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1 INTRODUCERE 

  Acest raport reprezintă planul de acţiune al municipiului Ploieşti pentru 
sursa de zgomot „trafic rutier”. Celelalte surse de zgomot – industrie, aeroport, feroviar, 
nu au fost luate în considerare, ele fiind tratate separat.   
 

  Directiva Europeană de Zgomot (EC-49-2002) este cea care guvernează 
din punct de vedere juridic realizarea planului de acţiune în vederea reducerii zgomotului 
produs de circulaţia pe calea ferată pentru oraşele cu mai mult de 120.000 locuitori. 

 
 

2 PLANUL DE ACŢIUNE  

 În conformitate cu Directiva Europeană de Zgomot (EC-49-2002), planul de 
acţiune trebuie să conţină următoarele elemente: 
1. descrierea aglomerării respective şi a principalelor surse de zgomot luate în calcul; 
2. autoritatea responsabilă;  
3. cadrul  legal; 
4. valorile-limită ale zgomotului în vigoare la data întocmirii planului; 
5. sinteza informatiilor obtinute prin cartarea zgomotului; 
6. evaluarea numărului de persoane estimate expuse la zgomot, identificarea 

problemelor si situatiilor care necesită îmbunătăţiri; 
7. sinteza oficiala a  consultărilor publice; 
8. informatii privind măsuri de reducere a zgomotului aflate in desfasurare  şi  

informatii privind proiectele de reducere a zgomotului  în faza de pregătire; 
9. acţiuni pe care autorităţile competente au intenţia să le ia în următorii 5 ani şi 

eventuale măsuri de păstrare a zonelor liniştite; 
10. strategiile pe termen lung; 
11. informaţii financiare (dacă sunt disponibile): buget, evaluare cost-eficienţă, 

evaluare cost-profit; 
12. prognoze privind evaluarea implementării şi rezultatele planului de acţiune. 
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2.1 Descrierea zonei respective şi a principalelor surse de zgomot luate în calcul 

Municipiul Ploieşti, unul din oraşele mari ale României, reşedinţă a judeţului 
Prahova, este situat la 60 km nord de Bucureşti, pe coordonatele de 25°2'48" longitudine 
estică şi 44°56'24" latitudine nordică. Suprafaţa actuală a Ploieştiului este de aproape 60 
km pătraţi. Se învecinează la nord cu comuna Blejoi, la sud cu comunele Bărcăneşti şi 
Brazi, la vest cu comuna Târgşoru Vechi, la est cu comuna Bucov. Municipiul Ploieşti se 
găseşte în apropierea regiunii viticole Dealul Mare-Valea Călugărească şi are acces 
direct la Valea Prahovei, cea mai importantă zonă de turism alpin din România. 
Locuitorii orasului , de altfel,sunt considerati un fel de texani ai României. Şi cum ar 
putea să fie altfel, cand Ploieştiul este singurul oraş din lume înconjurat de 4 rafinării. 
Încă de la începuturile sale Ploieştiul s-a dovedit a fi un oraş - punct de conexiune între 
cele mai importante drumuri ale ţării şi Europei, un loc, unde tradiţiile străvechi ale 
comerţului s-au completat şi dezvoltat perfect în ritmul istoriei petrolului. La 150 de ani 
de la descoperirea primului zăcământ de petrol în apropierea Ploieştiului, oraşul a rămas 
ancorat în această industrie, cu preponderenţă în industria extractivă de prelucrare a 
ţiţeiului şi industrii legate de această ramură (construcţii de maşini, echipamente 
electrice, întreţinere, ect.). In imediata apropiere a Municipiului Ploiesti nu exista 
aeroport, cel mai apropiat fiind Aeroportul International „Henri Coanda” din Otopeni aflat 
la 45 km distanta pe sosea.   

Populaţia oraşului a crescut într-un ritm foarte rapid, explicabil prin dezvoltarea 
intensă a economiei sale. În 1810, în condiţiile ocupaţiei străine, ale încleştării în lupta 
cu boierii Muruzeşti, erau 2024 de locuitori, în 1837 erau 3000 de locuitori, imediat după 
unire (1859) 26.468, iar în 1884 erau 32.000 de locuitori. Comparând datele pe care ni le 
oferă recensămintele ştiinţifice organizate din 1899 (45.107 locuitori), 1912 (56.460) şi 
1930 (79.149), constatăm că sporul populaţiei Ploieştiului a fost mai rapid decât al 
tuturor oraşelor mari din ţară, cu excepţia Bucureştiului şi a Constanţei, lucru explicabil, 
de altfel, prin extinderea extracţiei de petrol. Cu toate pierderile şi dispariţiile pricinuite de 
cel de-al doilea război mondial şi anume de bombardamente, populaţia Ploieştiului s-a 
refăcut rapid, înregistrând 95.632 de locuitori în ianuarie 1948. 

