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REZUMAT. Lucrarea prezintă tendinţele de dezvoltare la nivel european în ceea ce priveşte reducerea poluării atât a aerului cât şi 
fonică în transportul urban şi dezvoltarea pe plan mondial al transportului urban. 
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ABSTRACT. This paper presents the tendencies of development în the European Union about the reduction of air and phonic 
pollution în urban transport and the development on global plan. 
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1. INTRODUCERE 

Transportul înseamnă deplasarea oamenilor şi a 
mărfurilor dintr-un loc în altul, pe distanţe variabile, în 
general, cu ajutorul mai multor mijloace de transport în 
condiţii de siguranţă, confort şi comoditate. 

Termenul de transport provine din limba latină prin 
compunerea cuvintelor trans care înseamnă peste şi 
portare care înseamnă a căra. 

Transportul este organizat în reţele, iar reţeaua este 
definită de trei elemente conform figurii 1. 

2. SISTEMUL TERITORIAL DE 
TRANSPORT 

Economia şi populaţia unui teritoriu solicită mai 
multe sisteme de transport, corelate cu potenţialul acelui 

teritoriu şi cu nevoile obiective, permanente sau oca-
zionale. Se constituie astfel sistemele teritoriale de 
transport. În funcţie de locul în care acestea se regăsesc, 
deosebim: 

–  transportul urban: 
• de mărfuri – derulat aproape în exclusivitate de 

mijloacele de transport auto; 
• de călători derulat prin mijloace de transport: 
• auto: autobuze, troleibuze; 
• feroviar: tramvaie, metrouri. 

–  transportul suburban: 
• de mărfuri – derulat prin mijloace de transport: 
• auto: autocamioane; 
• feroviare: vagoane de marfă. 
• de călători derulat prin mijloace de transport: 
• auto: autobuze; 
• feroviare: vagoane de călători, tramvai uşor, 

metrou, automotoare. 
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–  transport interurban: 
• de mărfuri – derulat prin mijloace de transport: 

 auto: autocamioane; 
 feroviare: vagoane de marfă; 
 fluviale: nave fluviale; 
 aeriene: aeronave; 
 maritime: nave maritime (prin navigaţie 
costieră). 

• de călători derulat prin mijloace de transport: 
 auto: autobuze, automobile; 
 feroviare: vagoane de călători; automotoare; 
 fluviale: nave fluviale; 
 aeriene: aeronave; 
 maritime: nave maritime (prin navigaţie 
costieră). 

–  transport internaţional: 
• de mărfuri – derulat prin mijloace de transport: 

 auto: autocamioane; 
 feroviare: vagoane de marfă; 
 fluviale: nave fluviale; 
 aeriene: aeronave; 

 maritime: nave maritime; 
 prin conducte 

• de călători derulat prin mijloace de transport: 
 auto: autobuze, automobile; 
 feroviare: vagoane de călători; trenuri de mare 
viteză; 

 fluviale: nave fluviale; 
 aeriene: aeronave; 
 maritime: nave maritime. 

3. TRANSPORTUL URBAN ECOLOGIC 

Poluarea reprezintă o stare nedorită de degradare a 
mediului natural înconjurător datorită contaminării cu 
substanţe dăunătoare, ca o consecinţă a activităţilor 
umane. Se cunosc două feluri de poluare: locală şi globală.  

Transporturile reprezintă una dintre sursele impor-
tante de poluare ale mediului înconjurător.  

Formele de poluare generate de transporturi sunt: 
poluarea fonică, poluarea aerului şi poluarea apelor. 
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Fig. 1. Reţeaua de transport: elemente componente. 
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Dintre mijloacele de transport urban cele mai puţin 
poluante, atât din punct de vedere fonic cât şi chimic, 
sunt cele feroviare. 

Pe lângă acest avantaj, deosebit de important, trans-
portul urban de călători cu mijloace de transport 
feroviare mai are şi avantajul unei capacităţi de transport 
sporite, după cum se arată în tabelul 1. 

În oraşe, principala cauză a zgomotului, este trans-
portul. 

Pentru a reduce nivelul intensităţii zgomotului în 
mediul urban datorită mijloacelor de transport, se iau în 
considerare o serie de aspecte: 

• tipul de vehicul (autovehicule, motociclete, tram-
vaie); 

• tipul căii de rulare (şosea, cale ferată). 
Transportul feroviar în general este un transport ce 

poluează fonic. Poluarea fonică la transportul feroviar 
este produsă de: 

• calea de rulare (la circulaţia vehiculului pe cale); 
• vehiculul feroviar în mişcare. 

