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PLANUL DE ACŢIUNE 

pentru 
Reducerea Nivelului de Zgomot Ambiant 

în Municipiul Galaţi 
 

 

 

1. Descrierea aglomerării, drumurilor principale, căilor ferate 
principale şi a altor surse de zgomot luate în considerare 
 

Aşezare geografică 
 

Judetul Galaţi face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (care include şi judeţele 
Vrancea, Buzău, Brăila, Constanţa şi Tulcea), EuroRegiunea Dunărea de Jos (împreună cu 
districtele sudice ale Republicii Moldova şi districtele vestice din Ucraina) şi Zona 
Comercială Liberă Galaţi-Giurgiuleşti-Reni.  

Resedinţa administrativă - Galaţi - este al 5-lea oraş al ţării ca mărime (308 763 
locuitori1, o densitate de cca 12,7 loc/ha) şi cel mai mare port situat pe Dunărea maritimă. 
Oraşul Galaţi este situat la 130 km de ţărmul Marii Negre şi la aproximativ 250 km de 
Bucureşti (capitala României), Iaşi, Ploieşti, Buzău, Constanţa, Chişinău (capitala Republicii 
Moldova) şi Odessa (Ucraina) – vezi fig. nr. 1. 

Municipiul Galaţi, având o suprafaţă de 24.262 ha, este situat în sud-estul Câmpiei 
Covurluiului, pe malul stâng al Dunării, pe trei terase ale acestuia, de la 4 până la 70 m 
altitudine, la 7 km aval de confluenţa Siretului cu Dunărea şi la 150 km amonte de vărsarea 
Dunării în Marea Neagră – vezi fig. nr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 conform Biroului Judetean de Administrare a bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor Galati, la 
30.05.2012 
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Fig. nr. 1 

 



Primăria Municipiului Galaţi 

Plan de Acţiune pentru Reducerea Nivelului Zgomotului Ambiental                       7/65 

Fig. nr. 2 

 

 

Clima  

Teritoriul Municipiului Galaţi aparţine în totalitate zonei de climat temperat-
continental, cu tendinţe de excesivitate. 

Temperaturi şi precipitatii medii multianuale la Staţia meteorologică Galaţi1 

LUNA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Valori 
anuale 

Precipitatii 
(mm) 28.3 28.6 22.8 39.9 50.9 65.1 46.6 41.7 31.3 29.3 37 33.6 455.1 
Temperaturi 
(ºC) -2.4 -2.4 3.8 10.6 16.4 20.5 22.3 21.7 17.3 11.4 5.2 -2.3 10.2 

1 valori ANM pentru perioada 1931-1983. 

Din punct de vedere termic (media multianuală 10,2°C), verile sunt foarte calde şi în 
general uscate, cu fenomene de secetă frecvente. Iernile sunt geroase, marcate de viscole 
puternice (cca 10 zile de viscol pe sezon rece anual), dar şi de întreruperi frecvente provocate 
de curenţii de aer cald şi umed din S şi SV care determină intervale de încalzire şi de topire a 
stratului de zapadă. 

Precipitaţiile atmosferice înregistrează printre cele mai scăzute medii anuale pe 
teritoriul României (455,1 mm), remarcându-se perioada aprilie-iulie cu cele mai ridicate 
cantităţi, precum şi martie şi octombrie cu valorile cele mai scazute. În sezonul cald 
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precipitaţiile au caracter torenţial. Stratul de zapadă persistă cca 25 zile pe sezon, rareori 
depăşind 20 cm. 

Temperaturi si precipitatii medii multianuale pentru Statia GALATI 1931-1983
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 Vânturile dominante sunt din sector nordic şi nord-vestic (peste 50% din frecvenţă), 
manifestate mai ales în sezonul rece, urmate de cele din sector sudic şi sud-vestic, 
manifestate mai ales vara şi toamna.  

Vegetaţia şi fauna 

În funcţie de relief şi influenţele climatice specifice, vegetaţia şi fauna sunt 
caracteristice zonei de stepă pe terasele Dunării şi zonei de luncă în vecinătatea Dunării, 
Siretului şi Prutului. 

Se cultivă cereale şi plante tehnice, iar zonele cu pante accentuate – frunţi de terasă, 
ravene – cu viţă de vie şi pomi fructiferi. În zona luncilor Dunării, Siretului şi Prutului 
predomină crângurile de salcie, plop şi diverse specii de plante hidro- şi higrofile. 

Fauna este reprezentată de specii corespunzătoare biomurilor vegetale, modificate 
sensibil de intervenţia antropică mai ales în intravilan. Mai des întalnite sunt rozatoarele şi 
păsările – prepeliţa, potârnichea, ciocârlia. În zonele cu vegetaţie de stepă şi silvostepă se mai 
pot întâlni specii de interes cinegetic - iepurele, vulpea. Apele Dunarii, Siretului şi ale 
Prutului sunt populate de o bogată faună acvatică.  

1.1 Descrierea surselor de zgomot luate în considerare 
 
Principalele surse de zgomot din arealul rezidenţial al municipiului Galaţi (conform 

cu H 321/2005 republicata) sunt: 

• transportul pe şină: cale ferată (fig. nr. 5) – reţea ce are o configuraţie 
semicirculară bordată de zone ce aparţin intravilanului rezidenţial; traseele de 
tramvai (vezi fig nr. 3) – ce secţionează zonele rezidenţiale noi din vest şi cele 
mai vechi din centru-nord; 

• traficul rutier, mai ales pe marile artere peste care se suprapun şi traseele de 
transport în comun – vezi fig. nr. 4; 
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• activitatea industrială: ce are două surse extreme, platforma siderurgică în 
vestul şi platforma santierului naval şi a portului în estul intravilanului 
rezidential – vezi fig. nr. 6. 
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o Infrastructura rutiera: 332,184 km, din care: 

• Lungimea arterelor magistrale: 48,1 km (componente a drumurilor europene, 
nationale si judetene); 

• Strazi principale: 56 954 m; 

• Strazi de legatura: 65 856 m; 

• Strazi colectoare: 71 682 m; 

• Strazi de folosinta locala: 219 351 m. 

o Infrastructura de transport pe şină 

• Lungimea căilor ferate: 545 km (inclusiv triaje, linii de deservire industrială în 
intravilan); 

• Lungimea retelei de sina de tramvai: 50,848 km (inclusiv depouri). 
Trasele mijloacelor de transport în comun şi a liniilor de tramvai sunt repezentate 

grafic în figurile nr 3 şi 4. 

Fig. nr. 6 
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2. Autoritatea responsabilă 
 Primaria Municipiului Galaţi este autoritate responsabilă pentru realizarea planurilor 
de acţiune pentru aglomerările aflate în administrarea sa, potrivit prevederilor Hotărârii HG 
321/2005, republicată. 

 

3. Cadrul legal 
Directiva Europeană 2002/49/EC: 

(1) Atingerea unui nivel înalt de protecţie a sănătătii şi a mediului este parte a politicii 
comunitare, iar unul dintre obiectivele specifice care trebuie urmărite este protecţia împotriva 
zgomotului. În Cartea verde asupra strategiei viitoare privind zgomotul, Comisia a 
desemnat zgomotul ambiental ca fiind una din principalele probleme de mediu din 
Europa. 

HG 321/2005 republicată: 

(1) Prezenta hotărâre abordează unitar, la nivel naţional, evitarea, prevenirea sau reducerea 
efectelor dăunătoare provocate de expunerea populaţiei la zgomotul ambiant, inclusiv a 
disconfortului, prin 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, 

In procesul de elaborare si/sau revizuire a planurilor de actiune, autoritatile administratiei 
publice locale au obligatia sa indeplineasca procedura de participare şi consultare a 
publicului potrivit art. 11, alin. (8). 

ORDIN Nr. 1830 din 21.11.2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltarii Durabile pentru 
aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de 
zgomot 

 

Hărţile strategice de zgomot şi raportarea acestora s-au realizat de catre Primăria 
Municipiului Galaţi prin contract de servicii cu firma Enviro Consult – 37020 / 
12.04.2012. 
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4. Valori limită în vigoare 
MINISTERUL MEDIULUI 

SI DEZVOLTARII 
DURABILE 

Nr. 152 din 13 februarie 2008 

MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR 
Nr. 558 din 30 aprilie 2008 

MINISTERUL 
SANATATII PUBLICE 
Nr. 1.119 din 9 iunie 2008 

MINISTERUL 
INTERNELOR şi 

REFORMEI 
ADMINISTRATIVE 
Nr. 532 din 2 iulie 2008 

 
O R D I N 

pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită şi a modului de aplicare a acestora atunci 
cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte, în cazul zgomotului produs de 
traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale şi în 
aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din 

aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute în anexa 1 la Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari şi 

completari prin legea nr. 84/2006 
 

Tabel 1. 
Valorile limită ale indicatorilor Lzsn şi Lnoapte, adoptate în conformitate cu prevederile art. 1 din 

prezentul ordin 
Lzsn – dB(A) Lnoapte – dB(A) 

Coloana 1 Coloana 2 Coloana 3 Coloana 4 Coloana 5 Coloana 6 
Surse de zgomot Tinta de atins  

pentru valorile 
maxime premise 
pentru anul 2012 

Valori  
maxime  
permise 

Surse de zgomot Tinta de atins  
pentru valorile  
maxime permise  
pentru anul 2012 