Aşezat la o veche răscruce de drumuri comerciale, oraşul este şi astăzi un nod 
feroviar şi rutier, putând fi uşor abordat din toate părţile. În viitor vor trece prin Ploieşti 
autostrăzile A3 şi A5. 

Municipiul Ploieşti este amplasat într-un judeţ dens populat şi urbanizat, în 
vecinãtatea capitalei Romaniei, în apropierea aeroportului internaþional Henri Coanda şi 
în imediata vecinãtate a coridorului TEN-IV şi TEN-IX. În fiecare an oraşul devine din ce 
în ce mai sufocat de numărul crescut de maşini. Reţeaua de trafic sistematizată după 
nevoile anilor 1970-1980, face faţă cu greu acestei aglomerări - ploieştenii, navetişti sau 
turiştii care tranzitează zilnic Ploieştiul. În încercarea de a fluidiza traficul rutier în zona 
centrală şi de a exploata la maxim arterele secundare a fost nevoie încă din anul 2004 
să demarăm noi proiecte privind infrastructura rutieră. Mãsurãtori de trafic efectuate pe 
DN1 Bucureşti-Ploieşti-Braşov înregistrazã un trafic anual între 6 000 000- 10 000 000 
de treceri de vehicule. 
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În concordanţă cu proiectele Civitas şi Spicycles, în anul 2006 a fost dezvoltat şi 
modernizat transportul public. Astfel, prin intermediul proiectului Civitas, 25 de autobuze 
cu motor diesel au fost adaptate la consum GPL. La finele anului trecut a fost inaugurată 
şi linia de troleu 244, în locul traseului 44. Acestea, alături de celelalte 5 autobuze pe 
GPL existente deja în Ploieşti, vor permite reducerea gradului de poluare în oraş şi a 
costurilor de întreţinere a parcului auto de autobuze. În cadrul aceluiaşi proiect, în anul 
2007 s-au amenajat staţiile RATP şi s-au creat condiţii pentru facilitarea accesului 
persoanelor cu dificultăţi de mobilitate. Totodată, sistemul de informaţii privind 
transportul public include implementarea unui sistem GPS în cadrul parcului de maşini al 
RATP Ploieşti, care aduce informaţii suplimentare legate de traficul autobuzelor la 
nivelul oraşului. 

Ploieştiul a dezvoltat istoric o reţea stradalã în marea majoritate pe o structurã 
radialã, cu tranzitarea zonei centrale. Lungimea strãzilor orãşeneşti este de 324 km, din 
care modernizate 241 km. Transportul public urban este asigurat prin 37 de linii din care 
216 autobuze, 33 tramvaie şi 10 troleibuze. 

 
Prin Ploieşti trec drumurile naţionale: 

DN 1 Bucureşti - Ploieşti - Braşov (prin Buftea) (parte a Drumului european E60)  
DN 1A Bucureşti - Ploieşti - Braşov (prin Valenii de Munte)  
DN 1B Ploieşti - Buzău  
DN 72 Ploieşti - Târgovişte  
Centura de Vest, Centura de Est.  
Drumurile judeţene: 
DJ 101D Ploieşti(centura) - Râfov  
DJ 101G Ploieşti(centura) - Tinosu  
DJ 101I Ploieşti - Nedelea  
DJ 102 Ploieşti - Păuleşti - Slănic  
DJ 102E Ploieşti - Plopu  
Drumurile comunale: 
DC 92 Ploieşti - Berceni  
DC 92A Ploieşti(centura) - Ghighiu  
DC 108A Tătărani  
DC 111 Ploieşti(centura) - Strejnicu  
 
Oraşul este legat prin cale ferată de Bucureşti, Buzău, Braşov (căi ferate duble 

electrificate), Urziceni, Măneciu, Plopeni şi Târgovişte. Nodul feroviar are două gări de 
călători importante (Ploieşti Sud şi Ploieşti Vest), Ploieşti Est (spre Buzău), Ploieşti Nord 
(spre Măneciu), plus Ploieşti Triaj (staţie de triaj) în sudul oraşului. 

În interiorul oraşului transportul public este asigurat de RATP Ploieşti, şi cuprinde 
trasee de autobuze, linii de tramvai şi troleibuz. 

Spre teritoriul periurban şi restul judeţului şi al ţării, transportul rutier se realizează 
prin operatori privaţi, cu plecări din staţiile de transfer: Gara de Sud, Gara de Vest, 
Ştrandului - Obor, Spitalul Judeţean şi Podul Înalt . 
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2.2      Autoritatea responsabilă 
 

Conform HG nr.321/ 2005 coroborat cu Ordinul MT nr 720/2007, unitatea 
responsabilă de îndeplinirea hărţilor de zgomot şi trasarea planurilor de acţiune este: 
Primaria Municipiului Ploiesti. 

 
2.3     Cadrul legal 

 
 În conformitate cu HG nr.321 din 14 aprilie 2005 şi HG nr.674 din 2007 (legislaţia 

românească care transpune Directiva Europeană de Zgomot în context naţional) trebuie 
întocmit Planul de Acţiune pentru aglomerarea Ploieşti. 
 
