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Obiectivele specifice ale proiectului sunt sănătatea, economia, mediul social şi turismul, după cum 
urmează: 

1.  sănătatea individuală prin determinarea nivelului de zgomot ambiant interior și exterior conform Ordinului nr. 119 din 
21.02.2014 emis de Ministerul Sănătății ce precizează normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viată al populației. 

2.  dezvoltarea de noi zone rezidentiale – stabilirea amplasamentelor ţinând cont de nivelul de zgomot zonal. Cunoaşterea 
acestor parametri are implicaţii în stabilirea cât mai corectă a preţului terenului sau construcţiilor. 

3.  zonele urbane deja existente – permite informarea a tuturor celor interesati asupra nivelurilor de zgomot în zonele de 
interes (prin intermediul Internet, panouri electronice locale, publicatii periodice e.t.c.), ca cerintă a legislaţiei europene.  

4.  zone de recreere – amplasarea acestora poate fi făcută tinându-se cont de datele oferite de harta acustică, astfel încât să 
îndeplinească o dublă menire: să fie zone de linişte și  să contribuie la diminuarea nivelului global de zgomot (perdele de copaci, 
zone verzi e.t.c). 

5.  zone turistice – pe două aspecte: protejarea structurii edificiilor turstice având în vedere efectul distructiv al poluării 
fonice pri menţinerea unui flux permanent de vibraţii acustice ce afectează construcţiile vechi şi asigurarea atmosferei istorice 
specifice pentru a stimula atenţia şi confortul turiştilor. 
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6.  trafic – cunoasterea hărtii acustice, bazată de altfel pe studiul de trafic, permite stabilirea de concluzii privind zonele cel 
mai intens poluate, precum si simularea efectelor diferitelor metode de diminuare ce pot fi implementate, alegându-se metoda 
optimă, ca exemplu: 

 Redirectionarea traficului pentru obtinerea unei distributii uniforme din punct de vedere al emisiei de zgomot, stabilirea de 
sensuri unice, sincronizarea între semafoare pentru stabilirea undei verzi, restrictii de viteza e.t.c; 

 Interzicerea totala a circulatiei unor categorii de vehicule în intervale orare puternic poluate acustic interzicerea circulatiei 
anumitor categorii de vehicule pe anumite artere; 

 preluarea traficului din/în anumite zone prin pasaje supraterane si subterane; 

 amplasarea local de panouri fonoabsorbante şi/sau zone verzi. 

          Scopul proiectului are în  vedere: confortul şi starea de sănătate a cetăţenilor simultan cu necesitatea 

dezvoltării economice şi turistice a municipiului Târgovişte, pornind de la următoarele aspecte: 

 responsabilitatea administraţiei publice locale pentru realizarea planurilor de acţiune potrivit prevederilor Hotărârii de 
Guvern nr. 321/2005 (Directiva UE nr. 49/2002), republicată şi HG 1260/2012 ce abordează unitar, la nivel naţional, evitarea, 
prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare provocate de expunerea populaţiei la zgomotul ambiant, inclusiv a 
disconfortului, este oprtună implementarea progresivă a următoarelor măsuri: 

       a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului cu metodele de evaluare prevăzute în 
prezenta hotărâre; 

       b) asigurarea accesului publicului la informaţiile cu privire la zgomotul ambiant şi a efectelor sale; 

       c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului 
ambiant. 

 Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, 
republicată, reglementează la Art. 2, pct. 25, 26 şi 27, în anumite situaţii sancţionarea producerii de zgomote şi folosirea unor 
aparate electronice ce redau muzică ce tulbură liniştea cetăţenilor, impune comensurarea şi stabilirea nivelului de zgomot cu 
ajutorul unor echipamente pentru a aplica în stabilii în mod concret  şi evaluat nivelul de zgomot. 
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 Suportul tehnic modern ce asigură urmărirea parametrilor de zgomot atât în incinta clădirilor, pe profilul de activitate, cât 
şi în mediu deschis urban. 