Valori  
maxime  
permise 

Străzi, drumuri şi 
autostrăzi 65 70 Străzi, drumuri  

şi autoStrăzi 50 60 

Cai ferate 65 70 Cai ferate 50 60 
Aeroporturi 65 70 Aeroporturi 50 60 
Zone industriale 60 65 Zone industriale 50 55 
Porturi (activitati 
de transport 
feroviar şi rutier 
din interiorul 
portului) 

65 70 

Porturi (activitati  
de transport feroviar 
şi rutier din  
interiorul portului) 

50 60 

Porturi (activitati 
industriale din 
interiorul 
portului) 

60 65 

Porturi (activitati  
industriale din  
interiorul portului) 50 55 

 
 

Tabel 2. 
Criterii pentru stabilirea zonelor liniştite dintr-o aglomerare în funcţie de valorea limită a 
indicatorului Lzsn şi a suprafeţei minime în care se înregistrează această valoare limită, în 

conformitate cu prevederile art. 1 din prezentul ordin 
Lzsn – dB(A)  

Surse de zgomot Valori maxime permise 
Lzsn – dB(A) 

Suprafata minima  
pentru care se defineste 

 o zona linistita 
- (ha) – 

Străzi, drumuri nationale şi autostrăzi 

55 4,5 Cai ferate 
Aeroporturi 
Zone industriale, inclusiv porturi 
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5. Cartarea zgomotului în municipiul Galaţi - sinteza rezultatelor 
 
Sinteza cartării zgomotului este acţiunea de a prezenta evaluarea rezultatelor obţinute 

în urma realizării fiecărei hărţi strategice de zgomot în vederea implementării Directivei 
Europene de realizare a hărţilor acustice şi a datelor asociate cu expunerea la zgomot pentru 
sursele de zgomot astfel: 

- Trafic rutier; 

- Trafic feroviar (tren, tramvai); 

- Zgomot industrial. 

În cele ce urmează se va face o prezentare a datelor evidenţiate de fiecare hartă de 
zgomot prezentată odată cu raportul, astfel: trafic rutier Lzsn şi Lnoapte, trafic feroviar Lzsn şi 
Lnoapte, trafic tramvai Lzsn şi Lnoapte, zgomot industrial Lzsn şi Lnoapte. 

Au fost analizate datele din hărţile de zgomot specifice în funcţie de normele de 
zgomot stabilite legal prin H 321/2005 republicată. 

5.1 Harta de zgomot privind traficul rutier 
Harta de zgomot privind traficul rutier în regim Lzsn 

Conform tabelului nr. 1 privind valorile maxime (70 dB) pentru traficul rutier se 
evidenţiază următoarele aliniamente stradale: 

- Brăilei 
- George Coşbuc 
- Basarabiei 
- Traian 
- 1 Decembrie 1918 
- Siderurgiştilor 
- Nicolae Bălcescu 
- Milcov 

 
Harta de zgomot privind traficul rutier în regim Lnoapte 

Conform tabelului nr. 1 privind valorile maxime permise (60 dB) pentru traficul rutier se 
evidenţiază următoarele aliniamente stradale: 

- Brăilei 
- George Coşbuc 
- Basarabiei 
- Traian 
- 1 Decembrie 1918 
- Siderurgiştilor 
- Prutului 
- Drumul Viilor 
- Galaţi 
- Nicolae Bălcescu 
- Milcov 
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5.2 Harta de zgomot privind traficul pe sina - feroviar  
Harta de zgomot privind traficul feroviar în regim Lzsn  

Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (70 dB) pentru traficul pe căi ferate nu 
se evidenţiază zone cu depăşiri. 
 
Harta de zgomot privind traficul feroviar în regim Lnoapte  

Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (60 dB) pentru traficul pe căi ferate nu 
se evidenţiază zone cu depăşiri. 

 
5.3 Harta de zgomot privind trafic pe sina - tramvai  
Harta de zgomot privind trafic tramvai în regim Lzsn  

Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (70 dB) pentru traficul pe căi ferate nu 
se evidenţiază zone cu depăşiri. 
 
Harta de zgomot privind trafic tramvai în regim Lnoapte  

Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (60 dB) pentru traficul pe căi ferate nu 
se evidenţiază zone cu depăşiri. 

 
5.4 Harta de zgomot privind activitatea industrială  
Harta de zgomot privind activitatea industrială în regim Lzsn  

Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (65 dB) pentru industrie nu se 
evidenţiaza zone cu depăşiri. 

 
Harta de zgomot privind activitatea industriala în regim Lnoapte  

Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (55 dB) pentru industrie nu se 
evidenţiază zone cu depăşiri. 
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6. Evaluarea numărului estimat de persoane expuse la zgomot, 
identificarea problemelor şi a situaţiilor care necesită o 
ameliorare 

 
6.1 Numărul estimat de persoane expuse la zgomot 
 

Estimarea numărului de persoane (în sute) care trăiesc în locuinţe expuse la intervale 
de valori ale indicatorului Lzsn în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului pentru cea mai 
expusă faţadă la 65-69, 70-74, > 75 db. 

Trafic rutier: 
Distribuţia persoanelor expuse  
Nivel de zgomot 

dB 
Locuitori expusi 

(sute) 
65 - 69 182 
70 - 74 86 
> 75 24 
 
- Trafic feroviar – CFR+ tramvai: 
Distribuţia persoanelor expuse 
Nivel de zgomot 

dB 
Locuitori expusi 

(sute) 
65 - 69 0 
70 - 74 0 
> 75 0 
 

- Activitati industriale 
Distribuţia persoanelor expuse 
Nivel de zgomot 

dB 
Locuitori expusi 

(sute) 
60 - 64 0 
65 - 69 0 
70 - 74 0 
> 75 0 
 

Estimarea numărului de persoane (în sute) care trăiesc în locuinţe expuse la fiecare 
dintre următoarele intervale de valori ale indicatorului Lnoapte în decibeli, la 4 m deasupra 
nivelului solului pentru cea mai expusă faţadă la 50-54, 55-59, 60-64, > 65 db. 
 
- Trafic rutier: 
Distribuţia persoanelor expuse 
Nivel de zgomot 

dB 
Locuitori expusi 

(sute) 
50 - 54 332 
55 - 59 200 
60 - 64 128 
> 65 151 
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- Trafic feroviar – CFR + tramvai: 
Distribuţia persoanelor expuse 
Nivel de zgomot 

dB 
Locuitori expusi 

(sute) 
50 - 54 2 
55 - 59 0 
60 - 64 0 
> 65 0 
 
- Activităţi industriale: 
Distribuţia persoanelor expuse 
Nivel de zgomot 

dB 
Locuitori expusi 

(sute) 
50 - 54 0 
> 55 0 
 

6.2 Identificarea problemelor şi a situaţiilor care necesită o ameliorare  
 

Având în vedere analiza de detaliu a hărţilor de conflict (atasate) s-a constatat că sunt 
depăşiri ale nivelului de zgomot admis la faţada clădirilor numai în cazul factorului de 
zgomot trafic rutier. 

În conformitate cu rezultatele obţinute şi cu valorile limită ale indicatorilor Lzsn şi 
Lnoapte din Tabelul 2 s-au identificat depăşiri în următoarele zone/drumuri: 
 

Tabelul 2 

Traficul rutier în regim Lzsn Traficul rutier în regim Lnoapte 

• Brăilei • Brăilei 
• George Coşbuc • George Coşbuc 
• Basarabiei • Basarabiei 
• Traian • Traian 
• 1 Decembrie 1918 • 1 Decembrie 1918 
• Siderurgiştilor • Siderurgiştilor 
• Nicolae Bălcescu • Calea Prutului 
• Milcov • Drumul Viilor 

 • Galaţi 
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Numărul de persoane care sunt expuse la valori peste limita este prezentat în 

tabelele de mai jos: 
 
1 decembrie 1918 
nivel dB Lzsn Lnoapte 
60..65   468 
65..70     
70-75 96   
>75 0   

 
Nicolae Balcescu 
nivel dB Lzsn Lnoapte 
60..65   48 
65..70   20 
70-75 38   
>75 7   

 
Basarabiei 
nivel dB Lzsn Lnoapte 
60..65   1170 
65..70   98 
70-75 476 0 
>75 12   

 
Brailei 
 nivel dB Lzsn Lnoapte 
60..65   3854 
65..70   293 
70-75 1458   
>75 0   

 
George Cosbuc 
nivel dB Lzsn Lnoapte 
60..65   533 
65..70   2 
70-75 18   
>75 0   

 
Galaţi 
nivel dB Lzsn Lnoapte 
60..65   411 
65..70   0 
70-75 129   
>75 0   

 
Milcov 
nivel dB Lzsn Lnoapte 
60..65   12 
65..70   0 
70-75 0   
>75 0   

 
Siderurgistilor 
nivel dB Lzsn Lnoapte 
60..65   1619 
65..70   1252 
70-75 1445 0 
>75 274   

 
Traian 
nivel dB Lzsn Lnoapte 
60..65   1286 
65..70   2 
70-75 153 0 
>75 0   
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7. Consemnarea consultărilor publice privind Planul de Acţiune 
pentru Reducerea Zgomotului Ambiental în Municipiul Galaţi 

 
In data de 10.07.2012 ora 12, la sediul Parcului de Software Galaţi din strada Portului 

nr. 23, a avut loc dezbaterea publica a Planului de Acţiune pentru Reducerea Nivelului de 

Zgomot Ambiental in Municipiul Galaţi, elaborat de SC ENVIRO CONSULT SRL, in 

colaborare cu Primaria municipiului Galati. 