2.4     Valorile–limită ale zgomotului în vigoare la data întocmirii planului 

În conformitate cu Ordinul comun al MMDD, MT, MSP, MIRA privind aprobarea 
„Ghidului pentru valorile-limită”, pentru traficul rutier, valorile limita sunt prezentate in 
tabelul de mai jos: 

 
Perioada LDEN/Lnight 

Valori maxime permise 70/60 dB(A) 
Tinta de atins 2012 65/50 dB(A) 

 
2.5 Sinteza informatiilor obtinute prin cartarea zgomotului 

Anexele conţin rezultatele hărţilor de zgomot şi hărţilor de conflict, cu indicatorii Lzi 
şi Lnoapte. 

 
Este folosit acelaşi cod al culorilor pentru ambii indicatori. În general, culorile roşu 

şi mov indică un impact ridicat al zgomotului, pe când nuanţele de verde indică un 
impact mai mic al zgomotului, iar galben, maron şi portocaliu sunt plasate între cele 
două.  

 
În hărţile de conflict, zonele unde valorile – prag sunt depăşite sunt marcate cu 

bleumarin şi roşu. În aceste zone sunt necesare acţiuni de scădere a zgomotului. 
Verdele indică zonele unde ar trebui luate măsuri pe termen lung de păstrare a nivelului 
de zgomot.  
 
2.5.1       Hărţile de diferenţă 

Harta de diferenţă arată grafic diferenţa în nivelul de zgomot dintre situaţia actuală, 
aşa cum este ea ilustrată în harta de zgomot şi situaţia viitoare, după ce vor fi 
implementate măsurile de reducere a zgomotului.  
 

Hărţile de diferenţă sunt realizate prin calculare punct cu punct a diferenţei dintre 
nivelul de zgomot dupǎ luarea unor mǎsuri de reducere a zgomotului şi nivelul actual.  
 

Hărţile de diferenţă au anumite trăsături caracteristice: 
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-  dacă este numai o singură sursă de zgomot, de exemplu traficul rutier, şi se 
schimbă nivelul de putere al emisie acustice (valori diferite de trafic si componenta a sa, 
diferite viteze de deplasare, impunând restrucţii de vitezǎ), atunci harta de diferenţă va 
avea o singură culoare. Calea de transmitere nu s-a schimbat, drept urmare reducerea 
zgomotului va fi aceeaşi pretutindeni. Dacă există mai multe surse de zgomot, atunci 
harta de diferenţă va fi mai complexă. 
 
-  dacă se schimbă calea de transmitere, de exemplu prin ridicarea unei bariere, 
atunci harta de diferenţă va arăta o reducere a zgomotului în spatele barierei, dar în 
acelaşi timp, poate arăta o creştere a nivelului de zgomot de partea cealaltă a barierei 
datorită reflexiilor în barieră. 
 
-  dacă sursa de zgomot este mutată, de exemplu prin mutarea traficului de pe o 
strada pe alta, harta de diferenţă va arăta o reducere a zgomotului în zona ăn care 
traficul a fost redus dar, în acelaşi timp, va arăta o creştere a zgomotului în zona în care 
a fost mutat traficul. 
 
2.6 Evaluarea numărului de persoane estimate expuse la zgomot, 

identificarea problemelor si situatiilor care necesită îmbunătăţiri 

2.6.1 Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului provenit de la traficul rutier. 
 

Tabelele de mai jos arată numărul de clădiri şi de persoane expuse zgomotului 
provenit de la traficul rutier. 

 
Tabelul 1. Zgomotul de la strazi Lzsn  

Nivel Lzsn  [dB(A)] Numar locuitori afectati (sute) 
 

55 – 60  479 

60 – 65  488 

65 – 70  396 

70 – 75  131 

Mai mult de 75 8 

 

 
Tabelul 2. Zgomotul de la strazi Lnoapte 

Nivel Lnoapte [dB(A)] Numar locuitori afectati (sute) 

45 – 50  469 

50 – 55  453 

55 – 60  334 

60 – 65  121 

Mai mult de 65 10 

Coloanele colorate gri indică depăşirea valorilor limită actuale. 
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2.6.2 Probleme care necesită îmbunătăţiri 

 Pentru traficul rutier există mai multe probleme ce conduc la existenţa unui 
număr de persoane afectate de zgomot: 

- Lipsa unei strategii de combatere pana in prezent 
- Traficul in crestere din ultimii ani  

 
- Avand in vedere datele de intrare disponibile, se observa atingerea pragului de 

60dB pentru Lnoapte, in axul strazii pe aproape toata trama stradala de rang 1 si 
2 (cu traficul cel mai intens); 

- depasiri ale valorilor limita de 60 dB (Lnoapte) se regasesc pe urmatoarele strazi 
care se considera a fi cu impact semnificativ al zgomotului asupra populatiei 
pentru indicatorul Lnoapte: 

