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REZUMAT  

Lucrarea de faţă îşi propune punerea în evidenţă a importanţei realizării hărţilor acustice, în prevenirea poluării acustice în diferite 

domenii de activitate.  

 
ABSTRACT  

The present paper aims to review the importance of ellaborating acoustic maps for the prevention of acoustic pollution within 

various activity domains. 

 
1. GENERALITĂŢI 

 
Zgomotul se defineşte ca un sunet sau amestec de 

sunete, discordante, puternice, neplăcute, gălăgie, vacarm, 
vuiet, tunet etc. 

Zgomotul este un sunet nedorit şi neplăcut auzului. 
Este caracterizat de cele două însuşiri importante ale sale: 
intensitatea, măsurată în decibeli [dB], şi frecvenţa, 
măsurată în hertzi [Hz]. Intensitatea zgomotului se 
măsoară în dB, iar scara de măsură este logaritmică. 

O conversaţie normală are cca 65 dB, iar strigătul are 
în jur de 80 dB. Deşi diferenţa dintre conversaţia normală 
şi strigăt este de numai 15 dB, intensitatea strigătului este 
de 30 de ori mai mare. 

Definiţia zgomotului profesional nu corespunde 
definiţiei generale a zgomotului (orice sunet nedorit, 
jenant), deoarece din punct de vedere psihofiziologic, în 
marea majoritate a cazurilor el este indiferent, nici dorit, 
nici nedorit, ffind acceptat în cadrul obligaţiilor 
profesionale, cu motivaţia retribuţiei corespunzătoare. 
Numai în puţine cazuri el este resimţit ca nedorit, iar în 
unele cazuri este chiar dorit (atunci când este un indicator 
al funcţionării normale a maşinilor, instalaţiilor procesului 
tehnologic etc.). În majoritatea cazurilor ne putem 
desfăşura activitatea ignorând zgomotul ambiental, dar 
odată cu creşterea intensităţii acestuia, devine un factor 
poluant al ambianţei de viaţă şi muncă, influenţând 

negativ performanţele profesionale, fiind cauza oboselii, 
nervozităţii scăderii cantitative şi/sau calitative a nivelului 
muncii prestate. Trebuie să se ţină seama în evaluarea 
modului în care zgomotul perturbă activitatea la locul de 
muncă de următoarele aspecte: 

– zgomotul neaşteptat şi/sau intermitent deranjază mai 

mult decât cel continuu; 

– zgomotele cu un spectru mai bogat în frecvenţe înalte 

deranjază mai mult decât cele cu frecvenţă joasă; 

– activităţile în care atenţia este foarte importantă sunt 

perturbate în mai mare măsură decât celelalte; 

– sensibilitatea la zgomot este mai mare în activităţile 

de instruire decât în lucrările de rutină. 

 
2. EVALUAREA LOCURILOR DE MUNCĂ 

 
Angajatorul trebuie să evalueze şi, dacă este necesar, să 

măsoare nivelurile de zgomot la care sunt expuşi lucrătorii 

(conform cu îndeplinirea obligaţiilor definite în art.6 alin.3 

şi art.9 alin.1 din Directiva 89/391/CEE). 

Angajatorul trebuie să acorde o atenţie deosebită, 

următoarelor elemente: 

– nivelul, tipul şi durata expunerii, inclusiv expunerea 

la zgomot cu caracter de impuls; 

– valorile limită de expunere; 
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– orice impact asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor 
care aparţin unor grupe de risc deosebit de sensibile; 

– în măsura în care este posibil din punct de vedere 
tehnic, orice impact asupra sănătăţii şi securităţii 
lucrătorilor rezultat din interacţiuni între zgomot şi 
substanţe ototoxice din mediul profesional; 

– orice impact indirect asupra sănătăţii şi securităţii 
lucrătorilor rezultate din interacţiuni între zgomot şi 
semnalele de avertizare sau alte sunete care trebuie 
păstrate pentru a reduce riscul de accidente; 

– informaţii privind emisia de zgomot, furnizate de 
producătorii echipamentelor de lucru, în conformitate cu 
directivele comunitare pertinente; 

– existenţa unor echipamente de lucru alternative, 
proiectate pentru a reduce emisia de zgomot; 

– extinderea expunerii la zgomot peste orele de lucru 
normale, pe răspunderea angajatorului; 

– informaţii adecvate obţinute în urma supravegherii 
sănătăţii; 

– disponibilitatea mijloacelor de protecţie auditivă cu 
caracteristici de atenuare adecvate. 