S-au transmis invitatii de participare catre urmatoarele institutii din municipiul Galati: 

Agentia de Protectia Mediului, CFR-sucursala CREIR-Divizia Tehnica, Directia de Sanatate 

Publica, Administratia Porturilor Dunarii Maritime, Politia Locala, Inspectoratul de Politie – 

Serviciul Rutier, Transurb SA. 

S-au transmis invitatii de participare catre conducerea si directiile/serviciile de 

specialitate din cadrul primariei municipiului Galati si catre comisiile de specialitate ale 

Consiliului Local. 

 Planului de Acţiune pentru Reducerea Nivelului de Zgomot Ambiental in Municipiul 

Galati a fost postat pe site-ul institutiei in sectiunea Portal/Harti de Zgomot si sectiunea 

Portal/Dezbateri Publice din data de 21.05.2013. In intervalul legal de 30 de zile respective 

21.05-21.06.2013 materialul publicat a avut 96 de accesari si un total de 142 de accesari pana 

la data dezbaterii publice.  

La aceasta dezbatere au fost prezenti 24 de participanti, reprezentand: SC ENVIRO 

CONSULT SRL (BOGDAN  LAZAROVICI), APDM Galati (BEJENARU  DORU – 

inginer), Politia Locala Galati (KRAMPULZ INGRID - Sef Serviciu), CFR-Sucursala 

CREIR CF Galati (BADIU  DANIELA – Inginer), Agentia de Protectia Mediului Galati 

(GEANINA  HANTA – consilier, ANASTASIA  LESCAI – consilier), TRANSURB Galati 

(CONSTANTIN  GRAUR – Director Exploatare, LICA  MIOARA – Sef Birou Exploatare, 

ENUTA  PETRICA – Compartiment mediu, ADRIAN  NEGRARU – Serviciul Tehnic), 

Primaria municipiului Galati  (SILVIU BACALUM – Director General Directia Generala 

de Servicii Publice, VIOREL  MANCAS – Director Directia Relatii Publice si Comunicare, 

HANTA  COSTEL – Director Directia Proiecte si Finantari Externe,  TEODORA  VOICILA 

- Arhitect Sef,  IORDACHESCU  CATALIN – consilier, PALAGA  DANIELA – consilier,  

OPREA NICOLETA – referent specialitate, SIRGHE  IULIAN – referent specialitate, 

GRECU  VASILICA – inspector superior, MIRICA  ADRIAN – consilier, POPETI  SORIN 

– consilier, VLAD  VASILE – consilier,  HINCU  MARIUS – referent specialitate, 

PODARU  DAN – consilier) 
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Dezbaterea publica a fost deschisa de catre dl. Viorel Mancas, director al Directiei de 

Relatii Publice si Comunicare din cadrul Primariei municipiului Galati, care a multumit 

celor prezenti pentru participare si a facut o scurta prezentare a cadrului legal privind 

responsabilitatea autoritatii publice locale pentru realizarea planurilor de actiune legate de 

strategiile viitoare in ceea ce priveste zgomotul ambiental, pentru aglomerarea din 

administrarea municipalitatii. 

A urmat prezentarea Planului de Acţiune pentru Reducerea Nivelului de Zgomot 

Ambiental de catre dl. Bogdan Lazarovici, reprezentantul SC ENVIRO CONSULT SRL, 

care a trecut in revista partile importante, printre care:  sinteza rezultatelor in urma cartarii 

zgomotului ambiental in municipiul Galati, identificarea problemelor si a situatiilor care 

necesita ameliorare, actiuni pe care autoritatile competente intentioneaza sa le ia in urmatorii 

cinci ani si strategii pe termen lung pentru reducerea zgomotului ambiental. 

In continuarea acestei prezentari, dl. Viorel Mancas a multumit colaboratorilor care 

au contribuit alaturi de Primaria municipiului Galati la realizarea hartilor strategice de 

zgomot si a invitat participantii sa-si prezinte punctele de vedere  legate de Planul pentru 

Reducerea Nivelului de Zgomot Ambiental. 

D-na Geanina Hanta, Agentia de Protectia Mediului, a intrebat care ar fi 

ierarhizarea masurilor de ameliorare a zgomotului si care s-ar preta cel mai bine municipiului 

Galati. 

Dl. Viorel Mancas a raspuns ca trebuie stabilite mai intai criterii pentru o eventuala 

ierarhizare. 

D-na. Teodora Voicila, Arhitect Sef in cadrul Primaria municipiului Galati a 

precizat ca ierarhizarile trebuie facute in functie de zone si de categoriile de interventie. 

Legat de ameliorarea nivelului de zgomot, a mentionat ca tendintele europene sunt de a crea 

orase “prietenoase”. D-na architect Teodora Voicila spune ca poluarea fonica nu este o 

problema asa de mare pentru Galati si ca sprijina idea promovarii in randul populatiei de 

solutii tehnice la nivelul constructiilor in zonele afectate de zgomot (anveloparea blocurilor, 

montarea tamplariei tip TERMOPAN, etc.). 

Dl. Viorel Mancas a adaugat ca in sprijinul implicarii cetatenilor in adoptarea acestor 

solutii tehnice  este si legislatia in vigoare care ofera facilitate fiscale. 

Dl. Graur Constantin, Director exploatare la TRANSURB Galati, a precizat ca 

pentru reducerea zgomotului rutier trebuie lucrat la infrastructura stradala, fapt care insa ar 

produce discomfort cetatenilor in momentul demararii lucrarilor de executie. Dl. Graur mai 

spune ca hrubele din zona veche a orasului actioneaza ca niste cutii de rezonanta si amplifica 
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zgomotul rutier si ca trebuie luate masuri cu acestea si ca zgomotul s-ar reduce simtitor in 

zonele afectate daca s-ar adopta varianta transportului cu masini de capacitate mare si s-ar 

reduce transportul cu masini de capacitati mici. 

Dl. Mirica Adrian, consilier in cadrul Primariei municipiului Galati a raspuns ca 

pentru orientarea strict catre transportul in comun, in anumite zone ale orasului, este necesar 

sa se ofere un transport eficient si ca problema actuala este numarul mic de autovehicule de 

transport. 

Dl. Viorel Mancas a subliniat ca acest lucru e posibil in conditiile in care se 

realizarea un studiu de trafic la nivelul intregului municipiu. 

D-na Teodora Voicila este de parere ca reducerea zgomotului este un efect si ca 

trebuie sa gandim structura urbana astfel incat sa obtinem diminuarea acestuia si a intrebat in 

ce masura ne ajuta plantatiile de arbori si ce tip de plantatii ar trebui sa facem in acest sens. 

Dl. Bogdan Lazarovici,  SC ENVIRO CONSULT SRL a raspuns ca o plantare de 

vegetatie deasa (sir de copaci) ar reduce cu 1 dB nivelul zgomotului in zona respectiva, 

considerate ca nesemnificativa, iar o plantare de gard viu ar conduce la o reducere al 

zgomotului de la calea de rulare nu si de la motoare, avand in vedere si inaltimea de 4m la 

care se calculeaza nivelul de zgomot conform normelor legale. 

Dl. Lazarovici a subliniat ca fata de anul 2008 Galatiul are cu 33% mai putini cetateni expusi 

zgomotului, ca rezultat al masurilor luate in aceasta perioada. 

Dl. Viorel Mancas a intrebat despre eficienta montarii unor panouri fonoabsorbante. 

Raspunsul d-lui Bogdan Lazarovici a fost ca acestea se pot monta, unde este posibil 

acest lucru, dar avand in vedere si aspectele urbanistice  . 

D-na Arhitect Sef Teodora Voicila a precizat ca pentru traficul din oras nu se pot 

folosi astfel de panouri si ca solutia de preferat ar fi fonoizolarea cladirilor. 

In incheiere dl. Viorel Mancas a multumit inca o data participantilor si a mentionat 

ca Hartile Strategice de Zgomot si Planului de Acţiune pentru Reducerea Nivelului de 

Zgomot Ambiental sunt pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local din data de 

25.07.2013. 
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8. Măsuri de reducere a zgomotului deja în vigoare şi proiecte în 
curs de elaborare 

 

Măsurile de reducere a zgomotului din acest capitol sunt de tip continuu, respectiv sunt 
norme şi măsuri adoptate în ultimii ani, care respecta principii de protecţie şi siguranţă a 
cetăţenilor, precum şi norme privind calitatea vieţii, printre parametrii vizaţi fiind şi nivelul 
de zgomot. 

1. Denumire proiect: Modernizare Strada Basarabiei între Piaţa Energiei şi B-dul 
George Coşbuc 

Linie de finanţare 
POR 2007 - 2013: 

Axa prioritară 2 "Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale" - Domeniul major de intervenţie 2.1 - COD 
SMIS 1484 

Durata proiect: 24 luni 
Valoarea proiectului: 12.386.617,98 lei 
Stadiul proiectului: Finalizat 

2. Denumire proiect:  Canalizarea şi epurarea apelor uzate.  
Măsuri: Implicarea autorităţilor locale pentru îndepartarea surselor de poluare locale. 

Proiectul vizează indirect Planul de Acţiune privind reducerea zgomotului ambiental. Practic, 
prin refacerea suprafeţei asfaltice în urma refacerii reţelei de canalizare, se îndepărtează 
defectele suprafeţelor de rulare rutiere dar în acelaşi timp şi una din sursele de degradare a 
acestora – infiltrarea apelor într-un subsol leossoid macroporos, sensibil la umezire. 
 