 
8 Martie 
Al Departateanu 
Ana Ipatescu 
Andrei Mureseanu 
Anul 1848 
Apelor 
Armasi 
Aurel Vlaicu 
Bdul Indep 
Bdul Republicii 
Bdul. Bucuresti 
Bobalna 
Buna Vestire 
C D Gherea 
Carpati 
Deltei 
Democratiei 
Depoului 
Domnisori 
Elena Doamna 
Enachita 
Vacarescu 
Eroilor 
Gageni 
Gh Lazar 
Gh. Doja 
GH.Cantacuzino 
Gradinari 
I. L. Caragiale 
Lebedei 
Lupeni 
M Bravu 
Malu Rosu 
Maramures 
Marasesti 
Marfurilor 
Mihai Bravu 

Mircea cel Batran 
N Titulescu 
Neagoe Basarab 
Nicolae Balcescu 
Padina 
Perolului 
Pielari 
Plaiesilor 
Podul Inalt 
Postei 
Pta Victoriei 
Rezervoarelor 
Romana  
Rudului 
Sondelor 
Sosea Nord 
Sosea Vest 
St Greceanu 
Stadionului 
Stefan cel Mare 
Strandului 
Tache Ionescu 
Torcatori 
Traian 
Tudor 
Vladimirescu 
Valeni 
Vasile Lupu 
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 Caile de actiune pentru reducerea expunerii la zgomot sunt: 
-  acţiunea asupra sursei; 
-  acţiunea asupra căii de propagare a zgomotului; 
-  acţiunea asupra receptorilor. 
 
 Acţiunea asupra sursei implică reducerea zgomotului emis de circulaţia vehiculelor şi se 

poate realiza prin: 
- reducerea zgomotului emis la contactul roată – sol prin: diminuarea vitezei de circulatie , 

imbunatatirea calitatilor acustice ale stratului de rulare (utilizare de materiale si solutii 
speciale). 

- Diminuarea traficului (reducerea numarului de vehicule) prin redirectionarea traficului din 
zonele intens poluate acustic in alte zone 

- Fluidizarea traficului prin obtinerea unei viteze si a unui flux continuu de trafic.  
- reducerea vitezei în zonele afectate de zgomot; această măsură poate conduce la 

nemultumiri si efecte colaterale negative dacă este aplicată pe trasee de lungime mare.  
 
Masurile care se pot lua la sursa 
Sursa de zgomot Echipamentul Reducerea zgomotului (dB) 

Trafic rutier Sasiu 3 

 Anvelope  2 

 Asfalt fonoabsorbant 3-4 

 Reducerea vitezei  2 

 Stil de condus mai lin Pana la 4 dB 

 Reducerea volumului 3 dB / injumatatire 

 
 Acţiunea asupra căii de propagare a sunetului implică panouri fonoizolante. Pentru a fi 

eficiente panourile trebuie plasate în imediata vecinǎtate  a strazilor. Din motive de siguranta a 
circulatiei, utilitate dar si de estetica si chiar posibilitate proctica in interiorul unui oras aceasta este o 
soluţie inaplicabilă. Singura posibilitate este aceea de protejare prin constructii menite sa reduca 
impactul zgomotului la cladiri cu caracter special, in cazuri izolate.  
 
Masurile care se pot lua la calea de propagare 
Masura  Reducerea zgomotului (dB) Comentarii  

Bariera (inclusiv cladiri) 5 Se poate aplica local 

Tuneluri sau constructii deasupra 
sursei de zgomot 

30  Se poate aplica in cazuri izolate 

 
 Acţiunea asupra receptorilor implică placarea fonoabsorbantă a clădirilor. Aceastǎ mǎsurǎ 

este aplicatǎ în numeroase ţǎri europene pentru protejarea unor locuinţe izolate şi din zone ce nu 
sunt planificate a deveni zone rezidenţiale pe termen scurt. Cea mai des întâlnitǎ soluţie o reprezintǎ 
înlocuirea ferestrelor vechi cu ferestre având grad ridicat de izolare fonicǎ eventual completatǎ cu 
izolarea exterioarǎ fonoabsorbantǎ a cladirii. 
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Masuri care se pot lua la receptor 
Masura Reducerea zgomotului (dB) Comentarii 

Tamplarie fereastra normal -> 
termopan  

5-8 Inlocuire tamplarie normala cu 
termopan  

Adaugarea unuei tamplarii 
termopan 

6-9 Fereastra initiala sa fie in conditie 
buna la care se adauga si un 
termopan 

Fereastra termopan strat dublu sau 
triplu 

Pana la 20 Geam gros, separare larga, izolatie 
buna. 

