 
 

Harta de zgomot privind traficul rutier în regim Lzsn  
 
Conform tabelului privind valorile maxime (70 dB) pentru traficul rutier se evidențiază următoarele 
drumuri cu depășiri:  

A1,  
Stefan Cel Mare,  
Henri Coanda,   
Semaforului,  
General Vasile Milea,  
Moldoveanu,  
Nicolae Iorga,  
Rahovei,  
Mihai Viteazul,  
Oștirii,  
Constantin Noica,  
Corneliu Coposu,  

Fânarilor,  
Calea Gusteritei,  
Strungului,  
Nicolaus Olahus,  
Calea Dumbrăvii,  
Calea Cisnădiei,  
Argeșului,  
Gheorghe Dima,  
Siretului,  
Avrig,  
Poplacăi,  
Cristian,  

Maramureșului,  
Alba Iulia,  
Transilvaniei,  
Banatului,  
Malului,  
Lunga,  
Rusciorului,  
Țiglarilor,  
Calea Surii Mari,  
Viitorului. 

 

Fig 1. Harta de conflict trafic rutier Lzsn 
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Harta de zgomot privind traficul rutier în regim Ln 

 
Conform tabelului privind valorile maxime permise (60 dB) pentru traficul rutier se evidențiază 
următoarele drumuri  cu depășiri:  
 
A1,  
Stefan Cel Mare,  
Henri Coanda,   
General Vasile Milea,  
Moldoveanu,  
Nicolae Iorga,  
Rahovei,  
Mihai Viteazul,  
Corneliu Coposu,  

Calea Gusteritei,  
Nicolaus Olahus,  
Calea Dumbrăvii,  
Calea Cisnădiei,  
Argeșului,  
Poplacăi,  
Cristian,  
Maramureșului,  
Alba Iulia,  

Transilvaniei,  
Banatului,  
Malului,  
Lunga,  
Rusciorului,  
Tiglarilor,  
Calea Surii Mari,  
Viitorului 
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Expunerea populației și a clădirilor cu caracter special la zgomotul provocat de traficul 

rutier în regim Lzsn și Lnoapte  
 
Din analiza rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 3534  persoane expuse la 

un nivel de zgomot peste 70 dB pentru indicatorul Lzsn, respectiv 5205 persoane expuse la nivel de peste 
60 dB pentru indicatorul Lnoapte.  

 
În ceea ce privește numărul de clădiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele legale 

se observă faptul că există:  
- 6 clădiri expuse la niveluri de peste 70 dB pentru Lzsn:  

1. Colegiul Tehnic Textil 
2. Grădinița nr.45 
3. Scoala cu clasele I-VIII nr.15 
4. Scoala gimnaziala nr.13 Sibiu 
5. Spital județean 
6. Universitatea Romano-Germana 

 
- 6 clădiri expuse la niveluri de peste 60 dB pentru Lnoapte.  

1. Colegiul Tehnic Textil 
2. Grădinița nr.45 
3. Scoala cu clasele I-VIII nr.15 
4. Scoala gimnaziala nr.13 Sibiu 
5. Spital județean 
6. Universitatea Romano-Germana 

 
 
Harta de zgomot privind activitatea industriala în regim Lzsn  
Conform Anexei 7 privind valorile maxime permise (65 dB) pentru industrie nu se evidențiază zone cu 
depășiri. 
 
Harta de zgomot privind activitatea industriala în regim Ln  
Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (55 dB) pentru industrie nu se evidențiază zone cu 
depășiri. 
 
