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methods of reducing the noise pollution.  
 
 Keywords: sound pollution, intensity, pollution effects 
 Cuvinte cheie: poluare sonorǎ, intensitate, efecte 
 
 

1. Introducere 
 

“Ce este sunetul ?” Este probabil una dintre cele mai vechi 
întrebări pe care şi le-au pus oamenii. Pitagora (580-495 î.Hr.) 
răspundea  că: “Dumnezeu geometrizează prin intermediul sunetului” [9]. 
 După 2000 de ani şi mai multe științe şi definiţii redescoperite, 
spunem că sunetul este din punct de vedere fiziologic: un fenomen 
subiectiv prin care se înţelege senzaţia recepţionată de organul auditiv, 
produsă de oscilaţii mecanice; din punct de vedere fizic: fenomen 
obiectiv prin care se înţelege vibraţia mecanică a particulelor de aer, 
capabilă să producă senzaţii auditive [1]. 
 Iar zgomotul este cazul particular al sunetului - o suprapunere 
dezordonată a mai multor sunete, un mix de mai multe frecvenţe 
diferite [6]. 
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 Pentru a putea măsura sunetul şi impactul său asupra corpului 
uman avem nevoie de caracteristicele sale fizice cuantificabile:   

1. Înălţimea/Frecvenţa - se referă la frecvența de vibrație a 
coloanei de aer ce produce sunetul (sunetele joase au 20 Hz şi cele 
inalte 20 kHz) - unitatea de măsură: cicluri pe secundă sau hertzi, Hz. 

2. Intensitatea/Amplitudinea - este senzația produsă asupra 
organului auditiv sau amplitudinea unei vibrații sonore (volumul) - 
unitatea de măsură: decibeli, dB. 

3. Timbrul/Constituţia armonică - este proprietatea sunetelor 
prin care pot fi  deosebite două sunete de aceeaşi intensitate şi  
înălţime, dar produse de surse sonore diferite (amprenta sonoră).  

Sunetele pure sunt foarte puţine, acestea conţin o singură 
frecvenţă, ca de exemplu diapazonul.  

 
2. Poluarea sonoră 
 
Poluarea sonoră (fonică) reprezintă vicierea mediului cu sunete 

şi zgomote nocive, nocivitatea fiind dată de intensitatea sursei şi de 
durata expunerii la sursa respectivă. Fonic se referă la vocale, la 

vibraţia coardelor vocale, deci 
la sunete, consoanele fiind 
zgomote ce iau naştere în 
cavitatea bucală. Sonor are 
un caracter mai larg făcând 
referire la sunete în general. 
Termenul se extinde şi 
asupra zgomotelor audibile, 
din banda de frecvenţe 
percepute de urechea 
umană, parte din gama foarte 
largă a zgomotelor. 

Poluarea sonoră 
constă în sunetele produse 
de activitatea umană sau 
maşini care afectează sau 

dezechilibrează activitatea omului sau animalelor. 
Poluarea fonică este una dintre cele mai mari probleme cu care 

se confruntă omenirea la ora actuală, alături de poluarea atmosferică şi 
managementul deşeurilor. Conform unor statistici ale Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (OMS), jumătate din europeni trăiesc într-un 

Fig. 1  Poluarea sonoră 
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zgomot permanent, iar o treime suferă de insomnii din cauza poluării 
sonore [5]. 

Cercetările au arătat că nivelul foarte mare de sunet sau 
zgomot acţionează negativ, dar şi liniştea desăvârşită poate să devină 
apăsătoare, să producă reacţii patologice, depresive, perturbări ale 
activităţii cerebrale normale. 

Fiecare individ interpretează şi suportă zgomotul în mod diferit 
în funcţie de vârstă, de temperament, de starea de sănătate, de factori 
externi. 

Organele auditive sunt în legătură deplină cu sistemul nervos 
central, astfel încât diferite categorii de zgomot pot afecta orice ţesut al 
organismului, orice celulă sau formaţiune intracelulară şi pot provoca 
diferite forme de îmbolnăviri. 

 
2.1. Intensitate sonoră  
 
Limitele auzului uman în privința intensității sunetului sunt: 

pragul inferior, sub care sunetele nu mai sunt sesizate de urechea 
umană este însemnat prin 0 decibeli, iar limita superioară este de 140 
de decibeli. Dincolo de aceasta limită, sunetele nu mai pot fi auzite 
corect, deoarece intensitatea este prea mare şi distorsionează 
perceperea auditivă, producând senzații dureroase.   