3. Denumire proiect:  Studiul de Circulaţie întocmit de Search Corporation  
 

Principalele propuneri şi reglementări de circulaţie constau din: 
- realizarea de noi parcaje pentru descongestionarea circulaţiei şi scăderea 

riscurilor de accidente (în zona str. Brăilei – str. Domnească) 
- extinderea pietonalului existent  
- amenajarea intersecţiilor indicate  în Studiul de Circulaţie (intersecţia străzii 

Traian cu str. Eroilor şi cu str. Radu Negru, intersecţiile Străzii Domneşti cu 
străzile: Basarabiei, Radu Negru, Brăilei, Gării, Eroilor) 

- îmbunătăţirea siguranţei şi fluenţei traficului prin dotări aferente circulaţiei 
(semnalizare) 

 
4. Denumire proiect : Modernizarea Grădinii Publice din municipiul Galaţi 
Linie de finanţare 
POR 2007 - 2013: 

Axa prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli 
urbani de crestere"; Domeniul major de interventie 1.1 "Planuri 
integrate de dezvoltare urbana", sub-domeniul "Poli de dezvoltare 
urbana" - COD SMIS 13509 

Durata proiect: 24 luni 
Valoarea proiectului: 10.550.723,70 lei  
Stadiul proiectului: In curs de realizare 
 

Obiectivul specific consta în cresterea calitatii mediului de recreere din Gradina 
Publica prin realizarea lucrarilor de modernizare a parcului. 
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9. Acţiunile pe care autorităţile competente intenţionează să le ia 
în următorii 5 ani, inclusiv măsurile de conservare a zonelor 
liniştite 

 
9.1 Montare de panouri fonice (reflectorizante sau absorbante)  
 

Avand în vedere faptul ca pe străzile unde s-au evidentiat depasiri configuratia 
străzilor nu permite montarea de panouri, acest tip de masura posibila nu va fi luat în 
considerare.  
 
9.2 Planificarea traficului, temporizare trafic 
 
Masura 1:  
Denumire: Plan Urbanistic Zonal - Faleza Dunării / August 2012:  
Descriere: interzicerea virajului la stânga dinspre bd. Falezei catre bac, manevra care se va 
putea realiza în sensul giratoriu, în intersectia cu Prelungirea Saturn. 
Efecte de reducere a zgomotului şi a reducerii numarului de persoane expuse la 

zgomot: efecte nesemnificative, traficul ramane acelasi.  
 
Masura 2:  
Denumire: Plan Urbanistic Zonal - Faleza Dunării / August 2012:  
Descriere: Intersectia bd. Galaţi – acces Selgros/Universitatea Danubius, situata la intrarea 
în municipiul Galaţi pe penetratia dinspre DN22B Braila este o intersectie semaforizata, care 
permite accesul în zona comerciala Selgros – Real. 
În acest sens trebuie luate urgent masuri de remediere, prin includerea în instalatia de 
semaforizare a trecerii de pietoni. 
Efecte de reducere a zgomotului şi a reducerii numarului de persoane expuse la 

zgomot: efecte nesemnificative, traficul ramane acelasi.  
 
Masura 3:  
Denumire: Plan Urbanistic Zonal - Faleza Dunării / August 2012:  
Descriere: Intersectiile str. Saturn – acces strand şi str. Saturn – str. Stadionului sunt 
reglementate în P.U.Z. Strazile Saturn şi Galaţi, fiind propuse ca giratii, iar str. Saturn este 
propusa a avea un profil de 4 benzi (4 x 3,5m) cu trotuare de 1,5m de o parte şi cealalta. 
Efecte de reducere a zgomotului şi a reducerii numarului de persoane expuse la 

zgomot: efecte nesemnificative, traficul ramane acelasi.  
 
9.3 Realizarea unor străzi numai pentru pietoni  

Masuri: 
Descriere: infintarea de sectoare de circulatie pietonala, accesul autovehiculelor fiind 
interzis; 
Efecte de reducere a zgomotului şi a reducerii numarului de persoane expuse la 
zgomot: în situatia în care aceasta masura poate fi implementata, pe străzile unde s-au 
identificat depasiri, aceasta poate duce la reducerea  expunerii la zgomot a locuitorilor din 
zona.  
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9.4 Alegerea surselor mai silenţioase - dezvoltarea unui sistem de transport 
în comun fiabil, modern 

 
Scopul este de a se dezvoltarea unui sistem de transport în comun fiabil, modern, cu 

trasee destinate exclusiv mijloacelor de transport în comun astfel incat sa fie incurajat 
transportul în comun în dauna transportului cu autovehicul propriu 
 
 
Masura 1 
Denumire: Studiu de Fundamentare privind Organizarea Circulaţiei şi Transporturilor 
pentru proiect: “Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonele Construite 
Protejate ale Municipiului Galaţi” 
Proiect Nr. 73888 / Noiembrie 2011 
Descriere: Sistemul de transport public 

Printre cerinţele impuse transporturilor se numără: 
- confortul călătoriei;  
- diminuarea zgomotului (diferite metode de antifonare a vehiculelor, precum şi 

realizarea unor sisteme de propulsie cât mai silenţioase); 
- reducerea poluării mediului înconjurător, transporturile reprezentând unul din factorii 

de poluare a mediului înconjurător.  
 

Efectul circulaţiei asupra mediului poate fi urmărit prin două componente principale ale 
poluării mediului: 

- poluarea fonică: efectele zgomotului având o amploare scăzută, uneori se acceptă un 
nivel ridicat al zgomotului – de exemplu, tramvai - pentru a scădea gradul de poluare 
a aerului (din punct de vedere al zgomotului, un autobuz poate fi echivalat cu 10-12 
autoturisme; echivalarea depinde de tipul de autobuz, precum şi de tipul 
autoturismelor; dar, în acelaşi timp, pentru a putea transporta toţi călătorii din autobuz 
este necesar un număr de 20 de autoturisme, poluarea aerului creşte de aprox. 10 ori; 

- poluarea aerului: provenită din creşterea numărului de vehicule, precum şi apariţia 
blocajelor în trafic); din acest motiv este preferabil – mai ales în zona aglomerărilor 
urbane - transportul electric (tramvai, troleibuz) celui pe bază de combustibil fosil. 

 
Masura 2 
Denumire:  Plan Urbanistic Zonal - Faleza Dunării / August 2012 
Descriere: 

- În perspectiva dezvoltarii zonei falezei, a crearii de centre de interes atât pe faleza 
superioara, cât şi pe cea inferioara, va fi cu siguranta necesara extinderea retelei de 
transport public pentru a putea prelua noile cereri. Transportul colectiv ar putea 
înlocui în mare parte transportul individual, contribuind la relaxarea traficului. 

- la achizitionarea de noi vehicule de transport public trebuie avut în vederea ca 
acestea sa fie adaptate în vederea asigurarii transportului persoanelor care folosesc 
carucioare. 

- pentru deplasare şi în masura posibilitatilor tehnice existente, adaptarea mijloacelor 
de transport în comun aflate în circulatie în acest scop. 
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Alte masuri: 
Denumire: Reducerea timpului de transport şi cresterea sigurantei traficului 

Proiecte: 

- innoirea parcului de autovehicule de transport în comun, mai silentioase, cu norme de 
emisii de noxe ecologice, mai reduse; 

- Introducerea unui sistem de monitorizare şi gestionare a traficului /automatizarea 
schimbatoarelor de cale pe toate zonele strangulate; 

- Proiecte de modernizare a transportului public în comun; 

- Elaborarea şi implementarea unor proiecte de infrastructura a drumurilor, pasarelelor, 
podurilor, sensurilor giratorii; 

- Proiecte de realizare a unei infrastructuri rutiere adecvate pentru mijloacele auto în 
mediul urban: ex. crearea de parcaje sub şi supraterane în cartiere şi pericentral; crearea 
de cai de rulaj separate pentru mijloacele auto de deplasare în comun. 

- Reducerea traficului greu în oras nu se poate realiza fara o inlocuire a parcului de 
autobuze cu unele moderne, silentioase. Din datele disponibile de la diversi producatori, 
pretul unui autobuz de ultima generatie este în medie de 200.000 Euro.  

 

9.5 Măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot; 
 

Descriere: norme de inspectie tehnica a autovehiculelor  ce asigura 
transportul în comun, pentru a asigura nivelul de producere ş i  transmitere a 
zgomotului în parametri de fabricatie.  

 

9.6 Masuri de management de trafic 
Descriere proiect: „Sisteme inteligente pentru managementul traficului in 
vederea cresterii fluentei si sigurantei circulatiei si  a prevenirii  
criminalitatii” - Propuneri de soluţii.  Elaborarea Planului de Organizare a 
Circulaţiei”,  Martie 2013, Smart Telecom Consulting SRL 

Proiectul propune optimizarea circulatiei pentru traficul rutier prin implementarea, pe 
anumite axe principale, a solutiilor de tip: Unda verde si/sau sistem adaptiv de trafic 
Soluţiile final propuse în studiu sunt: 

1. Axa Brăilei – George Coşbuc  
- tronson adaptiv;  
- viteza medie de circulatie creste cu 16% 

 
2. Axa B-dul Siderurgiştilor – B-dul 1 Decembrie 1918 – B-dul Traian Vuia – Henri 

Coandă 
- tronson 1 undă verde; 
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- viteza medie de circulatie creste 10% 
 
3. Axa Str. Brăilei (de la intersecţia cu Bd. George Coşbuc) – str. Domnească - str. 

Prundului – str. Traian (nord)  
- tronson 2 undă verde; 
- viteza medie de circulatie creste 8%. 

 
4. Axa str. Basarabiei intre str. Siderurgiştilor şi intersectia cu str. Domnească  

- sistem adaptiv;  
- viteza medie de circulatie creste 12%. 