 
 Din analiza expunerilor se observǎ cǎ existǎ populaţie expusǎ peste nivelurile admisibile 

actuale. 
În vederea stabilirii reducerilor imisiei acustice pentru reducerea sau anularea numǎrului 

persoanelor expuse peste limitele admise s-au realizat simulǎri cu modificarea emisiei la sursǎ prin 
diferite metode. Dupǎ realizarea acestor simulǎri a fost recalculat numǎrul de persoane şi numǎrul de 
locuinţe expuse la zgomot, rezultatele fiind prezentate în tabelele de mai jos. 

 
1. Plan actiune R1:  Se propun urmatoarele modificari: 

1.1 Reducerea traficului de vehicule grele in zona centrala a orasului. Se propune ca 
traficul autovehiculelor cu masa de peste 3,5 t sa fie interzis pe toata durata zilei. 
Aceasta masura este deja prevazuta in Hotararea nr.34 a Consiliului Local Ploiesti, 
adoptata in februarie 2006.  

1.2 Reducerea traficului de vehicule grele pe toata suprafata orasului pe timpul noptii. Se 
propune ca traficul autovehiculelor cu masa de peste 3,5 t sa fie interzis pe durata 
noptii (intre orele 23:00 – 07:00). Aceasta masura este deja prevazuta in Hotararea 
nr.34 a Consiliului Local Ploiesti, adoptata in februarie 2006.   

1.3 Punerea in practica a acestui plan de actiune presupune urmarirea respectarii hotararii 
nr. 34 a Consiliului Local pentru interzicerea traficului greu in centrul orasului.  

1.4 Traficul rutier se mareste cu 5%, corespunzator cresterii numarului autovehiculelor in 
circulatie.  
 

Corespunzator acestui plan de actiune se obtin urmatoarele valori: 
Tabel 3. Reducerea numarului locuitorilor afectati dupa aplicarea planului de actiune R1 

Nivel Lzsn  

(dB) 
Locuitori afectati 

fara plan de actiune (sute) 
Locuitori afectati 

aplicare plan actiune R1 (sute) 

55 – 60  479 632 

60 – 65  488 495 

65 – 70  396 169 

70 – 75  131 5 

Mai mult de 75 8 0 
 
Tabel 4. Reducerea numarului locuitorilor afectati dupa aplicarea planului de actiune R1 

Nivel Lnoapte 

(dB) 
Locuitori afectati 

fara plan de actiune (sute) 
Locuitori afectati 

aplicare plan actiune R1 (sute) 

45 – 50  469 642 

50 – 55  453 473 

55 – 60  334 220 

60 – 65  121 15 

Mai mult de 65 10 0 
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Harta de diferenta PA 1 zsn 

 
 
 

Harta de diferenta PA 1 noapte 
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2. Plan actiune R2:  

Pentru acest plan de actiune am pornit de la urmatoarele premise: 
3 In 2010 se va da in exploatare autostrada A3 Bucuresti – Brasov (tronsonul pana la Ploiesti); 
4 Se vor efectua lucrari de modernizare la soseaua de centura DN1A (2008), se poate estima o 

reducere a traficului prin oras cu aproximativ 10%  pe axa N-S si  
5 Se va dezvolta zona comerciala cu precadere in partea de V – NV – N a orasului care se va 

manifesta printr-o crestere in special a traficului greu de autovehicule (cu masa > 3,5t); 
6 Traficul de vehicule grele care deserveste unitatile industriale mari (Rafinariile Vega, Astra, 

Teleajen) produce expunere considerabila la zgomot in zonele adiacente. 
 

Se propun urmatoarele modificari pentru secnariul de reducere aferent planului de actiune 2: 
7 Traficul de vehicule grele (cu masa > 3,5t) care deserveste Rafinariile Vega, Astra si Teleajen  

sa nu mai treaca prin zona rezidentiala (prin apropierea locuintelor) ci sa fie deversat spre 
limita exteriara a orasului, traficul rutier greu sa fie preluat de catre calea ferata si soseaua de 
centura, obtinandu-se astfel o reducere a traficului de vehicule grele in vecinatatea acestor 
zone industriale;  

8 Se va reduce traficul in interiorul orasului cu 10% datorita existentei autostrazii A3 si a 
modernizarii soselei de centura; 

9 Cresterea traficului in zona comerciala de NV a orasului cu aprox. 20%; 
10 Cresterea traficului pe DN1A cu aprox. 20%; 

 
 
Corespunzator acestui plan de actiune se obtin reduceri ale expunerii populatiei dupa cum urmeaza: 
Tabel 5. Reducerea numarului locuitorilor afectati dupa aplicarea planului de actiune R2 

Nivel Lzsn  

(dB) 
Locuitori afectati 

fara plan de actiune (sute) 
Locuitori afectati 

aplicare plan actiune R2 (sute) 

55 – 60  479 747 

60 – 65  488 578 

65 – 70  396 244 

70 – 75  131 23 

Mai mult de 75 8 0 
 

Tabel 6. Reducerea numarului locuitorilor afectati dupa aplicarea planului de actiune R2 