 Monitorizarea parametrilor de zgomot face obiectul elaborării şi implementării: hărţii de zgomot şi a documentării emiterii 
HCL privind respectarea limitelor admisibile de zgomot. Harta strategică de zgomot pune în evidenţă numărul de persoane care 
locuiesc în zone expuse unui nivel de zgomot peste limita admisă, cele mai afectate zone şi clădirile cu caracter special (instituţii 
de învăţământ, spitale) expuse la valori peste limita admisa a zgomotului. 

Probleme propuse spre rezolvare: 

 Realizarea, informarea şi consultarea publicului despre expunerea la zgomot, efectele sale, şi măsurile ce se pot lua pentru 
combatere, pentru atingerea unor obiective economico-turistice locale. 

 Monitorizarea problemelor de poluare fonică prin crearea “hărţi acustice strategice” şi utilizarea indicatorilor de zgomot 
armonizati precum : Lden  şi Lnight, ce vor fi utilzate pentru evaluarea numărului de persoane afectate de zgomot. 

 Lansarea de teme locale prin solicitarea autorităţilor competente de a crea planuri de acţiune de reducere a zgomotului.  

 Suport tehnic expertizat pentru constatarea încălcării acelor normative privind poluarea fonică şi deranjarea ordinii 
publice. 

 Pentru ducerea la îndeplinire obiectivului, având la bază Directiva 2002/49/EC, proiectul introduce noțiuni care să prezinte 
sintetic standarde şi definiţii comune pentru toate noţiunile legate de zgomot, în ceea ce priveşte: 
 „zgomot ambiental” – zgomotul nedorit, dăunător, creat de activităţile umane, cum ar fi zgomotul emis de traficul rutier, feroviar, aerian, 

precum şi de industrie; 

 „efecte dăunătoare” – efectele negative asupra sănătăţii umane; 

 „indice de deranjare” – gradul de stres pe care o comunitate îl percepe ca urmare a zgomotului cotidian, determinat prin măsurători efective; 

 „indicator de zgomot” – scara fizică folosită pentru descrierea zgomotului ambiental relaţionat cu efectul dăunător; 

 „determinare” – metoda utilizată pentru a calcula, previziona, estima sau măsura valoarea unui indicator de zgomot sau a efectului daunator 
relationat; 

  „relatia doza-efect” – relaţia dintre nivelul de zgomot si efectul dăunător; 
 „aglomerare urbană” – o parte a teritoriului unui stat membru, clar delimitat de acesta, caracterizat printr-o populatie mai mare de 100000 de 

persoane si o densitate a populatiei pe care statul respectiv il considera zona urbana; 
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 „zona liniştită în aglomerare” – o suprafaţă delimitată de autoritatea competentă ca o zona care nu este expusă la un nivel mai mare al LDEN 
decât o limită stabilită de statul membru; 

 „zona liniştită în câmp liber” – o suprafaţă delimitată de autoritatea competentă care sa nu fie deranjată de zgomotul provenit de la trafic 
rutier, industrie sau activităţi recreaţionale; 

 „drum principal” – un drum, naţional, regional sau internaţional desemnat de statul membru, care suportă un trafic mai mare de 3.000.000 de 
vehicule pe an; 

 „cale ferată principală” – o cale ferată desemnată de statul membru care este caracterizată de un trafic mai mare de 30.000 de trenuri pe an; 
  „harta de zgomot” – prezentarea unei situaţii deja existente sau deja previzionate în termenii indicatorilor de zgomot, indicând depăşirile 

oricărei valori limita relevante, numărul persoanelor afectate într-o zonă precizată sau numarul locuinţelor expuse unor valori ale indicatorilor 
de zgomot; 

 „valoare limită” – o valoare a LDEN sau LNIGHT a cărei depăşire necesită luarea unor măsuri de către autoritatea competentă; valorile limită pot fi 
diferite pentru diverse tipuri de zgomote (trafic, industrial) sau pentru împrejurimile sursei; 

 „plan de acţiune” – plan realizat de autoritatea competentă cu scopul de a controla problema zgomotului şi a efectelor lui indicându-se metode 
de reducere a acestuia; 