 
Tabelul 1 

 

 Tipul de transport Călători 
[călători/zi] 

Şine: linii 
operaţionale 

Linii suburbane 20,000-120,000 
Metrou 100,000-200,000 
Metrou  uşor 20,000-100,000 
Tramvai 10,000-30,000 
Linii regionale 2,000-5,000 

Autobuz: linii 
operaţionale 

Linii urbane 2,000-15,000 
Linii regionale din zonă 1,000-3,000 

Serviciul de 
rezervări 

Autobuze rezervate 
(comandate) 500-1,000 

Comandă de taxi 40-100 
Microbuze 20-50 

 
O soluţie pentru aceste probleme ar fi metroul uşor. 

Metroul uşor este linia de tramvai pe care se circulă cu 
viteză maximă admisă de deplasare, cu cel puţin 70% 
din traseu separat de restul traficului iar restul rămas ne-
separat să fie marcat că zonă prioritară pentru tramvai. 

Pentru reducerea poluarării fonice s-au luat măsuri 
atât la calea de rulare – prin construirea unei căi de 
rulare silenţioase (şinele se montează pe fundaţii elastice 
pentru micşorarea vibraţiilor), la vehicul – prin utili-
zarea în construcţia sa a materialelor fonoabsorbante, iar 
roţile şi suspensiile trebuie să fie elastice cât şi măsuri de 
protejare a spaţiilor locuite din vecinătarea liniei de cale 
ferată prin plantarea de liziere şi prin montarea panourilor 
de protecţie (panouri fonoabsorbante). 

Căile de rulare pot fi: 
• de suprafaţă; 
• îngropate. 

În figurile următoare se prezintă câteva soluţii con-
structive de căi de rulare îngropate. 

     

 
a) 

   

 
b) 

 

 
c)  

 
d)   
 

Fig. 2. Căi de rulare îngropate:  
a – şine acoperite cu suport pentru şine şi straturi bituminoase; 

b – şine pavate; c – şine acoperite cu dale din beton; d – şine aşezate 
pe un pat de beton 

 
La ora actuală, din punct de vedere ecologic, so-

luţia optimă pentru construirea căii de rulare o 
constituie calea de rulare de suprafaţă cu iarbă între 
şine, figura 3 (în traficul suburban şi urban unde este 
posibilă delimitarea căii de rulare feroviare de cea 
rutieră). Un exemplu concret de aplicare este dat în 
figura 4. La trecerea la nivel cu calea rutieră, în zone 
comerciale, s-a adoptat soluţia cu şină îngropată cu 
pavaj de beton (fig. 2,d), iar în zone centrale (cu 
locuinţe) s-au adoptat soluţiile din figura 5, iar în 
figura 6 se dă un exemplu concret de aplicare a solu-
ţiilor din figura 5. 

4. CONCLUZII 

Pentru a putea lua măsuri de reducere a poluării 
fonice trebuie mai întâi: 

– să se determine expunerea la zgomot în mediul 
înconjurător cu ajutorul cartografierii zgomotului; 

– rezultatele măsurătorilor precum şi efectele zgo-
motului asupra omului să fie făcute publice. 
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a) 

 
b) 

 
b1) 

 
b2) 

 
Fig. 3. Căi de rulare de suprafaţă cu iarbă între şine:  

a – şine deschise cu iarbă la nivelul traversei; 
b – şine acoperite cu iarbă la nivelul căii de rulare. 

 

 
a) 

 
b) 
 

Fig. 4. Exemplu concret de aplicare a soluţiilor din figura 3:  
a – şine deschise cu iarbă la nivelul traversei; 

b – şine acoperite cu iarbă la nivelul căii de rulare 

 
a)  

 
b) 

 
c) 
 

Fig. 5. Căi de rulare la treceri de nivel cu calea ferată: 
a – şine pavate pe un suport de balast; 

b – şine pavate pe un suport de beton; c) şine înglobate într-un 
amestec de asfalt şi beton. 

 

 
 

Fig. 6. Exemplu concret de aplicare a soluţiilor din figura 5. 
 

Poluarea sonoră în statele membre ale UE constituie 
un domeniu bine definit în cadrul dreptului comunitar al 
mediului. Unul dintre cele mai importante documente 
este Directiva 2002/49/CE privind evaluarea şi 
gestionarea zgomotului în mediul înconjurător. 

Legislaţia românească se rezumă doar la „norme şi 
condiţii tehnice” stabilite prin ordine ministeriale. De 
aceea armonizarea legislaţiei româneşti cu cea comuni-
tară trebuie să se facă corespunzător şi va privi măsurile 
de gestionare a problemei, uniformizarea conţinutului 
documentelor utilizate şi a procedurilor tehnice de 
realizare a reducerii zgomotelor. 
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