Nivel Lnoapte  

(dB) 
Locuitori afectati 

fara plan de actiune (sute) 
Locuitori afectati 

aplicare plan actiune R2 (sute) 

45 – 50  469 679 

50 – 55  453 478 

55 – 60  334 219 

60 – 65  121 25 

Mai mult de 65 10 0 
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Harta de diferenta PA 2 zsn 

 
 

Harta de diferenta PA 2 noapte 
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3. Plan actiune strapungere in zona strazilor Rudului – Libertatii:  Se propun urmatoarele 
modificari: 

1.5 Realizarea strapungerii in prelungirea strazilor Rudului – Libertatii va avea ca efect 
directionarea traficului greu pe acest traseu care in prezent se desfasoara prin zona 
rezidentiala delimitata de strazile Sondelor, Vornicei, Domnisori. Astfel se propune ca 
traficul autovehiculelor cu masa de peste 3,5 t sa fie interzis pe toata durata zilei pe 
aceste trasee si obligarea lui pe traseul strapungerii.  
 

In cazul realizarii acestui plan de actiune se va reduce numarul persoanelor astfel  
Tabel 7. Reducerea numarului locuitorilor afectati dupa aplicarea planului de actiune R3 

Nivel Lzsn  

(dB) 
Locuitori afectati 

fara plan de actiune (sute) 
Locuitori afectati 

aplicare plan actiune Rudului 
(sute) 

55 – 60  249 231 

60 – 65  207 114 

65 – 70  78 8 

70 – 75  10 0 

Mai mult de 75 0 0 
 

 
Tabel 8. Reducerea numarului locuitorilor afectati dupa aplicarea planului de actiune R3 

Nivel Lnoapte  

(dB) 
Locuitori afectati 

fara plan de actiune (sute) 
Locuitori afectati 

aplicare plan actiune Rudului 
(sute) 

45 – 50  242 233 

50 – 55  176 87 

55 – 60  78 6 

60 – 65  11 0 

Mai mult de 65 0 0 

 

 

Hartile de diferenta pentru Lzsn si Lnoapte sunt prezentate in continuare: 

    
Lzsn      Lnoapte 

 

Legenda codului culorilor pentru hartile de diferenta 
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4. Plan actiune strapungere in zona Dambului:   
Se propun urmatoarele modificari: 

1.6 Realizarea strapungerii in zona Dambului prin prelungirea strazilor Garlei cu Valeni va 
avea ca efect directionarea traficului greu pe acest traseu care in prezent se desfasoara 
prin zona rezidentiala pe strazile Transilvaniei, Calomfirescu, DN1B, Romana. Astfel 
se propune ca traficul autovehiculelor cu masa de peste 3,5 t sa fie interzis pe toata 
durata zilei pe aceste trasee si obligarea lui pe traseul strapungerii.  
 

In cazul realizarii acestui plan de actiune se va reduce numarul persoanelor astfel  
Tabel 9. Reducerea numarului locuitorilor afectati dupa aplicarea planului de actiune R3 

Nivel Lzsn  

(dB) 
Locuitori afectati 

fara plan de actiune (sute) 
Locuitori afectati 

aplicare plan actiune Dambului 
(sute) 

55 – 60  82 52 

60 – 65  42 11 

65 – 70  12 84 

70 – 75  2 0 

Mai mult de 75 0 0 
 

 
Tabel 10. Reducerea numarului locuitorilor afectati dupa aplicarea planului de actiune R3 

Nivel Lnoapte  

(dB) 
Locuitori afectati 

fara plan de actiune (sute) 
Locuitori afectati 

aplicare plan actiune R3 (sute) 

45 – 50  71 48 

50 – 55  26 11 

55 – 60  11 1 

60 – 65  2 0 

Mai mult de 65 0 0 
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Hartile de diferenta pentru Lzsn si Lnoapte sunt prezentate in continuare: 

 

     
Lzsn      Lnoapte 

 

Legenda codului culorilor pentru hartile de diferenta 

 

 
 

 
 
 
 

Avand in vedere simularile se observa urmatoarele: 
- Rezultatul obtinut se refera strict la ipotezele enuntate in cadrul planului de actiune R2. Nu sunt 

luate in calcul rezultatele obtinute si in urma aplicarii planului R1. 
- Solutiile locale de strapungere a unor trasee pentru directionarea traficului greu (care in prezent 

este nevoit sa se desfasoare prin zonele rezidentiale) prezentate se pot aplica cu mare succes in 
ceea ce priveste reducerea numarului de persoane expuse la zgomot prin solutii.  

 
5. Plan actiune R3  

 
Luand in considerare puterile administrative ale Primariei Municipiului Ploiesti, limitarile pe 

care aceasta le intampina in ceea ce priveste posibilitatea luarii deciziilor in ceea ce priveste 
masurile pe care autoritatea locala le poate lua in vederea reducerii zgomotului in oras, planul de 
actiune R3 este o continuare a planului de actiune R1, imbunatatit prin adaugarea ipotezei ca se 
acopera cu asfalt fonoabsorbant strazile cu trafic mare in oras. 