 „public” – persoanele fizice sau juridice în concordanţă cu legislata naţionala. 
 termenii folosiţi şi recunoscuţi: 

 „LDEN” – indicator de zgomot pentru gradul de stress produs de zgomot pe o perioada de 24 de ore; 
 „LDAY” – nivelul zgomotului in perioada de zi (intre orele 7 si 19); 
 „LEVENING” – nivelul zgomotului in perioada de zi (intre orele 19 si 23); 
 „LNIGHT” – nivelul zgomotului in perioada de zi (intre orele 23 si 7); 

 

Metodologia și tehnicile care vor fi utilizate, instrumente, echipamente, software: 

1. Pentru întocmirea hărţii de zgomot şi monitorizarea parametrilor locali –  staţie de monitorizare a zgomotului 

protejată împotriva intemperiilor, destinată pentru mediul ambiental, portabilă, dedicata pentru măsurătorile periodice, cu 
următoarele aplicații ale sistemului necesare: monitorizarea periodica on-line a zgomotului, monitorizarea clădirilor, intocmirea 
hartilor de zgomot, verificarea eficienței barierei de zgomot. 

2. Pentru monitorizarea zgomotului ambiental din interiorul clădirilor şi spaţiilor dintre clădiri, pieţe, curţi şi 
terase – înregistrarea portabilă de date audio brute direct pe cardul micro SD în format WAV, cu posibilitate redării surselor de 

zgomot și identificare prin ascultare (SignalRecording în domeniul timp), cu funcţie de monitorizare nesupravegheată a 
evenimentelor audio și cu funcția de înregistrare, cu capacitatea de a efectua tehnici de măsurare avansată precum MLS, TDS etc 
prin dotare cu generatorului de semnal încorporat.  Echipamentul  trebuie să comunice ușor si rapid cu PC-ul printr-o conexiune 
USB, cu un microfonul ce se poate deconecta si înlocui cu un senzor de vibratii pentru a utiliza în modul de analizor de vibratii. 
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3. PC de analiză şi prelucrare a datelor pentru vizualizarea, prelucrarea şi redarea informaţiilor software: 

 Compatibil cu sistemul de operare Microsoft Windows 8, 7, Windows XP, Vista 

 Detectare automată a aparatelor conectate  

 Zoom la întreg spectru 

 Export de date în Microsoft Excel pentru post-analiză, raportări şi analize statistice 

 Rapoarte in Microsoft Word 

 Diverse tipuri de afișare grafică etc. 

 

 Gradul de noutate şi de complexitate al proiectului constă în implemetarea hărţii de zgomot ce determină o 
monitorizare riguroasă, având ca suport tehnic două echipamente: Staţia de Monitorizare a Zgomotului şi Fonometru pentru 
incinte şi spaţii publice. 
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 Specificatii Tehnice dispozitiv înregistrarea portabilă de date audio brute  

(componente de bază):  

 Ecran color tactil (touchscreen), de mari dimensiuni, de mare rezolutie 
 Pachet de baterii reincarcabile, de mare capacitate Li-Ion, durata de functionare > 11 ore 
 Memorie interna minim 512 Mb (posibilitate de extindere cu carduri de memorie standard, SD, SDHC, stick USB, memoria 

se poate extinde pana la 4GB – 32GB, pentru monitorizare de lunga durata).  
 Stocare de date pe cartele de memorie standard plug-in Secure Digital (SDHC- 32GB)  - 2 sloturi pentru utilizare card SD. 
 Citire direct pe PC a memoriei extinse (cardurilor SD, SDHC, stick USB).  
 Interfata PC standard USB 2.0 
 2 conectori USB - normal si Micro-USB.  
 Conectare directa periferice USB – imprimante, modemuri; 
 Conector retea LAN cu Viteza transfer 100 Mbps 
 Domeniu dinamic de peste 120 dB 
 Domeniu liniar de frecventa 3 Hz - 20 kHz 
 Domeniu de masurare 16.6 - 140 dB(A) 
 Analiza de frecventa in timp real in benzi de 1/1 sau 1/3 de octava (modul optional) 
 Să măsoare și să afișeze curbe Cz conform ISOR1996 si STAS 10009/1988 
 Posibilitate de inregistrarea audio a sunetului in timpul masurarii și redare surse de poluarea fonică și identificare prin 

ascultare (SignalRecording în domeniul timp), cu funcţie de monitorizare nesupravegheată a evenimentelor audio și cu 
funcția de înregistrare 

