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REZUMAT. Lucrarea prezintă o sinteză a aspectelor teoretice şi practice referitoare la sursele de zgomot produse de traficul urban, în 
condiţiile actuale ale dezvoltării infrastructurii rutiere şi a parcului auto.  Prin identificarea surselor  şi măsurarea indicatorilor de 
zgomot, se pot elabora şi adopta strategii de reducere a zgomotului produs de fluxurile rutiere.   
 
Cuvinte cheie: zgomot, trafic, harta acustică, infrastructura rutieră, panouri acustice. 
 
ABSTRACT. The paper summarizes the theoretical and practical issues concerning the sources of noise produced by urban traffic, in 
the actual conditions of road infrastructure development and fleet. By identifying and measuring indicators of noise sources, it can 
be develop and adopt strategies to reduce the traffic noise. 
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1. INTRODUCERE 

O problemă actuală ce preocupă comunitatea euro-
peană şi mondială o reprezintă reducerea poluării sonore. 
Astfel au fost adoptate o serie de directive la nivel 
european şi naţional privind zgomotul datorat traficului 
rutier şi nu numai, inclusiv ghiduri şi metode de evaluare a 
nivelului zgomotului, din care amintim: Directiva 
2002/49CE din 25 iunie 2002 – prin care se urmăreşte 
dezvoltarea unei strategii pentru reducerea zgomotului 
emis de sursele majore, Hotărârea 321/ 14 aprilie 2005, 
OM 678/1344/915/1397 din 2006 şi OM 1830/2007 
referitor la Ghidul privind realizarea, analizarea şi 
evaluarea hărţilor strategice de zgomot etc. [18, 19].  

În prezent, ţările puternic dezvoltate care au imple-
mentat deja directivele normelor comunităţii europene, 
urmăresc dezvoltarea unor tehnici de identificare nivelul 
de zgomot din punct de vedere psihoacustic, respectiv a 
impactului psiho-afectiv pe care zgomotul dintr-o zonă 

urbană îl are asupra locuitorilor, dezvoltând astfel două 
concepte noi: harta psihoacustica bazată pe o scală 
emoţional-senzorială şi tipologia zgomotului unei zone 
ca aspect ce caracterizează mediul respectiv [14]. În 
prezent, la noi în ţară există preocupări ştiinţifice intense 
în centre universitare precum Braşov, Cluj, Bucureşti, 
Timişoara, pe linia optimizării circulaţiei urbane şi peri-
urbane, incluzând atât studii, cercetări teoretice şi practice 
de elaborare a hărţilor acustice (modelare, simulare şi 
achiziţie de date prin studii de caz, cu soft-uri moderne), 
cât şi cercetări privind sisteme inovative de panouri cu 
proprietăţi fonoabsorbante (proiecte ştiinţifice realizate 
în parteneriat ICECON Bucureşti – Universitatea 
„Transilvania“ din Braşov) [15]. Astfel, aprofundarea 
cercetărilor privind structurile funcţionale cu rol de 
preluare şi absorbţie fonică, elaborarea unor modele 
inovative din materiale reciclabile şi/sau degradabile, cu 
design ambiental adaptat amplasamentului, constituie 
un domeniu cu potenţial de dezvoltare la noi în ţară ca 
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urmare a obiectivelor strategice ale României în 
privinţa dezvoltării infrastructurii rutiere.  

2. SURSELE DE ZGOMOT GENERAT  
DE TRAFICUL RUTIER ŞI METODE  
DE CONTROL 

Principalele surse de zgomot generat de traficul rutier 
sunt:  

 surse emise de grupuri moto-propulsate de zgomot 
mecanic; 

 surse emise la contactul dintre pneuri şi calea de 
rulare; 

 surse emise de curenţii de aer care prin inter-
acţiunea lor cu vehiculele duc la formarea zgomotului 
aerodinamic; 

 surse diverse (descărcări pneumatice, frâne, portiere, 
încărcături etc.); 

 compunerea surselor e zgomot ale parcului auto. 
Din cercetările efectuate, s-a constatat că grupul moto-

propulsor şi contactul pneu-cale de rulare contribuie 
predominant la producerea zgomotului din trafic (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Sursele de zgomot produse de un automobil. 
 