Avand in vedere planul de actiune 1 de reducere a traficului greu in zona centrala a orasului se 
adauga ca scenariu si imbunatatirea suprafetei de rulare a strazilor din aceeasi zona centrala cu o 
suprafata silentioasa din punct de vedere acustic. 
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Corespunzator acestui scenariu se obtin reduceri ale expunerii populatiei dupa cum urmeaza: 
Tabel 11. Reducerea numarului locuitorilor afectati dupa aplicarea planului de actiune R3 

Nivel Lzsn  

(dB) 
Locuitori afectati 

fara plan de actiune (sute) 
Locuitori afectati 

aplicare plan actiune R3 (sute) 

55 – 60  479 592 

60 – 65  488 435 

65 – 70  396 141 

70 – 75  131 5 

Mai mult de 75 8 0 
 

 
Tabel 12. Reducerea numarului locuitorilor afectati dupa aplicarea planului de actiune R3 

Nivel Lnoapte  

(dB) 
Locuitori afectati 

fara plan de actiune (sute) 
Locuitori afectati 

aplicare plan actiune R3 (sute) 

45 – 50  469 599 

50 – 55  453 438 

55 – 60  334 151 

60 – 65  121 10 

Mai mult de 65 10 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harta de diferenta PA32 zsn 
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Harta de diferenta PA 3 noapte 
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2.7    Sinteza oficiala a  consultărilor publice 

 
Consultarea publicǎ a avut loc în data de 03.11.2009 la sediul Primariei Municipiului Ploiesti, în 

sala de şedinţe. Lista participanţilor este ataşatǎ acestui document. La începutul dezbaterii s-a realizat 
o scurtǎ prezentare a scopului dezbaterii publice.  

In deschiderea sisiunii de dezbateri Domnul Dragos Manu a prezentat, in calitate de inspector-
birou protectia mediului R.A.S.P. Ploiesti, elementele definitorii si notiuni introductive privind 
cartarea zgomotului, elemente specifice cartarii in Municipiul Ploiesti, masuratori efectuate. S-au 
prezentat masurile din planul de monitorizare, masuratori care s-au realizat de catre R.A.S.P. pe 
strazile B-dul Republicii, Ghe. Doja, Malu Rosu, Elena Doamna, zona centrala, Ghe. Gr. Cantacuzino, 
Marasesti, Rudului, Independentei, B-dul Bucuresti, Mircea cel Batran, Mihai Bravu, Valeni, 
Romana, Strandului, centura de est, Postei, Soseaua Vestului, Nordului, Sala Sporturilor, Parcul 
Bucov. 
D-nul Ene Dumitru a solicitat informatii suplimentare. 

 
În continuare D-nul George Tache, reprezentand SC Enviro Consult SRL a prezentat noţiuni 

fundamentale privitoare la hǎrţile de zgomot: 
3 efectele poluarii sonore asupra populatiei 
4 importanţa evitǎrii degradǎrii auzului, 
5 cadru legal european şi naţional, directivele europene privind acustica urbana 
6 etapele realizǎrii unei hǎrţi de zgomot, cu reliefarea datelor de intrare necesare 

(modelul GIS al zonei, incluzand sursele de zgomot şi obstacolele acustice; tip de 
vehicule, viteze, tip de franare, tip terasamente, etc), 

7 indicatorii specifici utilizaţi (Lzsn şi Lnoapte), formulele de calcul, intervalele de calcul şi 
penalităţi pentru intervale, 

8 metodele de calcul folosite la nivel naţional, preluate după metodele recomandate de 
legislaţia europeană, în funcţie de tipul de surse, 

9 rezultatele unei hǎrţi de zgomot, respectiv numǎr de populaţie şi numǎr de locuinţe 
expuse la zgomot pe intervale de valori ale imisiei,  

10 rolul hǎrţilor în informarea publicului privitor la starea poluării acustice, 
11 calendarul oficial al realizării hărţilor de zgomot şi planurilor de acţiune, 
12 autorităţile responsabile de realizarea hărţilor de zgomot şi a planurilor de acţiune, 
13 mecanismul de raportare a rezultatelor de la autorităţile responsabile menţionate mai 

sus către nivelele superioare, la nivel naţional şi european, 
14 utilitatea acestei metode de simulare pentru autoritǎţile locale şi pentru responsabilii în 

gestionarea poluǎrii, atat pentru informarea publicului privitor la starea existentă, cat şica 
instrument util în simularea impactului unor investiţii (zonă rezidenţială nouă, sursă de 
zgomot, etc) asupra poluării în zona învecinată.  