 
Expunerea populației și a clădirilor cu caracter special la zgomotul provocat de activitatea 
industriala în regim Lzsn și Lnoapte  

Din analiza rezultatelor obținute se observă faptul că:  
- nu există persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 65 dB pentru indicatorul Lzsn 

respectiv 55 dB pentru indicatorul Lnoapte.  
- nu există clădiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele legale de 65 dB pentru 

Lzsn, respectiv 55 dB pentru Lnoapte.  
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 Anexe 
 Prezentul raport conține anexate următoarele documente: 
 
 Anexa 1: datele de intrare folosite în procesul de cartare strategică de zgomot 
 Anexa 2: măsurători si numărători de trafic  
 Anexa 3: Harta strategica de zgomot – trafic rutier Lzsn (format electronic) 
 Anexa 4: Harta strategica de zgomot – trafic rutier Lnoapte (format electronic) 
 Anexa 5: Harta strategica de zgomot – industrie Lzsn (format electronic) 
 Anexa 6: Harta strategica de zgomot – industrie Lzsn (format electronic) 
 Anexa 7: Tabel expunere persoane, locuințe și clădiri speciale (format electronic xls.)  
 Anexa 8: Hărțile strategice de zgomot (format electronic – shp) 
 Anexa 9: Harta de bază (format electronic - shp) 
 Anexa 10: Date de intrare oficiale primite (format electronic) 
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Anexa 1: Analiza datelor de intrare utilizate în procesul de cartare strategică de zgomot 

 

Pentru colectarea datele oficiale necesare pentru elaborarea hărților de zgomot conform Legii 121/2019 în 15 martie 2022 Enviro Consult a trimis 

prin email către Primăria Sibiu o solicitare pentru punerea la dispoziție a datelor de intrare oficiale necesare.  

 

In continuare prezentam evaluarea datelor primite si modalitatea de completare a acestora 

date de intrare necesare Date obținute, evaluare   Date utilizate, metoda de completare  calitatea, 

acuratețea 

date topografice și demografice - Harta de bază a obiectivului pentru care se realizează cartarea strategică de zgomot 
 
Granița hărților strategice de 

zgomot 

au fost primite date prin posta, in format 

electronic (DVD) in 14.04.2022 

S-a utilizat limita administrativă a municipiului 

Sibiu  

Foarte buna 

Clădiri au fost primite date incomplete prin posta, in 

format electronic (DVD) in 14.04.2022 

 

s-au utilizat datele primite si completate cu 

datele din cartarea strategica de zgomot din 

2017.  

buna 

Înălțimile clădirilor  Nu au fost primite date oficiale 

 

s-au utilizat datele din cartarea strategica de 

zgomot din 2017. 

buna 

Curbele de nivel ale terenului Nu au fost primite date oficiale 

 

s-au utilizat datele din cartarea strategica de 

zgomot din 2017 

buna 

Aliniament rutier  au fost primite date incomplete prin posta, in 

format electronic (DVD) in 14.04.2022 

s-au utilizat datele primite si completate cu 

datele din cartarea strategica de zgomot din 

2017. 

buna 

Atenuare la sol  au fost primite date incomplete prin posta, in 

format electronic (DVD) in 14.04.2022 

s-au utilizat datele primite buna 

Separarea clădirilor in 

categorii: locuințe, speciale, 

industriale  

au fost primite date incomplete prin posta, in 

format electronic (DVD) in 14.04.2022 

 

s-au utilizat datele primite si completate cu 

datele din cartarea strategica de zgomot din 

2017 

buna 

populația au fost primite date prin email in 18.04.2022 

 

s-a utilizat populația primita Foarte buna 

Distribuția locuitorilor în 

clădirile rezidențiale 

A fost primit strat GIS cu adrese si număr 

apartamente, informație incompleta. prin posta, 

in format electronic (DVD) in 14.04.2022 

 

s-au utilizat datele primite si completate prin 

alocarea uniforma a numărului de locuitori in 

apartamentele primite 

buna 
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date trafic rutier 

Număr de vehicule în trafic.  S-au primit datele oficiale de trafic din harta de 

zgomot din 2017.  

S-au primit date de trafic de la Fipconsulting, 

societate care a realizat studiu de trafic in 

Municipiul Sibiu in anul 2021, respectiv: 

numărători de trafic in 101 puncte din oraș 

efectuate într-o anumita zi din an pe o perioada 

de 4 ore din acea zi in timpul zilei. Nu sunt date 

complete pe anul calendaristic 2021 si nu sunt 

date pentru intervalele seara si noapte.  