În practică, tehnicile de control al zgomotului 
produse de surse vizează acţiuni de evitare a emisiilor 
acustice prin control activ sau acţiuni de reducere a 
zgomotului prin control pasiv.  Metodele de reducere a 
zgomotului prin acţiuni asupra sursei de zgomot vizează 
o serie de măsuri: 

 reducerea emisiilor fonice şi chimice ale autove-
hiculelor prin proiectarea unor sisteme antifonice de 
către constructori;  

 inspecţiile tehnice periodice care să vizeze şi nive-
lul de zgomot emis de automobil; 

 interzicerea circulaţiei în anumite zone sau între 
anumite intervale orare a autovehiculelor cu nivel ridi-
cat de zgomot (motociclete, atv,..); 

 achiziţionarea unor mijloace de transport în comun 
cu grad ridicat de silenţiozitate (max. 77 dB); 

 pneuri cu calităţi fono - absorbante a zgomotului 
emis de contactul pneu-asfalt; 

 restricţii de circulaţie a vehiculelor grele pe prin-
cipalele artere ale oraşului şi în zonele centrale, între 
anumite ore, în baza unor autorizaţii speciale şi a unor 
taxe (până la 6 dB (a)); 

 distribuţia de alimente şi diverse mărfuri la maga-
zine să se facă cu autovehicule de maxim 3,5 t şi nu cu 
autovehicule de 5 t, 10 t, 15 t etc., colectarea gunoiului, 
intervenţiile pentru diverse activităţi să se facă cu 
utilaje de capacitate mică şi nu cu utilaje grele, dacă nu 
este necesar; 

 achiziţionarea de utilaje de capacitate mică pentru 
unităţile de gospodărire comunală şi utilizarea acestora 
cu precădere în zonele centrale şi pe arterele principale; 

 construirea de ocolitoare ale oraşului pentru traficul 
de tranzit; 

 redirecţionarea traficului de tranzit din interiorul 
oraşului pe ocolitoare; 

 cointeresarea populaţiei pentru utilizarea transpor-
tului în comun (s-ar produce o diminuare a zgomotului 
cu aprox. 1 dB (a)); 

 reducerea volumului de trafic cu 50% conduce la 
scăderea nivelului de zgomot cu aprox. 2-3 dB; 

 menţinerea calităţii principalelor artere de circula-
ţie şi asfaltarea acestora cu materiale fono-absorbante 
sau silenţioase. aceasta poate conduce la reducerea 
zgomotului cu aproximativ 2-3 dB; 

 asfaltarea drumurilor neamenajate poate conduce la 
reducerea traficului pe arterele alăturate; 

 asigurarea unui flux continuu prin utilizarea unui 
sistem de semaforizare de tip „undă verde”. această  
transformare a traficului de la tipul accelerat - decelerat 
la unul de tip flux continuu poate să reducă zgomotul cu 
aproximativ 1 dB (a); 

 implementarea în anumite intersecţii nesemafori-
zate a mini sensurilor giratorii, obţinându-se o reducere 
în jur de 4 dB (a). 

3. METODE DE CONTROL AL 
ZGOMOTULUI ÎN TIMPUL PROPAGĂRII 

În cazul în care zgomotul produs de traficul rutier nu 
poate fi redus prin metodele de control a surselor de 
zgomot, sunt vizate acţiuni asupra receptorilor fie prin 
utilizarea barierelor anti-zgomot (panouri fonoabsor-
bante, reflectorizante) cu precădere la unităţile de 
învăţământ şi la spitale - nivelul de zgomot al clădirilor 
protejate putându-se reduce cu 4 dB (a)  până la 6 dB (a), 
fie prin mărirea distanţei dintre sursă şi receptor. În 
literatura de specialitate este amintită ca metodă de 
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reducere a zgomotului şi înfiinţarea unor zone verzi cu 
o lăţime suficientă pentru asigurarea izolării fonice. În 
Figura 2 sunt prezentate schematic variantele privind 
controlul zgomotului prin acţiuni asupra căii de 
propagare. Astfel, soluţiile de reducere a zgomotului 
vizează fie utilizarea barierelor sonore amplasate între 
calea de rulare a autovehiculelor şi zonele rezidenţiale, 
fie realizarea unor zone supraînălţate din pământ şi 
împădurite sau acoperite cu vegetaţie, fie amplasarea 
unor bariere de vegetaţie, atunci când distanţa dintre 
carosabil şi locuinţe permite acest lucru [16]. 