 
Simulare si  Hartile de diferenta  

S-a realizat simularea acestor masuri, prin modelarea urmatoarelor modificari: 
- flux continuu de trafic in loc de flux pulsatoriu in prezent  
- viteza de deplasare – modificare conform cu fiecare caz in parte. 

 
Rezultatele simularilor sunt prezentate in continuare in tabele comparative cu 

numarul de persoane afectate de zgomot (în prezent şi în situatia aplicarii măsurilor) precum 
şi în hărţile de diferenţa care prezintă diferenţa în dB pe harta dintre situaţia actuala si cea 
simulata pentru aplicarea masurii de reducere.  
 
Legenda hartilor de diferenta este urmatoarea:  

 
Culoare pe harta Efectul aplicarii masurii de reducere: 

nivel actual – nivel masura reducere  [dB] 
  (5-20) dB Cresterea  nivelului de zgomot cu valori intre 5-20 dB  
  (0-5) dB Cresterea nivelului de zgomot cu valori intre 0-5 dB 
  0 dB Nici o diferenta intre nivelul actual si cel in urma aplicarii masurii  
  (0-1) dB Scaderea nivelului de zgomot cu valori intre 0-1 dB 
  (1-2) dB Scaderea nivelului de zgomot cu valori intre 1-2 dB 
  (2-3) dB Scaderea nivelului de zgomot cu valori intre 2-3 dB 
  (3-4) dB Scaderea nivelului de zgomot cu valori intre 3- 4 dB 
  (4-5) dB Scaderea nivelului de zgomot cu valori intre 4-5 dB 
  (5-6) dB Scaderea nivelului de zgomot cu valori intre 5-6 dB 
  6 dB Scaderea nivelului de zgomot cu valori peste 6 dB 
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Axa 1 - Brăilei – George Coșbuc – tronson adaptiv Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Optimizare 
trafic 

Situatie 
actuala 

Optimiza
re trafic Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

nivel dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60   2643 2647  -4 
60..65 2620 2314 3603 3228 306 375 
65..70 3854 4365 322 145 -511 177 
70-75 1483 570 0 0 913 0 
>75 14 0 - - 14  

Indicator Lzsn 
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Axa 1 - Brăilei – George Coșbuc – tronson adaptiv Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Optimizare 
trafic 

Situatie 
actuala 

Optimiza
re trafic Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

nivel dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60   2643 2647  -4 
60..65 2620 2314 3603 3228 306 375 
65..70 3854 4365 322 145 -511 177 
70-75 1483 570 0 0 913 0 
>75 14 0 - - 14  

Indicator Lnoapte 

 
 



Primăria Municipiului Galaţi 

Plan de Acţiune pentru Reducerea Nivelului Zgomotului Ambiental                       30/65 

 

Axa 2 - Bd. Siderurgiștilor – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Traian 
Vuia – Henri Coandă – tronson 1 undă verde 

Legenda 

 Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala  

Optimizare 
trafic  

Situatie 
actuala  

Optimizare 
trafic Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

nivel 
dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60     4122 1164   2958 
60..65 7948 4080 134 40 3868 94 
65..70 2287 371 0 0 1916 0 
70-75 24 12 0 0 12 0 
>75 0 0     0 0 

Indicator Lzsn  
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Axa 2 - Bd. Siderurgiștilor – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Traian 
Vuia – Henri Coandă – tronson 1 undă verde 

Legenda 

 Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala  

Optimizare 
trafic  

Situatie 
actuala  

Optimizare 
trafic Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

nivel 
dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60     4122 1164   2958 
60..65 7948 4080 134 40 3868 94 
65..70 2287 371 0 0 1916 0 
70-75 24 12 0 0 12 0 
>75 0 0     0 0 

Indicator Lnoapte  
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Axa 3 - Str. Brăilei (intersecția cu Bd. G. Coșbuc) – str. 
Domnească - str. Prundului – str. Traian (nord) – tronson 2 

undă verde 
Legenda 

 Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala  

Optimizare 
trafic  

Situatie 
actuala  

Optimizare 
trafic Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

nivel dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60     29384 26241   3143 
60..65 37904 36319 14418 13332 1585 1086 
65..70 19828 18154 4109 3250 1674 859 
70-75 7911 6333 481 294 1578 187 
>75 1133 815     318 0 

Indicator Lzsn  
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Axa 3 - Str. Brăilei (intersecția cu Bd. G. Coșbuc) – str. 

Domnească - str. Prundului – str. Traian (nord) – tronson 2 
undă verde 

Legenda 

 Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala  

Optimizare 
trafic  

Situatie 
actuala  

Optimizare 
trafic Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

nivel dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60     29384 26241   3143 
60..65 37904 36319 14418 13332 1585 1086 
65..70 19828 18154 4109 3250 1674 859 
70-75 7911 6333 481 294 1578 187 
>75 1133 815     318 0 

Indicator Lnoapte  
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Axa 4 - Str Basarabiei (intre Str Siderurgistilor si intersectia cu Str. 

Domneasca – sistem adaptiv Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Optimizare 
trafic 

Situatie 
actuala 

Optimizare 
trafic Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

nivel dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60     1104 1047   57 
60..65 1460 1279 967 933 181 34 
65..70 976 982 605 558 -6 47 
70-75 843 728 113 63 115 50 
>75 228 154     74 0 

Indicator Lzsn  
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Axa 4 - Str Basarabiei (intre Str Siderurgistilor si intersectia cu Str. 

Domneasca – sistem adaptiv Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Optimizare 
trafic 

Situatie 
actuala 

Optimizare 
trafic Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

nivel dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60     1104 1047   57 
60..65 1460 1279 967 933 181 34 
65..70 976 982 605 558 -6 47 
70-75 843 728 113 63 115 50 
>75 228 154     74 0 

Indicator Lnoapte  

 
 
Informaţii financiare, evaluare cost-beneficiu:  

- Din studiul de fezabilitate pentru managementul traficului rezulta ca cheltuielile necesare 
realizarii obiectivului sunt de 4.295.647 EURO (inclusiv TVA) pentru toate cele 4 axe. 

- Implementarea acestei masuri are un cost relativ ridicat dar acesta vizeaza 
optimizarea circulatiei rutiere avand ca efect secundar reducerea zgomotului si 
reducerea numarului de persoane expuse. 

- In masura in care prevederile studiului vor fi puse in aplicare pentru managementul 
traficului, unul din beneficiile sale il reprezinta reducerea expunerii la zgomot pe 
toata lungimea axelor propuse a fi optimizate si cu efect atat pentru indicatorul Lzsn 
cat si pentru Lnoapte.  

 

9.7 Masuri de infrastructura de trafic rutier; măsuri de reducere a 
transmiterii zgomotului; 

Masura 1  
Denumire: Modernizare str. Traian între Metro şi str. Brăilei - drum şi cale de rulare 
Descriere:  Consiliul Local al municipiului Galati intentioneaza sa realizeze modernizarea 

strazii Traian pe toata lungimea ei, între magazinul METRO si strada Brailei, inclusiv 
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liniile de tramvai cu toate elementele componente (retea de contact, alimentare cu 
energie). 

Lungime tronson drum: 6040.49 m. 
 
Sectorul de drum Masuri prevazute 
Piaţa 30 Decembrie – strada Basarabiei - Platforma liniilor de tramvai se menţine în 

axul străzii cu aceleaşi elemente de traseu 
-  refacerea sistemului rutier existent pe 

benzile laterale cu strat de uzura 4 cm 
MASF 16 

Tronsonul Strada Brailei – Strada Tecuci strat de uzura MASF 16 
Tronsonul Strada Tecuci – intersectia Piata 
30 Decembrie 

strat de uzura 4 cm MASF 16 

Piata 30 Decembrie se va reabilita platforma carosabila, ce are o 
suprafata totala de 2740 mp, cu strat de uzura 
4 cm beton asfaltic MASF16; 

Tronsonul Strada Basarabiei – Strada Rizer se va asterne strat de uzura MASF 16 
Tronsonul Strada Rizer – Strada Venus - demontarea liniei de tramvai ramase, 

cuprinsa intre strada Venus si Piata Rizer 
pe o lungime de 1119 m. 

- se va aplica strat de uzura 4 cm MASF 16 
Tronsonul Strada Venus – Strada Stefan cel 
Mare 

- Intersectia cu solutia sens giratoriu 
- se va asterne 4 cm strat de uzura MASF 16 

Tronsonul Strada Stefan cel Mare – Metrou se va asterne 4 cm strat de uzura MASF 16 
Tronsonul Strada Alexandru Macelaru se va aplica strat de uzura  4 cm beton asfaltic 

MASF16 
Se va reabilita banda laterala existenta catre 
Strada Cosbuc, se va asterne un strat de beton 
asfaltic MASF 16 de 4 cm grosime; 

 
S-a realizat simularea acestor măsuri, prin modelarea următoarelor modificări: 

- suprafaţa de rulare tip asfalt în loc de pavaj în prezent.  
- flux continuu de trafic în loc de flux pulsatoriu in prezent  

 
Rezultatele simularilor sunt prezentate în continuare în tabelul comparativ cu numărul 

de persoane afectate de zgomot (în prezent şi în situaţia aplicării măsurilor) precum şi în 
hărţile de diferenţă care prezintă diferenţa în dB pe harta dintre situaţia actuală şi cea 
simulată pentru aplicarea măsurii de reducere.  
 