S-au realizat determinări (numărători) de trafic 

rutier si nivel de zgomot de către Enviro Consult 

in luna martie 2022 in 68 de puncte din Sibiu.  

S-au primit de la Primaria Sibiu date despre 

transportul local, trasee si orar.  

S-au utilizat datele de trafic din 2017, 

completate si modificate cu datele din 2021 de 

la Fip Consulting si validate / verificate cu 

determinările Enviro Consult din 2022 

buna 

Viteza trafic rutier  S-au primit datele oficiale de trafic din harta de 

zgomot din 2017.  

S-au primit date de trafic de la Fipconsulting, 

societate care a realizat studiu de trafic in 

Municipiul Sibiu in anul 2021, respectiv: 

numărători de trafic in 101 puncte din oraș 

efectuate într-o anumita zi din an pe o perioada 

de 4 ore din acea zi in timpul zilei. Nu sunt date 

complete pe anul calendaristic 2021 si nu sunt 

date pentru intervalele seara si noapte.  

S-au realizat determinări (numărători) de trafic 

rutier si nivel de zgomot de către Enviro Consult 

in luna martie 2022 in 68 de puncte din Sibiu.  

S-au utilizat vitezele din datele de trafic din 

2017, completate si modificate cu datele din 

2021 de la Fip Consulting si verificate cu 

determinările Enviro Consult din 2022 

buna 

Împărțire în perioade de timp: 

Zi, Seara și Noapte  

s-au primit împărțite corect datele de trafic din 

harta de zgomot precedenta, datele promite 

pentru 2021 din studiul Fipconsulting nu au fost 

disponibile pe cele 3 intervale din zi. 
 

S-au utilizat datele din 2017 – 2018 modificate 

cu datele culese in 2021 si 2022. 

buna 
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Tip Flux de trafic  s-au primit datele oficiale de trafic din harta de 

zgomot precedenta. Nu s-au primit date oficiale 

pentru anul 2021. S-au realizat determinări  de 

trafic rutier de către Enviro Consult in 2022. 

S-au utilizat datele din cartarea precedenta 

completate si verificate cu determinările Enviro 

Consult din 2022. Pentru străzile pe care nu s-au 

efectuat determinări, s-a utilizat instrumentul : 

se consideră flux de trafic pulsatoriu continuu 

buna 

Panta drum  Nu s-au primit date oficiale pentru anul 2021.  

S-a primit forma terenului din cartarea 

precedenta.  

S-au utilizat curbele de nivel. Foarte buna  

Suprafața drum au fost primite date incomplete prin posta, in 

format electronic (DVD) in 14.04.2022 

S-au realizat determinări  de trafic rutier de către 

Enviro Consult si s-a identificat tipul de suprafața 

 

s-au utilizat datele primite, completate cu 

determinările Enviro Consult din 2022. Pentru 

străzile pe care nu s-au efectuat determinări, s-a 

utilizat instrumentul 5: se consideră că toate 

drumurile au suprafața din asfalt fin. 

buna 

date emisie activități industriale  
 

Surse acustice industriale, 

niveluri putere acustică 

A fost primită adresa de răspuns nr. 

5616/21.03.2022 de la APM Sibiu către Primăria 

Sibiu cu lista unităților industriale, date 

incomplete referitor la emisia acustica a surselor 

de zgomot.  

Au fost primite prin email in 13 aprilie măsurători 

efectuate in 2022 in interiorul unităților 

industriale: nivel de presiune acustica si poziție 

puncte măsurare. Nu s-au transmis date pentru 

anul 2021, nu s-a indicat lista surselor, poziția, 

înălțimea, descrierea si puterea acustica a 

acestora.  

Au fost primite prin email in 18 aprilie copii ale 

autorizațiilor de mediu a 3 unități industriale si 

informația ca măsurătorile precedente s-au 

efectuat la 5 m de surse.  

Datele primite nu sunt aferente anului 2021 si nu 

conțin informații despre sursele de zgomot, 

poziție, descriere, si putere acustica. 

s-a calculat valoarea nivelului de putere acustică 

utilizând măsurătorile acustice efectuate de 

APM in 2022. 