Ishizuka & Fugiwara au realizat numeroase studiile şi 
cercetări privind performanţele acustice ale barierelor 
sonore cu diferite configuraţii şi design al suprastructurii 
de capăt (profil Y, T, U, plat, cilindric, dublu ecranat), 
inclusiv cercetări asupra combinaţilor de materiale uşoare, 
absorbante şi rigide-reflectante din astfel de structuri [9]. 
Aceştia au ajuns la concluzia că cele mai eficiente tipuri 
de bariere acustice sunt cele cu marginea superioară din 
materiale uşoare şi fono-absorbante. Studii similare ce au 
urmărit creşterea eficienţei panourilor acustice în 
combinaţie cu tipul de asfalt (absorbant/reflectant) au fost 
întrepinse şi de alţi cercetători [1, 4, 6, 8, 17].  

Designul panourilor acustice depinde pe de o parte 
de zona de amplasare (zonă urbană, periurbană sau de-a 
lungul şoselelor naţionale şi autostrăzilor), iar pe de altă 
parte de costurile acestora. O tendinţă actuală este utiliza-
rea materialelor naturale, ecologice, integrate mediului 
ambiant în care sunt fixate barierele sonore [2, 3, 7].  

Din punct de vedere al tipurilor de ecrane acustice 
utilizate în ţările europene dezvoltate, acestea prezintă o 
varietate extraordinară din punct de vedere geometric, 
al materialelor, al structurii şi modului de asamblare şi 
fixare – de la panouri din lemn, plăci de poli-carbonat, 
plăci sandwich, plăci din lemn în amestec cu plastic 
reciclat, combinaţii de lemn cu amenajări peisagistice 
(vegetaţie), elemente modulare din cărămidă, ciment etc, 
panouri din materiale compozite etc [2, 3, 12]. La noi în 
ţară acest domeniu este mai puţin abordat în practică.  
 

 
 

Fig. 2. Tipuri de metode de reducere a zgomotului prin acţiuni 
asupra căii de propagare. 

 

 
Fig. 3. Tipuri de structuri şi materiale utilizate la  panouri fonoabsorbante [9]. 
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În condiţiile actuale ale dezvoltării durabile, se ridică 
problema valorificării şi reutilizării materialelor reciclabile, 
una dintre direcţiile de cercetare ale acestui stagiu fiind 
obţinerea unor structuri funcţionale din  materiale compo-
zite cu proprietăţi de preluare şi absorbţie acustică. Astfel 
de materiale şi structuri sunt din lemn, materiale com-
pozite lignocelulozice, vegetaţie, pământ, nisip, pietriş etc. 

4. METODE DE CONTROL  
AL ZGOMOTULUI LA RECEPTOR 

În cazul în care metodele de control al zgomotului 
nu pot fi aplicate sursei sau căii de propagare a 
sunetelor, pot fi găsite soluţii pentru reducerea polării 
fonice prin izolarea fonică şi termică a clădirilor şi 
utilizarea geamurilor termopan (fig. 4). 

 

 
 

Fig. 4. Izolarea fonică şi termică a clădirilor. 
 

Din literatura de specialitate rezultă că geamurile 
moderne cu panouri duble reduc zgomotul cu aproxima-
tiv 30 dB (A). Acţiunea concertată a tuturor metodelor 
prezentate mai sus pot duce la atenuarea zgomotului 
produs de traficul rutier [19].  

În ţările în care au fost deja aplicate directivele 
Uniunii Europene în ceea ce priveşte nivelul zgomo-
tului  datorat traficului, se pune problema diminuării 
zgomotului din locuinţe care ar duce la lezarea liniştii 
comunităţii rezidenţiale. Astfel, pe lângă măsurile 
impuse de legislaţia în domeniu, se au în vedere şi 
aspectele educative ale populaţiei în acest sens.  

5. MĂSURAREA ZGOMOTULUI ŞI METODE 
DE CALCUL 

Măsurarea nivelului de zgomot produs de traficul 
rutier poate fi efectuat la nivelul vehiculului sau al 
întregului flux rutier. 

Măsurarea nivelului de zgomot produs de vehiculul 
singular este utilă pentru a determina zgomotul emis de 
fiecare categorie de vehicul în parte. Aplicarea acestei 
metode nu a constituit un obiectiv al lucrării, dar au fost 
consultate pe parcursul documentării rapoartele comuni-
cate în cadrul proiectelor de cercetare europeană, precum 
SILVIA, QCITY, HARMONOISE, SILENCE, STAIRRS 

etc. Aceste proiecte au pregătit cadrul legislativ şi ştiinţific 
de elaborare a hărţilor de zgomot pentru evaluarea 
zgomotului produs de diferite surse: feroviar, industrie şi 
aviaţie, dar în special cel rutier [16]. 