 
3. PRINCIPII DE REDUCERE A 

RISCURILOR 

 
Reducerea riscurilor trebuie să se bazeze pe principiile 

generale de prevenire prevăzute în art.6 alin. 2 din 
Directiva 89/391/CEE şi trebuie să ţină seama în special de: 

 alte metode de lucru care necesită mai puţină 
expunere la zgomot; 

 alegerea unor echipamente de lucru adecvate, având 
în vedere natura muncii, care să emită cel mai mic zgomot 
posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la dispoziţia 
lucrătorilor echipamentul de lucru care respectă 
dispoziţiile comunitare, cu scopul sau cu efectul de a 
limita expunerea la zgomot; 

 proiectarea şi amenajarea locurilor de muncă; 
 informarea şi formarea profesională adecvată a 

lucrătorilor, pentru ca aceştia să utilizeze echipamentele în 
mod corect, în vederea reducerii la minimum a expunerii 
la zgomot; 

 reducerea zgomotului prin mijloace tehnice; 
 programe adecvate de întreţinere a echipamentelor 

de lucru, a locului de muncă şi a sistemelor de la locul de 
muncă; 

 organizarea muncii astfel încât să se reducă 
zgomotul: limitarea duratei şi intensităţii expunerii, programe 
de lucru adecvate, cu perioade suficiente de odihnă. 

 
4. HARTA DE ZGOMOT 

 
Pornind de la principiul general de prevenire, enunţat 

în art.6 alin.2 din Directiva 89/391/CEE, şi anume, că în 

reducerea riscului se va ţine seama de proiectarea şi 

amenajarea locurilor de muncă şi a posturilor de lucru, 

este necesară efectuarea unei analize a sistemului de 

muncă din punct de vedere acustic şi fundamentarea unor 

lucrări de amenajare care să contribuie la reducerea 

nivelului de zgomot care ajunge la lucrători şi la protejarea 

locurilor de muncă vecine. 

Pentru a avea o imagine mai clară privind expunerea la 

zgomot a lucrătorilor, este eficientă întocmirea unei hărţi 

de zgomot a locului de muncă. Harta de zgomot reprezintă 

cartarea datelor privind situaţiile existente referitoare la 

zgomot, în funcţie de un indicator, şi care evidenţiază atât 

depăşirile valorilor limită cât şi critice dintr-o anumită 

zonă de lucru. Harta este concepută pentru evaluarea 

globală a expunerii la zgomotul provenit din surse diferite 

într-o încăpere în care se desfăşoară activitate productivă. 

Indicatorul în funcţie de care se realizează harta este 

nivelul de zgomot exprimat în decibeli [dB]. 

Hărţile acustice se pot realiza prin: 

– afişarea valorilor măsurate în timpul supravegherilor 

pe timp scurt sau lung; 

– afişarea valorilor măsurate de staţiile de monitorizare 

permanentă; 

– prin calculul şi validarea cu măsurători, utilizând 

diferite aplicaţii software. 

Pentru a fi cât mai aproape de realitate, hala de 

producţie se va împărţi în suprafeţe de 1m
2
, deci un caroiaj 

de 1m × 1m, şi se vor efectua determinări de zgomot în 

fiecare pătrat astfel obţinut. Rezultatele măsurătorilor se 

vor trece pe planul de situaţie al locului de muncă, iar în 

funcţie de valori se vor aplica culori diferite ale 

suprafeţelor convenţional create. Astfel se obţine o hartă a 

zgomotului în mediul de muncă analizat putând localiza cu 

uşurinţă zonele cu un nivel de zgomot ridicat. În urma 

determinărilor efectuate, a întocmirii hărţilor de zgomot şi 

a identificării zonelor celor mai poluate d.p.d.v. fonic, se 

poate trece la identificarea şi fundamentarea măsurilor 

pentru reducerea riscurilor de îmbolnăvire profesională 

sau de degradare a stării de sănătate a lucrătorilor. 

5. EXEMPLU DE CAZ 

În cadrul unui atelier-şcoală cu suprafaţa de 25m
2
  

(5m × 5m) există în dotare un strung, o freză şi un polizor. 

În cea mai mare parte a timpului de lucru (aproximativ  

5 ore), funcţionează strungul, iar periodic şi freza şi 

polizorul, dar nu mai mult de 3 ore din programul de 8 ore. 

S-au făcut măsurători de zgomot în centrul suprafeţelor 

imaginare de dimensiune 1m × 1m, în total 25 celule, 

obţinându-se harta de zgomot a atelierului analizat (fig. 1): 
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Fig. 1 

 

 

În care: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se observă zonele din atelier în care se depăşesc 

limitele maxim admisibile şi cele cu nivel mai puţin ridicat 

de zgomot. 
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