 

slaba 
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Anexa 2  

Puncte măsurare nivel zgomot si numărare trafic, Sibiu 
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Măsurători efectuate Luni, 28.03.2022 

 

nr 
Punct 
măsurare 

nivel măsurat Leq 
[dB(A)] 

1 P01 78,1 

2 P02 74,6 

3 P03 70,5 

4 P04 69,7 

5 P05 67,8 

6 P06 68,9 

7 P07 66,7 

8 P08 70,0 

9 P09 69,7 

10 P10 69,2 

11 P11 73,6 

12 P12 69,7 

13 P13 70,6 

14 P14 70,4 

15 P15 76,0 

16 P16 73,8 

17 P17 77,5 

18 P18 75,1 

19 P19 75,1 

20 P20 71,8 

21 P21 73,9 

22 P22 73,3 

23 P23 71,9 
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Valori trafic numărate 

Punct: P1 Timp măsurare: 07:28 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 117 

Vehicule medii-grele (2) 24 

Vehicule grele (3) 18 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P2 Timp măsurare: 05:11 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 96 

Vehicule medii-grele (2) 7 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P3 Timp măsurare: 05:26 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 97 

Vehicule medii-grele (2) 4 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 1 

 

Punct: P4 Timp măsurare: 03:59 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 123 

Vehicule medii-grele (2) 1 

Vehicule grele (3) 1 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 1 

 

Punct: P5 Timp măsurare: 05:45 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 102 

Vehicule medii-grele (2) 8 

Vehicule grele (3) 1 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 
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Punct: P6 Timp măsurare: 07:02 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 92 

Vehicule medii-grele (2) 1 

Vehicule grele (3) 1 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P7 Timp măsurare: 06:37 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 62 

Vehicule medii-grele (2) 3 

Vehicule grele (3) 3 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 1 

 

Punct: P8 Timp măsurare: 06:23 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 108 

Vehicule medii-grele (2) 1 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P9 Timp măsurare: 04:47 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 111 

Vehicule medii-grele (2) 5 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 1 

 

Punct: P10 Timp măsurare: 04:35 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 115 

Vehicule medii-grele (2) 3 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 
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Punct: P11 Timp măsurare: 05:02 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 123 

Vehicule medii-grele (2) 5 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 2 

 

Punct: P12 Timp măsurare: 06:15 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 96 

Vehicule medii-grele (2) 2 

Vehicule grele (3) 3 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P13 Timp măsurare: 05:20 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 105 

Vehicule medii-grele (2) 1 

Vehicule grele (3) 5 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P14 Timp măsurare: 04:13 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 137 

Vehicule medii-grele (2) 2 

Vehicule grele (3) 3 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P15 Timp măsurare: 05:05 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 113 

Vehicule medii-grele (2) 2 

Vehicule grele (3) 4 

Motociclete ușoare (4a) 1 

Motociclete „grele” (4b) 0 
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Punct: P16 Timp măsurare: 03:54 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 113 

Vehicule medii-grele (2) 2 

Vehicule grele (3) 1 

Motociclete ușoare (4a) 1 

Motociclete „grele” (4b) 1 

 

Punct: P17 Timp măsurare: 03:36 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 95 

Vehicule medii-grele (2) 2 

Vehicule grele (3) 3 

Motociclete ușoare (4a) 1 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P18 Timp măsurare: 03:36 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 91 

Vehicule medii-grele (2) 3 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P19 Timp măsurare: 02:55 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 140 

Vehicule medii-grele (2) 6 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P20 Timp măsurare: 04:59 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 96 

Vehicule medii-grele (2) 3 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 1 

 

  



7 
 

 

Punct: P21 Timp măsurare: 04:34 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 102 

Vehicule medii-grele (2) 4 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P22 Timp măsurare: 04:34 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 120 

Vehicule medii-grele (2) 4 

Vehicule grele (3) 3 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P23 Timp măsurare: 03:19 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 117 