Măsurarea zgomotului datorat unui flux de vehicule 
constituie o prioritate în activitatea de elaborare a hărţilor 
strategice de zgomot, în special pentru validarea rezulta-
telor obţinute prin calcul, utilizând programele specializate. 

Este foarte important ca măsurătoarea să se efectueze 
şi cu înregistrare sonoră (loggin) pentru a permite 
eliminarea vârfurilor mari ce apar în timpul măsurătorii, 
la trecerea unei salvări sau a altui vehicul de intervenţie. 
Aceste vârfuri de date ce pot fi vizualizate şi eliminate 
după descărcarea pe un calculator, vor modifica nivelul 
de zgomot echivalent. În cazul folosirii doar a datelor 
brute, fără o prelucrare ulterioară a rezultatelor mă-
surării nivelului de zgomot, vor exista valori de vârf, 
mai mari, adică eronate. 

Pentru a avea un volum mare de înregistrări pe o 
perioadă lungă, sau chiar afişate online, şi care să poată 
fi utilizate şi în procesul de elaborare a hărţilor de 
zgomot, se poate utiliza conceptul de sistem integrat, 
concept ce este descris în continuare. 

Un sistem integrat de monitorizare şi evaluare poate 
răspunde sarcinilor de rezolvare a reclamaţiilor privind 
depăşirea unui nivel de zgomot admis, cerinţelor de 
realizare a hărţilor de zgomot, monitorizării continue, 
calculului parametrilor şi evaluaării impactului. Un astfel 
de sistem poate efectua raportarea şi informarea publicului 
în timp ce toate informaţiile şi datele sunt arhivate. 

Pentru o aglomerare de 1 milion de locuitori, un 
sistem complet cuprinde următoarele componente: 

− puncte de măsurare permanente; 
− unităţi mobile (sonometre); 
− sisteme temporare (semipermanente); 
− software de administrare - baze de date; 
− software de evaluare a zgomotului conform legis-

laţiei; 
− software de predicţie şi cartografiere. 
Conceptul de sistem integrat - ENM 4 cuprinde (fig. 5): 
− cartografiere de precizie; 
− monitorizare; 
− măsurare; 
− administrare, comunicare. 

 

 
 

Fig. 5. Conceptul de sistem integrat ENM 4. 
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6. CONCLUZII 

Lucrarea abordează aspecte legate de zgomotul ge-
nerat de traficul rutier şi metodele generale de reducere 
a zgomotului cu acţiune asupra sursei, căilor de propa-
gare şi/sau a receptorilor. Cercetările privind fluxurile 
de trafic rutier şi efectele asupra mediului înconjurător 
au relevat faptul că: 

● Transportul rutier urban este principala sursă de 
poluare a aerului, prin contribuţia cantităţii de gaze şi 
particule fine, care prezintă riscuri majore pentru 
sănătate, inclusiv probleme respiratorii (astmul).  

● Circulaţia vehiculelor în oraşe a condus la creşte-
rea continuă a nivelului de zgomot, fapt demonstrat de 
datele statistice. Acestea arată că aproximativ 65% din 
populaţia europeană este expusă unui nivel de zgomot 
inacceptabil. Zgomotul poate produce tulburări de somn 
şi afectează capacităţile de învăţare, motivare şi re-
zolvare a problemelor.  

Congestia şi existenţa fluxurilor discontinue la nivelul 
reţelei rutiere necesită identificarea caracteristicilor de 
bază ale fluxurilor rutiere şi a modelelor existente în 
literatura de specialitate pentru analiza fluxurilor urbane. 
Complexitatea fenomenelor şi a soluţiilor depinde de 
cazurile particulare întâlnite, respectiv de alegerea 
corespunzătoare a metodei de control al zgomotului. Cert 
este faptul că în prezent există o tot mai mare 
conştientizare a efectului nociv al zgomotului asupra 
sănătăţii omului. Acest lucru determină o abordare duală 
a fenomenului de poluare sonoră [10, 11, 12]. În 
comunitatea de acustică şi trafic, există tendinţa de a 
trece de la măsurătorile standardizate, obiective, bazate 
pe indicatorii de zgomot, la măsurători sociometrice şi 
psihoacustice, bazate de evaluarea gradului de deranj 
produs la nivel psihic locuitorilor din zona luată în studiu. 
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