Tabele comparative cu numarul de persoane afectate de zgomot  
(în prezent şi în situatia aplicarii masurilor) 
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Strada Traian Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsor 

bant 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsor 

bant 
Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

nivel dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60 4243 6956 5680 3453 -2713 2227 
60..65 5444 3881 3412 1104 1563 2308 
65..70 4463 2082 2149 1 2381 2148 
70-75 2841 106 369 0 2735 369 
>75 924 0     924   

Indicator Lzsn  
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Strada Traian Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsor 

bant 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsor 

bant 
Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

nivel dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60 4243 6956 5680 3453 -2713 2227 
60..65 5444 3881 3412 1104 1563 2308 
65..70 4463 2082 2149 1 2381 2148 
70-75 2841 106 369 0 2735 369 
>75 924 0     924   

Indicator Lnoapte  

 
 
 
Efecte de reducere a zgomotului şi a reducerii numarului de persoane expuse la zgomot:  
- se observa o scădere semnificativă a numărului total de persoane afectate, respectiv 

numărul de persoane expuse la niveluri peste limită se reduce cu 90% pentru Lzsn 
respectiv 80% pentru Lnoapte.  

Informaţii financiare, evaluare cost-beneficiu: 
- Din datele statistice privind sumele care ar trebui investite pentru asfaltarea, reabilitarea 

suprafetei asfaltice etc, reiese o suma de 300.000 Euro / km. 
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- Raportat la lungimea segmentului pe care se doreste aceasta reabilitare, costul total 
suportat de Primarie se ridica la 1 milion Euro. 

Alte masuri: 
Descriere: refacere şi intretinere de aliniamente de gard viu în zonele de agrement invecinate 
arealelor de circulatie rutiera; 

9.8 Masuri de dezvoltare a pistelor de biciclisti. 
 
Masura 1 
Denumire: PLAN URBANISTIC ZONAL - FALEZA DUNARII / August 2012 
Descriere: 

Pe străzile George Coşbuc şi Regimentul 11 Siret se propune înfiinţarea unor piste 
simple de biciclisti şi pe trotuarele opuse, pentru a asigura ambele sensuri de circulatie.  

Pentru continuitate, se propune amenajarea unei piste simple de biciclisti pe zona 
îngustata a str. Marea Unire, pe lânga Gradina Botanica şi pe DN22E pâna la racordarea cu 
pista de pe faleza inferioara. 

Se va putea astfel realiza o retea de trasee pentru biciclisti care sa aiba continuitate 
şi sa deserveasca polii de interes a zonei (Plansa 1.6.5: Piste pentru biciclisti şi alei pietonale 
majore – sc. 1/5.000), astfel: 

- pista dubla de 2,5m pe faleza inferioara, cu renuntarea la pista speciala pentru role si 
prelungirea pistei de biciclete catre accesul dintre str. Navelor şi Palatul Navigatiei; 

- pista dubla de 2,5m pe faleza superioara încadrata de copaci, prin modificarea 
profilului străzii; 

- piste simple de 1,5m (câte una pe fiecare sens de mers) pe ambele trotuare ale str. 
George Cosbuc, pâna la intersectia cu str. Regimentul 11 Siret; 

- piste simple de 1,5m (câte una pe fiecare sens de mers) pe ambele trotuare ale str. 
Regimentul 11 Siret; 

- pista simpla de 1,5m pe str. Marea Unire, pe lânga Gradina Botanica, pâna la 
intersectia cu DN22E (acces bac); 

- pista simpla de 1,5m pe drumul de acces la bac, pâna la racordarea cu pista existenta 
pe faleza inferioara; 

- pista simpla de 1,5m pe DN22E, din intersectia cu str. Marea Unire, pe trotuarul 
dinspre Autoservice Ivas, continuata pe str. Saturn; 

- pista dubla de 2 m pe accesul la strandul Valurile Dunarii, pornind din intersectia cu 
str. Saturn;  

- pista simpla de 1,5m pe str. Saturn, pe strada propusa ca legatura cu bd. Dunarea, pe 
bd. Dunarea şi prin cartierul Micro 21 pâna în parcul Micro 21; 

- pista simpla (1,2 – 1,5m) prin Parcul Micro 21 şi pe lânga gardul unitatii militare, 
urmând curbele de nivel pâna la coborârea în viitoarea zona de agrement de pe malul 
Dunarii/Siretului; aceasta pista va trebui semnalizata cu indicatoare care sa avertizeze 
asupra nivelului de dificultate al traseului datorat pantelor existente; 

- piste simple de 1,5m care sa formeze circuite în zona de agrement. 
 
Masura 2 
Denumire: Modernizare strada Traian intre Metro şi strada Brăilei - drum si cale de 

rulare 
Descriere: Nr. proiect 632/D1 

In cadrul proiectului s-a prevazut amenajarea de piste de biciclisti pe trotuare, pe o 
lungime de 5,5 km. Acestea vor fi semnalizate prin marcaje longitudinale. 
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9.9 Masuri de amenajarea teritoriului; 
Masuri:  
Descriere: 
- in procesul de proiectare a noilor zone rezidentiale se au în vedere spatii verzi 

inconjuratoare mai mari, plasarea imobilor la distanta mai mare fata de trama stradala 
de principala circulatie, amenajarea spatiilor verzi cu gard viu marginal la drum, 
pentru limitarea sau reducerea zgomotului produs de traficul rutier (ex. Blocuri ANL 
cartier Micro 13B); 

- se evita realizarea de noi locuinte în apropiarea aliniamentului cailor ferate de 
circulatie intensa. 

 

9.10 Masuri de introducerea pârghiilor economice stimulative care să 
încurajeze diminuarea sau menţinerea valorilor nivelurilor de zgomot 
sub maximele permise. 

 
Masuri: 

Descriere: incurajarea populatiei în actiuni de refacere a izolarii fonice a 
locuintelor,  prin anumite masuri fiscale;  

Efecte de reducere a zgomotului şi a reducerii numarului de persoane expuse la zgomot: 
masura de montare a ferestrelor moderne poate duce la reducerea expunerii la zgomot în 
interiorul locuintelor cu 10 pana la 35 dB  

 
 
9.11 Masuri de asfaltare cu asfalt fonoabsorbant  
 
Descriere: 

- reasfaltarea arterelor generatoare de poluare fonica astfel incat supafata de rulare sa 
fie alcatuita din material fonoabsorbant. 

Efecte de reducere a zgomotului şi a reducerii numarului de persoane expuse la zgomot:  
 

Tabele comparative cu numarul de persoane afectate de zgomot  
(în prezent şi în situatia implementarii masurii de asfaltare cu strat fonoabsorbant) 
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Strada 1 Decembrie 1918 Legenda 
Nivel 

zgomot 
Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60     1104 1047   57 
60..65 1460 1279 967 933 181 34 
65..70 976 982 605 558 -6 47 
70-75 843 728 113 63 115 50 
>75 228 154     74 0 

Indicator Lzsn  
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Strada 1 Decembrie 1918 Legenda 
Nivel 

zgomot 
Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60     1104 1047   57 
60..65 1460 1279 967 933 181 34 
65..70 976 982 605 558 -6 47 
70-75 843 728 113 63 115 50 
>75 228 154     74 0 

Indicator Lnoapte  
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Strada Nicolae Bălcescu Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 

55..60           0 
60..65     48 34 0 14 
65..70     20 4 0 16 
70-75 38 17     21 0 
>75 7 0     7 0 

Indicator Lzsn  
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Strada Nicolae Bălcescu Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 

55..60           0 
60..65     48 34 0 14 
65..70     20 4 0 16 
70-75 38 17     21 0 
>75 7 0     7 0 

Indicator Lnoapte  
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Strada Basarabiei Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 

55..60           0 
60..65     879 1170 0 -291 
65..70     839 98 0 741 
70-75 1134 476 36 0 658 36 
>75 89 12     77 0 

Indicator Lzsn  
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Strada Basarabiei Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 

55..60           0 
60..65     879 1170 0 -291 
65..70     839 98 0 741 
70-75 1134 476 36 0 658 36 
>75 89 12     77 0 

Indicator Lnoapte  
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Strada Brailei Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 

55..60           0 
60..65     4889 3854 0 1035 
65..70     1780 293 0 1487 
70-75 4215 1458     2757 0 
>75 473 0     473 0 

Indicator Lzsn  
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Strada Brailei Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 

55..60           0 
60..65     4889 3854 0 1035 
65..70     1780 293 0 1487 
70-75 4215 1458     2757 0 
>75 473 0     473 0 

Indicator Lnoapte  
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Strada George Coşbuc Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60           0 
60..65     631 533 0 98 
65..70     154 2 0 152 
70-75 582 18     564 0 
>75 5 0     5 0 

Indicator Lzsn  
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Strada George Coşbuc Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60           0 
60..65     631 533 0 98 
65..70     154 2 0 152 
70-75 582 18     564 0 
>75 5 0     5 0 

Indicator Lnoapte  
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Strada Galaţi Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant Persoane reduse 

  (5-20) dB 
  (0-5) dB 
  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 

55..60           0 
60..65     640 411 0 229 
65..70     133 0 0 133 
70-75 404 129     275 0 
>75 47 0     47 0 

Indicator Lzsn  
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Strada Galaţi Legenda 
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Situatie 
actuala 
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dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 

55..60           0 
60..65     640 411 0 229 
65..70     133 0 0 133 
70-75 404 129     275 0 
>75 47 0     47 0 

Indicator Lnoapte  
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Strada Milcov Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 

Asfalt 
fonoabsorbant 

Situatie 
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Asfalt 
fonoabsorbant Persoane reduse 
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  0 dB 
  (0-1) dB 
  (1-2) dB 
  (2-3) dB 
  (3-4) dB 
  (4-5) dB 
  (5-6) dB 
  6 dB 