Vehicule medii-grele (2) 2 

Vehicule grele (3) 1 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 1 
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Măsurători efectuate Marți, 29.03.2022 

 

nr Punct măsurare 
nivel măsurat 
Leq [dB(A)] 

24 P01 78,8 

25 P02 70,8 

26 P03 68,4 

27 P04 71,1 

28 P05 70,3 

29 P06 69,7 

30 P07 71,1 

31 P08 70,7 

32 P09 75,1 

33 P10 68,1 

34 P11 64,8 

35 P12 69,8 

36 P13 68,2 

37 P14 70,2 

38 P15 66,7 

39 P16 68,9 

40 P17 63,4 

41 P18 64,5 

42 P19 62,0 

43 P20 63,0 

44 P21 71,7 

45 P22 68,3 

46 P23 67,6 

47 P24 66,8 

48 P25 65,9 

49 P26 65,9 

50 P27 66,4 

51 P28 69,6 

52 P29 77,7 

53 P30 68,5 

54 P31 72,2 

55 P32 70,4 

56 P33 74,7 

57 P34 73,5 

58 P35 73,0 

59 P36 70,2 

60 P37 73,1 

61 P38 68,1 

62 P39 72,1 

63 P40 81,9 

64 P41 71,4 
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Valori trafic numărate 

Punct: P1 Timp măsurare: 07:09 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 65 

Vehicule medii-grele (2) 7 

Vehicule grele (3) 4 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P2 Timp măsurare: 09:03 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 53 

Vehicule medii-grele (2) 2 

Vehicule grele (3) 6 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P3 Timp măsurare: 07:32 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 81 

Vehicule medii-grele (2) 1 

Vehicule grele (3) 3 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P4 Timp măsurare: 07:03 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 108 

Vehicule medii-grele (2) 4 

Vehicule grele (3) 4 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P5 Timp măsurare: 06:45 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 101 

Vehicule medii-grele (2) 8 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 
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Punct: P6 Timp măsurare: 05:47 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 142 

Vehicule medii-grele (2) 2 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P7 Timp măsurare: 05:05 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 106 

Vehicule medii-grele (2) 6 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P8 Timp măsurare: 05:17 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 106 

Vehicule medii-grele (2) 5 

Vehicule grele (3) 6 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P9 Timp măsurare: 05:01 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 121 

Vehicule medii-grele (2) 2 

Vehicule grele (3) 3 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P10 Timp măsurare: 04:35 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 101 

Vehicule medii-grele (2) 3 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 
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Punct: P11 Timp măsurare: 05:02 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 23 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P12 Timp măsurare: 05:44 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 44 

Vehicule medii-grele (2) 3 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P13 Timp măsurare: 07:42 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 111 

Vehicule medii-grele (2) 3 

Vehicule grele (3) 6 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P14 Timp măsurare: 07:52 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 111 

Vehicule medii-grele (2) 2 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P15 Timp măsurare: 05:36 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 51 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 1 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 
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Punct: P16 Timp măsurare: 05:36 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 50 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P17 Timp măsurare: 05:21 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 38 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P18 Timp măsurare: 07:24 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 40 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P19 Timp măsurare: 04:52 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 10 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P20 Timp măsurare: 05:37 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 21 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

  



13 
 

 

Punct: P21 Timp măsurare: 05:16 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 166 

Vehicule medii-grele (2) 6 

Vehicule grele (3) 4 

Motociclete ușoare (4a) 1 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P22 Timp măsurare: 05:49 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 144 

Vehicule medii-grele (2) 7 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 1 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P23 Timp măsurare: 06:27 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 87 

Vehicule medii-grele (2) 6 

Vehicule grele (3) 1 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 1 

 

Punct: P24 Timp măsurare: 05:09 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 38 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P25 Timp măsurare: 05:14 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 100 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 3 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 
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Punct: P26 Timp măsurare: 06:22 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 16 

Vehicule medii-grele (2) 1 

Vehicule grele (3) 4 

Motociclete ușoare (4a) 1 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P27 Timp măsurare: 05:06 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 26 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 1 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 1 

 