 Valori de banda larga sau spectrale pot fi inregistrate (logging) pe termen lung in vederea analizei ulterioare (modul 
optional) 

 Setare personalizata a ecranului, a masuratorilor si procedurii de lucru 
 Software pentru PC pentru setari, analize, raportare si arhivare a datelor 
 Facilitati pentru configurare automata si detectie a ecranului de protectie 

Smart City 
Prevenirea poluării fonice urbane 

în municipiul Târgoviște 
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 Conectivitate - posibilitate de comunicatie USB si LAN pentru descarcarea datelor la PC, comunicatie Wireless LAN (Local 
Area Network), WLAN (Wireless Local Area Network) in conformitate cu standardul IEEE 802.11a/b/g. care permite 
controlul si transferarea datelor din sonometru la PC prin internet. 

 Posibilitate transformare in statie de monitorizare permanenta prin control si transfer date la distanta prin internet, GSM, 
3G 

 Grad de protectie IP44 
 Ecran de protectie vant cu detectie automata 
 Filtre de corectie pentru incidenta sunetului 
 Filtre de corectie pentru ecranul de vant 
 Software pentru PC inclus pentru setari si comunicatie 
 Posibilitate conectare si dotare cu statie meteo, statie GPS, posibilitate fixare locatii masurare pe Google map. 
 Să fie ușor de utilizat - fara meniuri complicate, operare cu o singura mana 
 Meniu operare in Limba romana 

Specificatii Tehnice unitatea portabila de monitorizare și  software pentru monitorizarea zgomotului 

(componente de bază):  
 Operare indiferent de condiții meteo și destinat pentru monitorizare continuă  
 Prezentare modulară hardware și software  
 Înregistrare continua a parametrilor la interval de 1/2-secunda  
 Domeniu Dinamic de peste 110 dB  
 Analiza de frecventa in timp real de 1/3-octava  
 Inregistrare a sunetului in vederea redarii ulterioare pentru ascultare  
 Monitorizare date meteo  
 Verificare automata a lantului de masurare utilizand verificarea patentata de injectie de current  - Charge Injection 

Calibration (CIC)  
 Operare pe teren  
 Comanda de la distanta de la un PC a terminalului prin linii telefonice sau GSM prin modem 
 Vizualizare, prezentare, raportare si export al datelor masurate cu terminalele de monitorizare  
 Functionalitate Geographical Information System (GIS)  
 Export/import de date compatibile 
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 Baza de date profesionala Microsoft® SQL Server 2000  
 Arhitectura moderna tip client/server utilizand tehnologie Microsoft®.NET  
 Vizualizare grafica a datelor din baza de date  
 Generare de rapoarte  
 Optiuni pentru numarul de puncte de masurare (terminale)  
 Optiuni pentru numarul de utilizatori  
 Functie de setare, descarcare date de la, stocare date compatibile cu alte sisteme  
 Modularitate pentru extindere si imbuntatatire viitoare a performantelor si complexitatii - sistem deschis 

 

Preț orientativ Unitate 
Numărul de  

unităţi 

Costuri (în 
EURO) fara 

TVA 

Calculator (soft licențiat) buc 1 500 

Staţie de monitorizare a poluarea fonică protejată împotriva intemperiilor, destinată pentru 
mediul ambiental, portabilă, dedicata pentru măsurătorile periodice 

buc 1 12.500 

Dispozitiv înregistrarea portabilă de date audio brute direct pe cardul micro SD în format 
WAV 

buc 1 9.500 

TOTAL în euro 22.500 

TOTAL în lei la un curs de 4,7 euro cu TVA 125.842,5 lei 

 

 

 

 

 