 

dB Lzsn Lzsn Lnoapte Lnoapte Lzsn Lnoapte 

55..60           0 
60..65     48 12 0 36 
65..70     0 0 0 0 
70-75 17 0     17 0 
>75 0 0     0 0 

Indicator Lzsn  
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Strada Milcov Legenda 
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dB Lzsn Lzsn Lnoapte Lnoapte Lzsn Lnoapte 

55..60           0 
60..65     48 12 0 36 
65..70     0 0 0 0 
70-75 17 0     17 0 
>75 0 0     0 0 

Indicator Lzsn  Indicator Lnoapte  

 
 



Primăria Municipiului Galaţi 

Plan de Acţiune pentru Reducerea Nivelului Zgomotului Ambiental                       55/65 

 
Strada Siderurgistilor Legenda 
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dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60           0 
60..65     1231 1619 0 -388 
65..70     1329 1252 0 77 
70-75 1628 1445 778 0 183 778 
>75 1231 274     957 0 

Indicator Lzsn  

 
 



Primăria Municipiului Galaţi 

Plan de Acţiune pentru Reducerea Nivelului Zgomotului Ambiental                       56/65 

 
Strada Siderurgistilor Legenda 
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55..60           0 
60..65     1231 1619 0 -388 
65..70     1329 1252 0 77 
70-75 1628 1445 778 0 183 778 
>75 1231 274     957 0 

Indicator Lnoapte  

 
 



Primăria Municipiului Galaţi 

Plan de Acţiune pentru Reducerea Nivelului Zgomotului Ambiental                       57/65 

 
Strada Traian Legenda 

Nivel 
zgomot 

Situatie 
actuala 
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dB Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte 
55..60           0 
60..65     3412 1286 0 2126 
65..70     2149 2 0 2147 
70-75 2841 153 369 0 2688 369 
>75 924 0     924 0 

Indicator Lzsn  
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Strada Traian Legenda 
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>75 924 0     924 0 

Indicator Lnoapte  
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Informaţii financiare, evaluare cost-beneficiu:  
- Datele statistice arată ca suma care ar trebui investită pentru asfaltarea, reabilitarea suprafeţei 

asfaltice etc, este de aproximativ 300.000 Euro / km.  
- Raportat la lungimea străzilor pe care se doreste aceasta reabilitare fonică (prezentate 

anterior), costul total suportat de Primarie se ridica la 10 milioane Euro. 
- Dat fiind costul ridicat implementării acestei măsuri ea nu poate fi pusă în aplicare 

doar pentru îndeplinirea ceriţelor de zgomot dar va fi implementată cu prima ocazie 
în care vor fi necesare lucrări de infrastructură pe străzile cu depaşiri ale nivelului de 
zgomot.  

 
9.12 Măsurile de conservare pentru zonele liniştite 
 

In municipiul Galati au fost identificate doua areale care corespund criteriului de zona 
linistita si anume: 

- Faleza Dunarii cu o suprafata de 13 ha 
- Gradina Publica cu o suprafata de 8 ha 

 
In conformitate cu OM MMDD nr 152/13.02.2008 valorile maxim permise pentru 

zonele linistite sunt: 

 
 
Hartile pentru indicatorul Lzsn aferente acestor zone sunt prezentate in continuare 
 
Profil Faleza Dunarii 
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Gradina Publica 

 
Pentru sursele cale ferata (cfr si tramvai), Industrie, nu sunt expuneri pe cele doua parcuri la 
niveluri de peste 55 dB pentr Lzsn.  
 

Cresterea calitatii mediului de recreere din municipiul Galati prin realizarea lucrarilor de 
modernizare a parcurilor. 
 
Denumire proiect Modernizare Grădina Publică Galaţi 
Linie de finantare 
P O R 2007-2013, 

Programul Operational Regional 2007-2013,Axa prioritara 1 "Sprijinirea 
dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere”; Domeniul major 
de interventie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul 
"Poli de dezvoltare urbana” - cod SMIS 13509 

Durata proiect 24 luni 
Valoarea proiectului 10.550.723,70 lei: asistenta financiara nerambursabila 8.301.332,06 lei, 

contributie solicitant eligibile este de 169.414,94 lei, contributie 
solicitant neligibila este de 42.833,00 lei 

Stadiul proiectului In curs de realizare 
Denumire proiect Modernizare Parc Rizer 
Linie de finantare 
P O R 2007-2013, 

Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 
"Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere"; 
Domeniul major de interventie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare 
urbana", sub-domeniul "Poli de dezvoltare urbana" - cod SMIS 13510 

Durata proiect 24 luni 
Valoarea proiectului 10.441.089 lei, din care: asistenta financiara nerambursabila solicitata de 

8.214.065,85 lei, contributia solicitantului la cheltuielile eligibile este de 
164.281,32 lei si contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile este 
de 209.932,00 lei 

Stadiul proiectului Finalizat 
Denumire proiect Amenajare Parc Micro 21 
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Linie de finantare Fondul pentru Mediu 
Durata proiect 12 luni 
Valoarea proiectului 2.699.820,80 lei, din care asistenta financiara nerambursabila maxima 

solicitata este de 1.000.000,00 lei 
Stadiul proiectului Finalizat 
 

Alte masuri: 

- studierea realizarii unor metode de “ecranare acustica”, acolo unde acestea se impun, 
cu respectarea aspectului peisagistic al zonei de recreere, a zonelor de acces în aceste 
spatii; 

- limitarea autorizarii activitatilor generatoare de zgomot în zona linistita;
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10. Strategii pe termen lung 
 
Viziunea Administraţiei Locale  

Galaţi va fi polul central al Euroregiunii Dunarea de Jos din punct de vedere al 
invesţitiilor, învaţământului şi cercetării, transportului intermodal-naval, feroviar şi rutier. 
Galaţi va deveni al doilea oraş mare din Romania în ceea ce priveşte dezvoltarea economică, 
cu impact minimal asupra mediului. 

Prin pozitia sa geografică, Galaţiul este situat la intersecţia drumurilor comerciale 
europene de la nord la sud şi de la est la vest. Galaţiul este al doilea port al Romaniei, cu 
posibilitate de conectare la Marea Neagra, de la Braila Dunarea avand statut maritim. Astfel, 
municipiul Galaţi are o poziţie startegică ce-i conferă în teritoriu un punct de localizare şi 
distributie pentru activităţile economice.  
 

Câteva măsuri ce vor fi luate în perioada urmatoare: 
- Dezvoltarea zonei metropolitane,  
- Modernizarea infrastructurii edilitare; 
- Extinderea zonei de locuit; 
- Stabilirea unei strategii în domeniul dezvoltării urbane integrate; 
- Conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural; 
- Restaurarea cladirilor cu elemente arhitectonice valoroase, în vederea desfăşurarii de 

noi activitati economice, culturale şi sociale. 
Prioritatile pentru reducerea zgomotului pot fi integrate cu actiunile pentru siguranta 

rutiera, calitatea aerului, culoarele transportului în comun, pista pentru biciclisti, trotuarele şi 
alte imbunatatiri. 

Suprafeţe care să absoarbă zgomotul, un condus cu mai puţine demaraje şi frânări, 
cauciucuri mai silentioase, combustibili alternativi, hibrid-electric, celule de combustibil şi 
alţi combustibili alternativi. 

Programul “Străzi pentru oameni” care să rearanjeze distribuţia traficului în zonele 
rezidentiale si sa reducă, prin cumulul lor, zgomotul de la traficul rutier încurajand locuitorii 
Galaţiului în utilizarea bicicletelor şi a mersului pe jos. 

Factorii care influenţează zgomotul de la traficul pe şină includ proiectarea, calitatea 
şi mentenanţa liniilor, materialului rulant, ecranările de zgomot. Managementul integrat al 
interfeţei roata-şină este critic pentru minimizarea zgomotului generat. Armonizarea 
standardelor europene este un alt proces care se află în plină desfaşurare. Controlul 
zgomotului trebuie să devină integrat în procesele de management a operaţiilor şi de 
contractare a noilor materiale rulante. Aceasta ar putea include mai multe măsurători directe 
şi monitorizari ale stării căii de rulare. 

O bună planificare urbană şi designul urban pot ajuta la asigurarea beneficiilor unei 
dezvoltări continue a unui oraş compact în timp ce se minimizează expunerea la zgomot şi se 
îmbunătăţeşte peisajul sonor. 

Strategia Primariei este de a reduce zgomotul şi efectele sale negative în zonele intens 
populate si de dezvoltare urbană. Se vor identifica standarde de proiectare acustică a 
clădirilor, incluzând o mai bună izolare fonică la casele noi şi la cele existente. 

Spaţiile verzi din Galaţi vor oferi oaze de linişte într-un oraş compact şi aglomerat. 
 
Managementul combinat al zgomotului 

Parteneriatul viabil între actorii implicaţi poate fi vital pentru îmbunătăţirea peisajelor 
sonore din Galaţi. Problemele legate de zgomot trebuie să fie integrate cu alte acţiuni asupra 
mediului ambiental. Hărţile de zgomot computerizate nu pot cuprinde toate problemele 
semnalate de locuitori. Este important ca aceste hărţi să fie folosite în interesul dezvoltării 
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noilor zone rezidenţiale sau al planurilor urbanistice zonale. Datele strânse cu aceasta ocazie 
pot fi folosite şi pentru o mai bună cunoaştere a oraşului. 
 