Punct: P28 Timp măsurare: 06:20 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 50 

Vehicule medii-grele (2) 3 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P29 Timp măsurare: 05:35 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 46 

Vehicule medii-grele (2) 1 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 1 

 

Punct: P30 Timp măsurare: 07:41 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 72 

Vehicule medii-grele (2) 5 

Vehicule grele (3) 3 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 
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Punct: P31 Timp măsurare: 07:10 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 111 

Vehicule medii-grele (2) 3 

Vehicule grele (3) 5 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P32 Timp măsurare: 06:05 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 109 

Vehicule medii-grele (2) 4 

Vehicule grele (3) 4 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 1 

 

Punct: P33 Timp măsurare: 06:57 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 110 

Vehicule medii-grele (2) 4 

Vehicule grele (3) 3 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 2 

 

Punct: P34 Timp măsurare: 03:40 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 108 

Vehicule medii-grele (2) 3 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P35 Timp măsurare: 06:20 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 101 

Vehicule medii-grele (2) 1 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 2 
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Punct: P36 Timp măsurare: 06:25 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 106 

Vehicule medii-grele (2) 1 

Vehicule grele (3) 1 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 1 

 

Punct: P37 Timp măsurare: 04:56 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 128 

Vehicule medii-grele (2) 1 

Vehicule grele (3) 1 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 1 

 

Punct: P38 Timp măsurare: 03:03 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 104 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P39 Timp măsurare: 04:10 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 116 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 0 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P40 Timp măsurare: 03:17 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 103 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 4 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 1 
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Punct: P41 Timp măsurare: 04:10 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 102 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 6 

Motociclete ușoare (4a) 1 

Motociclete „grele” (4b) 0 
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Miercuri 30.03.2022 

 

nr Punct măsurare 
nivel măsurat 
Leq [dB(A)] 

65 P01 69,3 

66 P02 69,5 

67 P03 70,3 

68 P04 68,2 

69 P05 70,1 

70 P06 76,8 

71 P07 78,9 

72 P08 75,4 

73 P09 65,4 

74 P10 69,2 

75 P11 69,5 

76 P12 71,2 
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Valori trafic numărate 

Punct: P1 Timp măsurare: 09:36 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 80 

Vehicule medii-grele (2) 1 

Vehicule grele (3) 1 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P2 Timp măsurare: 06:13 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 99 

Vehicule medii-grele (2) 3 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

 

Punct: P3 Timp măsurare: 08:57 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 105 

Vehicule medii-grele (2) 2 

Vehicule grele (3) 5 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P4 Timp măsurare: 09:57 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 68 

Vehicule medii-grele (2) 2 

Vehicule grele (3) 3 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P5 Timp măsurare: 07:35 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 63 

Vehicule medii-grele (2) 1 

Vehicule grele (3) 3 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 1 
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Punct: P6 Timp măsurare: 03:53 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 136 

Vehicule medii-grele (2) 3 

Vehicule grele (3) 8 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 1 

 

Punct: P7 Timp măsurare: 04:51 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 158 

Vehicule medii-grele (2) 2 

Vehicule grele (3) 3 

Motociclete ușoare (4a) 1 

Motociclete „grele” (4b) 1 

 

 

 

Punct: P8 Timp măsurare: 04:44 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 135 

Vehicule medii-grele (2) 3 

Vehicule grele (3) 6 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P9 Timp măsurare: 08:10 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 64 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 1 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P10 Timp măsurare: 07:13 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 68 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 2 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 
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Punct: P11 Timp măsurare: 08:57 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 103 

Vehicule medii-grele (2) 1 

Vehicule grele (3) 5 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 

Punct: P12 Timp măsurare: 09:07 

Categorie vehicule (CNOSSOS) Nr. vehicule 

Vehicule ușoare (1) 109 

Vehicule medii-grele (2) 0 

Vehicule grele (3) 5 

Motociclete ușoare (4a) 0 

Motociclete „grele” (4b) 0 

 



