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Nr. 19870/ 19.08.2016/ PMB       
 

 
MINUTĂ  

Dezbat ere pub li că privind „Planu l de acț iune pent ru reducerea nive lu lui  
de zgomot  în  munic ipiu l Botoșani”  

 
 

În data de 19 august 2016, ora 12,00 a avut loc în Sala de Consiliu Local o întâlnire cu 
reprezentantul firmei de consultanță S.C. ACCON ENVIRONMENTAL CONSULTANT SRL și cu 
reprezentanți ai societății civile pe problematica nivelului de zgomot la nivelul municipiului. 

 
Paul Vieru – consilier pe probleme de Mediu în cadrul Primăriei Municipiului Botoșani a vorbit 
despre importanța hărții de zgomot și etapele parcurse pentru realizarea acesteia și a planului de 
acțiune. 
  
Dl.Rădulescu Cornel-Director S.C. ACCON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS SRL, 
realizatorul hărții de zgomot, a făcut o prezentare a suselor de zgomot datorate traficului rutier 
(străzi principale și alte străzi aglomerate), traficului feroviar ușor (tramvai), traficului feroviar greu 
(tren), activităților industriale astfel:     

1. Pentru traficul rutier, pragul maxim de zgomot respectiv 65-70 dB (70 dB ziua și 65 dB 
noaptea) este atins pe străzile: Calea Națională, Împărat Traian, Ion Pilat, Griviței, 
G.Enescu, Sucevei, cea mai zgomotoasă fiind Calea Națională; 

2. Pentru traficul rutier ușor (tramvai) nivelul de zgomot este accentuat datorită căii de rulare și 
a tramvaielor învechite; 

3. Pentru traficul rutier greu (tren) poluarea fonică este concentrată de-a lungul căii ferate, 
neafectând zonele populate;  

4. În zona industrială au fost identificate ca potențiale zone poluatoare S.C. Modern Calor și 
S.C. Carreman dar sub nivelul zgomotului datorat traficului rutier; 

 
 

Următorul pas după cartografierea acustică pe cele trei surse de zgomot este întocmirea de 
Planuri de acțiune cu ajutorul cărora să se rezolve problemele şi efectele negative generate de 
poluarea sonoră şi dacă este cazul, să se reducă nivelul de zgomot ambiental.   
 
De cînd a fost începută elaborarea hărților de zgomot, deja au fost implementate unele măsuri 
pentru reducerea zgomotului: reabilitare și modernizare străzi; reabilitare termică blocuri; creare de 
noi sensuri giratorii. 
 
Ca măsuri generale pentru reducerea zgmotului sunt propuse: 

- Reducerea limitei e viteză la 30-40 km/h prin indicatoare și dispozitive de limitare a vitezei; 
- Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public (transport public în comun, 

biciclete); 
- Îmbunătățirea fluxului traficului prin corelarea semafoarelor și prin sensuri giratorii; 
- Crearea de rute ocolitoare pentru traficul greu, în zona de vest a municipiului deoarece pe 

rutele existente s-a semnalat  fenomenul de vibrație; 
- Reabilitarea  căilor de rulare a tramvaielor, întreținerea periodică a acestora; 
- Achiziționarea vagoanelor de tramvai, silențioase; 
-  
- Reducerea timpului de utilizare a utilajelor din șantiere și folosirea de echipamente 

silențioase; 
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- Utilizarea ferestrelor izolate fonic – acest tip de izolare fonică funcționează doar cu 

ferestrele închise; 
- Utilizarea măsurilor combinate (reducerea limitei de viteză, anveloparea clădirilor, 

reabilitarea  căilor de rulare a tramvaielor, achiziționarea vagoanelor de tramvai silențioase)   
care reduc nivelul de zgomot cu 10 dB. 

 
Măsuri propuse pentru diminuarea zgomotului ambiental pe termen scurt (5 ani), inclusiv măsuri de 
conservare a zonelor liniștite: 
 

1. Reabilitarea și modernizarea străzilor din Municipiul Botoșani; 
2. Restricționarea vitezei prin indicatoare și limitatoare de viteză în zonele afectate; 
3. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Botoșani;  
4. Reabilitarea infrastructurii de transport cu tramvaiul din municipiul Botoșani; 
5. Achiziționarea de material rulant nou pentru transportul cu tramvaiul în Municipiul 

Botoșani;  
6. Protejarea Parcului Eminescu, declarat zonă linistită, astfel:  

  a) dinspre artera rutieră Str. M. Eminescu prin reducerea vitezei la 40 Km/h  
  b) limitarea activităților teraselor în intervalul orar 07- 22, prin diminuarea nivelului 
de zgomot produs de stațile de amplificare, la valoarea de maximum 80dB  la sursă și monitorizarea 
periodică a acestora.  
 