 
 Au fost prezentate publicului hărţile de zgomot şi de conflict pentru zona supusă dezbaterii. 
S-au prezentat cladirile, persoanele expuse la zgomot datorat traficului rutier, feroviar, industrie. Alte 
surse de zgomot nu se iau in considerare. Se prezinta avantajele hartii de zgomot, zonarea in functie 
de nivelul de zgomot, evaluarea proiectelor de viitor cu potentialul impact asupra climatului urban. Un 
impact pozitiv al hartii este identificarea zonelor linistite si generarea planurilor de actiuni pentru 
reducerea nivelului de zgomot. 
S-a prezentat metodele de realizare a hartilor, standardul francez, olandez, ISO. 
 

În a doua parte au fost prezentate: 
15 cadrul legal european şi naţional pentru realizarea planurilor de acţiune aferente hǎrţilor 

de zgomot elaborate în etapa premergǎtoare, 
16 nivelele limitǎ pentru imisia acusticǎ, actuale şi prognozate pentru 2012, 
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17 S-au prezentat planurile de actiune privind traficul rutier, industrie si cale ferata - 
numarul de persoane expuse la acest zgomot pe timp de zi, noapte. 

18 numǎrul populaţiei şi numǎrul clǎdirilor expuse la zgomot determinate pentru intervale 
de 5dB ale imisie acustice; s-au evidenţiat valorile ce indicǎ depǎşirea nivelelor limitǎ de 
imisie actuale şi pentru 2012; s-a precizat cǎ aceastǎ valoare ne dǎ informaţii despre 
amploarea mǎsurilor ce trebuie luate pentru reducerea ei; 

19 s-au prezentat publicului hărţile de diferenţă, explicând modul cum au fost realizate; 
20 s-au prezentat tipurile de mǎsuri pentru reducerea imisiei acustice (la emiţǎtor, pe calea 

de propagare şi la receptor); au fost analizate fiecare tip de soluţie în parte (detalii despre 
solutiile propuse se gasesc in prezentul document).  

 
  
Domnul Ene Dumitru prezizeaza faptul ca pe tronsonul tramvaiului Nord-Sud sunt prezente efecte 
negative ale zgomotului si vibratiilor datorate circulatiei tramvaiului si doreste lamuriri.  
D-nul George Tache precizeaza ca nu se constata din harta de zgomot ca valoarea medie anuala 
depaseste valorile maxime; 
D-nul Ene Dumitru solicita un studiu pentru zgomotul produs de restaurante si gradini publice, care 
genereaza nivel ridicat de zgomot; nu il deranjeaza tramvaiul, ci doar zgomotul de la restaurante. 
Nu exista alte solicitari, nemultumiri din partea celor prezenti. 
 

 
2.8      Informatii privind măsuri de reducere a zgomotului aflate in desfasurare  şi  informatii 

privind proiectele de reducere a zgomotului  în faza de pregătire  
În conformitate cu informaţiile primite de la Primaria Municipiului Ploiesti nu există măsuri de 

reducere a zgomotului care să fie deja aplicate sau alte proiecte demarate în acest sens. 
 

2.9      Acţiuni pe care autorităţile competente intenţionează să le întreprindă în următorii 5 ani, 
inclusiv măsuri de păstrare a zonelor liniştite 
Vezi anexa 5.  

2.10    Strategii pe termen lung 
- In zonele unde au fost evidentiate depasiri se recomanda monitorizarea permanenta / semipermanenta 

a zgomotului prin masurarea continua in puncte prestabilite (strazile unde s-au identificat depasiri). 
- includerea unui studiu de zgomot la fiecare proiect de investitii infrastructura ce se va desfasura in 

viitor care sa permita evaluarea impactului expunerii la zgomot al viitoarei investitii 
- colaborarea cu toate autoritatile si institutiile interesate si responsabile pentru gasirea de solutii de 

reducere a zgomotului  
 

  
2.11     Informaţii financiare: buget, evaluare cost-eficienţă, evaluare cost-profit 

Nu există informaţii financiare disponibile privind bugetul alocat planurilor de acţiune. 
Totusi, pentru a putea face o categorisire a masurilor ce se pot lua in vederea reducerii 

zgomotului, am facut urmatoarele presupuneri privind costurile de implementare a planurilor de 
actiune: 

1. sistem integrat de management al traficului. Masura se aplica pe strazile din Municipiul Ploiesti, si 
conduce la un pret total de aproximativ 2,5 milioane Euro. 

2. inlocuire a parcului de autobuze cu unele moderne, silentioase – cost estimat 20 milioane Euro; 
3. asfaltarea, reabilitarea suprafetei asfaltice -  – cost estimat 10 milioane Euro. 

 
2.12     Prognoze privind evaluarea implementării şi rezultatele planului de acţiune 

Rezultatele implementării planului de acţiune vor fi evaluate pe măsură ce vor apărea 
schimbări ale numărului de persoane afectate de zgomot.  

 
Tabelele de expunere a populatiei vor fi actualizate atunci când măsurile de reducere a 

zgomotului vor fi aplicate şi se va calcula modificarea intervenită faţă de situaţia prezenta. 
 