Harta de zgom
ot

sursa: Trafic rutier
Lzsn

Enviro Consult, Rom
aniaLimA - CNOSSOS-EU, [version of Area - Model Sibiu bine facut] , Predictor V2022 Licensed to Enviro Consult, Romania

430000 435000

485000

480000

475000

470000

period: Lden

75 - 120 dB(A)
70 - 75 dB(A)
65 - 70 dB(A)
60 - 65 dB(A)
55 - 60 dB(A)
50 - 55 dB(A)
45 - 50 dB(A)
40 - 45 dB(A)
35 - 40 dB(A)



Harta de zgom
ot

sursa: Trafic rutier
Lnoapte

Enviro Consult, Rom
aniaLimA - CNOSSOS-EU, [version of Area - Model Sibiu bine facut] , Predictor V2022 Licensed to Enviro Consult, Romania

430000 435000

485000

480000

475000

470000

period: Night Period

75 - 120 dB(A)
70 - 75 dB(A)
65 - 70 dB(A)
60 - 65 dB(A)
55 - 60 dB(A)
50 - 55 dB(A)
45 - 50 dB(A)
40 - 45 dB(A)
35 - 40 dB(A)



Harta de zgom
ot 

sursa: Industrie
Lnoapte

Enviro Consult, Rom
aniaLimA - CNOSSOS-EU, [version of Area - Ind calculat ] , Predictor V2022 Licensed to Enviro Consult, Romania

period: Night Period

75 - 120 dB(A)
70 - 75 dB(A)
65 - 70 dB(A)
60 - 65 dB(A)
55 - 60 dB(A)
50 - 55 dB(A)
45 - 50 dB(A)
40 - 45 dB(A)
35 - 40 dB(A)



Harta de zgom
ot 

sursa: Industrie
Lzsn

Enviro Consult, Rom
aniaLimA - CNOSSOS-EU, [version of Area - Ind calculat ] , Predictor V2022 Licensed to Enviro Consult, Romania

period: Lzsn

75 - 120 dB(A)
70 - 75 dB(A)
65 - 70 dB(A)
60 - 65 dB(A)
55 - 60 dB(A)
50 - 55 dB(A)
45 - 50 dB(A)
40 - 45 dB(A)
35 - 40 dB(A)



Anexa 7. Tabel expunere persoane, locuințe și cladiri speciale

Aglomerarea Sibiu

Sursa de zgomot 55-59 60-64 65-69 70-74 >75

trafic rutier, drumuri 32,132 23,970 15,088 3,262 193

Industrie 0 0 0 0 0

Aglomerarea Sibiu

Sursa de zgomot 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70

trafic rutier, drumuri 32,853 24,179 16,084 4,861 344 0

Industrie 3 0 0 0 0 0

Aglomerarea Sibiu

Sursa de zgomot 55-59 60-64 65-69 70-74 >75

trafic rutier, drumuri 10,711 7,990 5,029 1,087 64

Industrie 0 0 0 0 0

Aglomerarea Sibiu

Sursa de zgomot 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70

trafic rutier, drumuri 10,951 8,060 5,361 1,620 115 0

Industrie 0 0 0 0 0 0

Aglomerarea Sibiu

Sursa de zgomot 55-59 60-64 65-69 70-74 >75

trafic rutier, drumuri 44 75 60 6 0

Industrie 0 0 0 0 0

Aglomerarea Sibiu

Sursa de zgomot 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70

trafic rutier, drumuri 41 65 74 18 0 0

Industrie 0 0 0 0 0 0

Aglomerarea Sibiu cerinta 2.7, anexa 6, Legea 121

Lzsn >55 >65 >75

persoane 74,644 18,542 193

locuinte [sute] 249 62 1
suprafata [km2] 0.00 0.00 0.00

Număr de  clădiri speciale la valori ale Lnoapte

Număr de locuitori expuşi la valori ale Lzsn 

Număr de locuitori expuşi la valori ale Lnoapte

Număr de locuințe expuse la valori ale Lzsn

Număr de locuințe expuse la valori ale Lnoapte

Număr de clădiri speciale expuse la valori ale Lzsn
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