Măsuri propuse pentru diminuarea zgomotului ambiental pe termen lung: 
 
-  Planificarea teritorială şi proiectarea urbanistică;  
- Planificarea teritorială şi urbanistică constituie un instrument puternic de prevenire a poluării 
fonice în cadrul organizării spaţiului dintr-o localitate. O alocare corespunzătoare a utilizării 
spaţiului disponibil, o dimensionare corectă a infrastructurii de transport şi o dezvoltare a sistemelor 
de transport public, pot contribui la dezvoltarea sustenabilă a urbei cu o incidenţă a poluării sonore 
asupra populaţiei mai mică.  
- Planificarea urbană trebuie să se asigure ca o creştere compactă şi nu difuză, adică să tindă spre o 
ocupare raţională a terenului şi nu spre o ocupare masivă.  
- Rolul infrastructurilor este fundamental pentru obţinerea unei gestionări optime a traficului, motiv 
pentru care construcţia de noi drumuri poate favoriza aplicarea măsurilor care să reducă nivelele 
sonore în aglomerări şi să contribuie la o îmbunătăţire a calităţii vieţii.  
 

Dl. Paul Vieru a adus în discuție adresa nr. 19752/18.08.2016 primită de  la Agenția pentru 
Protecția Mediului Botoșani  prin care solicită primăriei un răspuns la clarificările transmise  de 
Asociația Innovation Network.  

În acest sens, dl. Corneliu Rădulescu va formula un punct de vedere la clarificările solicitate 
pe care-l va transmite primăriei. Pentru aceasta, dumnealui solicită datele de identificare ale 
Asociației (sediu, număr de inregistrare din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, codul unic de 
înregistrare, etc) precum și date despre reprezentantul firmei (nume, prenume, adresa, CI, dovada 
mandatului în baza căruia reprezintă și semnează ăn numele Asociației - act constitutiv, extras din 
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, etc).   
Domnul Corneliu Rădulescu precizează că potrivit dispozițiilor art. 231 din Codul Civil 
constituie Menţiuni obligatorii: „Toate documentele, indiferent de formă, care emană de la persoana 
juridică trebuie să cuprindă denumirea şi sediul, precum şi alte atribute de identificare, în cazurile 
prevăzute de lege, sub sancţiunea plăţii de daune-interese persoanei prejudiciate." Simpla indicare a 
numelui asociației împreună cu o pagină web și un număr de telefon nu reprezintă date de 
identificare suficiente conform legii.  
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De asemeni, trebuie indicat punctual temeiul de drept în baza căruia sunt solicitate aceste informații 
(articol și lege). 
 
Doamna Onofrei Maria – reprezentant Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani precizează că 
cererea de clarificări a fost făcută către APM pe care ei au redirecționat-o cu adresă de înaintare 
către Primăria Botoșani. Dumneai recomandă studiul materialului, formularea răspunsului și 
transmiterea acestuia către APM. Toate materialele vor fi analizate de către Comisia specializată de 
la APM (inclusiv Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot în municipiul Botoșani și 
Minuta întâlnirii) și va transmite un punct de vedere primăriei. 
 
Domnul Rădulescu apreciază ca suficient un termen de 15 zile lucrătoare pentru analiza 
materialului și formularea unui răspuns pe care-l va transmite primăriei, respectiv termenul maxim 
de transmitere este 9 septembrie 2016. 
 
Tabelul cu participanții la întâlnire face parte integrantă din prezenta minută. 
 
 
 
Consilier Mediu 
   Paul Vieru 
 

Întocmit, 
Consilier Management proiecte 

Beatris Petrariu 
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crt. 

Nume /Prenume Functie Semnatura

Romania 
Judetul Botoani 
M unicipiu/  Botoani 

CF: 3372882 

Tabel cu participantii la dezbaterea  publica privind 
Planul de actiune pentru reducerea nivelului de zgomot in municipiul Botoșani 

organizata in sala de consiliu local a municipiului Botoșani la data de 19.08.2016 ora 12 
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