Probleme cheie 

- Asigurarea unor suprafeţe de rulare de calitate pentru străzile Galaţiului. 
- Reducerea zgomotului printr-o planificare şi proiectare mai bună a constructiilor, in 

special a celor rezidentiale si de invatamant. 
 
Alte prioritati pe termen lung: 

- Extinderea suprafeţelor acoperite cu materiale rulante care pot reduce zgomotul pe 
toate căile de transport unde aceasta măsură s-ar dovedi utilă, împreună cu lucrări de 
mentenanţă mai bune. 

- Încurajarea utilizării vehiculelor mai silenţioase. 
- Punerea în practică a unor măsuri de reducere a zgomotului în managementul zilnic al 

traficului, pornind de la reducerea condusului “demaraj-frana”, tipic în timpul 
perioadelor aglomerate, uniformizarea volumului traficului, o mai bună alocare a 
spatiului străzii şi alte măsuri de transport. 

- Îmbunătăţirea mediului prin zonarea sonoră prin programe “Străzi pentru oameni” în 
zonele rezidenţiale, în centrul oraşului şi în proiecte de spaţiu public. 

- Dezvoltarea unui program de reducere a zgomotului din trafic pentru drumurile 
prevăzute cu trasee de transport în comun administrate de Primaria Municipiului 
Galaţi. 

- Îmbunătăţirea stilului de condus prin informarea asupra efectelor negative generate de 
nivelul de zgomot în cadrul cursurilor oferite de şcolile de şoferi. 

- Stabilirea unui fond de zgomot ambiental din care să se finanţeze proiectele de 
reducere a zgomotului şi a unui fond de conversie care să finanţeze proiectele de 
izolare a locuinţelor. 

- Imbunătăţirea calităţii căii de rulare pentru transportul urban pe şină (tramvaie), în 
limitele impuse de legislaţie. 

- Asigurarea sprijinului pentru instalarea de bariere de zgomot foto-voltaice pentru a 
ecrana drumurile şi căile ferate producătoare de zgomot, funcţie de progresele tehnice 
în domeniu. 

- Promovarea dezvoltărilor deasupra sau de-a lungul drumurilor şi căilor ferate, acolo 
unde se poate, protejând astfel arii largi de efectele zgomotului. 

- Urmărirea aplicării principiului “poluatorul plateşte” pentru cei afectaţi de zgomotul 
ambiental. 

- Examinarea oportunităţii stabilirii unui premiu oferit de Primar pentru cei care 
promovează proiecte care susţin peisaje sonore liniştite. 

- Promovarea educarea populatiei privind reducerea zgomotului, mai ales a generaţiilor 
tinere, alături de Inspectoratul Şcolar si Casa Corpului Didactic. Se va acţiona mai 
ales la nivelul şcolilor şi grădiniţelor, prin actiuni de popularizare a efectelor negative 
ale zgomotului, concursuri interşcolare precum “cea mai liniştită zonă verde este 
lângă şcoala mea”. 

 
 
Procesul de urbanizare 

În cadrul dezvoltări teritoriale echilibrate şi durabile, un rol deosebit revine sectorului 
rezidential datorită funcţiunii sale în cadrul societăţii, a importanţei cantitative şi a efectelor 
sale multiplicatoare asupra economiei şi forţei de muncă.  

În acest context, dezvoltarea durabila a zonelor urbane va urmari: 
- regenerarea si sau restructurarea zonelor urbane degradate; 
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- gestiunea prudentă a ecosistemului urban, cu deosebire în ceea ce priveşte apa, 
energia şi deşeurile; 

- dezvoltarea mijloacelor de transport care sunt în acelaşi timp eficiente şi nu 
afectează mediul, aceasta va contribui la o mobilitate durabilă; 

- conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural construit, cu impact la nivel 
social si avand ca efect modificarea centrului de greutate al orasului; 

 
10.1 Studiu: Analiza Sistemului de transport şi a traficului rutier / 07 Iunie 2010 
Descriere: 
Concluzii privind eficienta transportului public  
Propunerile care vor fi făcute în Planul Urbanistic General - pentru etapa de perspectivă şi 
care vor consta în: 

- Extinderea intravilanului 
- Dezvoltarea de noi funcţiuni pe terenurile libere în prezent 
- Modificarea pentru unele zone a indicatorilor urbanistici (POT, CUT) 
- Estimarea noilor potenţiale pentru anumite zone 
- Delimitarea unor zone ce urmează sa fie protejate 
- Dezvoltarea reţelei stradale şi stabilirea categoriei din care va face parte 
- Estimarea cererii de transport în noile condiţii 
- Analiza reţelei de străzi atât din punct de vedere al configuraţiei cât şi a locului şi 

rolului pe care urmează să-l aibă anumite străzi în a prelua fluxurile auto şi de 
calatori va conduce la reconfigurarea retelei de transport public de calatori şi 
implicit a traseelor. 

 
10.2 Construirea variantei de ocolire Galaţi  
Descriere: 

Soseaua de ocolire a Municipiului Galaţi va contribui la randul sau la dezvoltarea 
economică a zonei, fluidizarea traficului, îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor oraşului 
Galaţi şi a condiţiilor de mediu prin transferarea traficului naţional şi internaţional în afara 
centrului urban precum şi la îmbunătăţirea gradului de siguranţă a circulaţiei. 

Valoarea totală eligibilă a acestui proiect este de 991.843,28 lei, (fără TVA), din care 
686.851,47 lei reprezintă contributia nerambursabila a Uniunii Europene prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională (69,25% din valoarea totală eligibilă), diferenţa fiind 
asigurată prin bugetul de stat. 
 
10.3 Studiu: construire drum expres Braila – Galaţi 
Descriere: Construirea acestui obiectiv are ca scop creşterea mobilităţii persoanelor şi a 
mărfurilor şi dezvoltarea infrastructurii de transport regionale şi locale. 
Lungime (km) 12.28 km 
Valoarea estimată a proiectului 175 Mil Euro 

Strategia de Dezvoltare socio-economică a judeţului: îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport judeţene şi interjudeţene, construirea unui drum expres Brăila – Galaţi, 
promovarea şi dezvoltarea transportului urban şi interurban, îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport constituind Axa Prioritară nr. 2 (imediat după elaborarea PID-urilor - planuri 
integrate de dezvoltare urbană, pentru sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor ca potenţiali 
poli de creştere), prin reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri şi străzi.  
 
10.4 Studiu: Plan Urbanistic Zonal - Faleza Dunării / August 2012 
Descriere: - Mai sunt de asemenea necesare investitii într-un sistem integrat de 
management al transportului public, care sa implice extinderea sistemului electronic de 
ticketing, urmărirea flotei, monitorizarea consumului de combustibil, informarea călătorilor 
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atât în vehicul, cât şi în staţii. Cu un astfel de sistem implementat la toţi operatorii s-ar putea 
evalua în permanentă gradul de încărcare al vehiculelor, de real ajutor în stabilirea orarelor 
de funcţionare, dar şi în general în activitatea de planificare a serviciului de transport public. 
Sistemele de informare a călătorilor, alături de celelalte beneficii, ar creşte atractivitatea 
transportului public, ceea ce ar crea beneficii şi în fluenta traficului în general, prin 
renuntarea multora la circulaţia cu autovehiculele individuale. 
 
10.5 Studiu: Studiu de fundamentare privind organizarea circulaţiei şi transporturilor 
pentru proiect: “Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonele Construite Protejate ale 
Municipiului Galaţi” / PROIECT NR. 73888 / NOIEMBRIE 2011 
 
Descriere: Maximizarea efectelor pozitive asupra mediului şi minimizarea impactului global 
şi local pe care activităţile de transport le generează, şi sunt axate, în general, pe următoarele 
Măsuri: 

- creşterea capacităţii pe anumite secţiuni ale Coridorului paneuropean de Transport IV 
în vederea asigurării interconectării şi interoperabilităţii între rute şi moduri de 
transport; 

- promovarea tehnologiilor de transport ecologice; 
- integrarea drumurilor de interes local în reţeaua naţională; 
- dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor dintre localităţi prin creşterea accesibilităţii şi a 

mobilităţii pe reţelele de transport; 
- crearea unor reţele de infrastructuri tehnice dezvoltate în concordanţă cu necesităţile 

comunităţilor locale şi cu cerinţele de protecţie a mediului (de exemplu, printre altele, 
construirea unor variante de ocolire a oraşelor aflate de-a lungul Coridorului IV). 

Priorităţile în domeniul sectorului de transport constau din modernizarea axelor de 
comunicaţie principale, urmărindu-se creşterea conectivităţii şi accesibilităţii, prin: 

- lucrări de reabilitare a drumurilor naţionale (inclusiv a străzilor de pe traseul acestora) 
- modernizarea reţelei locale de drumuri 
- realizarea inelelor de centură a municipiilor şi oraşelor  
- promovarea transportului combinat 

 
10.6 Alte studii şi proiecte: 

• Strategia de reabilitare a drumurilor naţionale,  
• Strategia de dezvoltare a Programului Naţional de Autostrăzi,  
• Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare,  
• Strategia în transportul public feroviar de călători,  
• Strategia de dezvoltare a transportului public feroviar de marfă,  
• Program de investiţii în domeniul transporturilor, inclusiv studiile cu consultanţă 

externă în cadrul programelor Phare: ”Evaluarea necesarului de infrastructură de 
transport în Europa Centrală şi de Est – TINA”, ”Costuri şi beneficii ale extinderii 
sectorului de transporturi”, ”Master Plan General de Transporturi pentru România”,  

• POS Transport,  
• POR Transport. 
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