Supradimensionarea intensității unor sunete sau zgomote 
peste limitele fiziologice admise (trecerea dincolo de pragul durerii) sau 
expunerea pe timp îndelungat la poluare fonică, au drept consecință 
deteriorarea și compromiterea aparatului auditiv [8]. 

În urma măsurătorilor în banda de frecvenţe percepute de 
urechea umană şi a efectelor observate a fost elaborată o scară a 
poluării sonore în funcţie de nivelul măsurat în decibeli, exemplificata în 
tabelul de mai jos. Tabelul 1 conține exemple de intensităţi sonore [4]. 

                      
   Tabelul 1 

 Intensitatea 
        (dB) Exemplificare 

170 Rachetă spaţială la decolare 

160 Rachetă de asalt 

150 Avion supersonic la decolare  

140 Pragul senzaţiei dureroase PSD- Avion cu reacţie  
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 Intensitatea sonoră normală este considerată până la 65 dB, iar 
peste 100 dB începe intensitatea sonoră dureroasă. 
 
 2.2. Cauzele poluării sonore 
 
 În urma măsurătorilor, cele mai înalte nivele de zgomot se 
întâlnesc în halele industriale. De aceea, orice activitate industrială  
trebuie amplasată în afara aglomerărilor urbane.  
 Traficul rutier, în continuă creştere, este o altă sursă majoră de 
poluare (sirene, claxoane, motoare). Chiar dacă motoarele 
autovehiculelor sunt din ce în ce mai silenţioase, zgomotul pe străzi şi 
mai ales pe autostrăzi este în continuă creştere nu numai din cauza 

la decolare, puşca 

130 Avion  în timpul decolării la 100m 

120 
Motorul pornit al avionului cu reacție, Formula 1,  
armă de foc mică 

110 Concert rock, sirena ambulanţei, motorete 

100 Ciocan pneumatic, claxon, ghilotina 

90 Zgomot de stradă, lătrat, maşina tuns iarba 

80 Zgomotul trenului, tramvaiului 

75 Aspirator, ţipat  

70 Sală de clasă gălăgioasă, sonerie telefon 

65 TV, automobil 

60 Zgomot într-un birou aglomerat 

50 Restaurant liniştit, ploaie 

40 Conversație 

30 Dormitor calm 

20 Bibliotecă 

10 Sunetele naturii 

0 Prag auditiv PA 
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creşterii traficului, ci şi a vitezei. La viteze mari, zgomotul poate proveni 
şi din vibraţia carcasei autovehiculului supus la trepidaţiile roţilor şi 
frecarea rotilor cu asfaltul strazii etc.  
 Lucrările de construcţii-montaj, amenajările rutiere sunt alte 
surse de zgomot importante. 
 Traficul urban: pe parcursul unei zile se înregistrează 3 
maxime de 90 dB ale nivelului de zgomot, la orele : 6-7, 12 şi 18-19. 
 Traficul feroviar la viteze de 110-120 km/h produce o poluare 
sonoră de: 110-115 dB.  
 Traficul aerian: cu 120-130 dB creşte nivelul de zgomot la 
decolarea avioanelor supersonice - bang sonic. 

Traficul aerian, naval, rutier se extinde şi afectează întreg 
mediul ambiant, nu doar oamenii sunt afectaţi, ci şi animalele şi 
plantele. 
 
 2.3. Poluarea în halele industriale 
 
 În industrie apar multe zgomote de diferite intensităţi şi 
frecvenţe, cu acţiune continuă sau intermitentă. Spre exemplificare, 
într-o sectie a unei uzine pot să acţioneze mai multe utilaje, fiecare 
producând un anumit nivel de zgomot [11]: Ciocanele pneumatice, de 
exemplu, produc zgomote de 110 dB; Războaiele de ţesut: 96 - 100 
dB; Polizor cu piedestal: 90-95 dB; Fierăstraie pentru tăiere metal: 95-
105 dB; Prese: 95 - 110 dB; Nituire: 100-110 dB; Maşini de ştanţat: 
110-120 dB; Descărcarea obiecte metalice în containere metalice 85-
95 dB; Atelier de producţie 85-95 dB. 

Dacă se depăşesc 90 dB în 8 ore de activitate este absolut 
necesară reducerea acestui tip de poluare, altfel efectele asupra 
organismului uman devin permanente ! 
 
 2.4. Efectele poluării sonore 
 

1. Efecte generale 
Zgomotul afectează performanţele intelectuale: la nivel mic 

poate fi stimulativ, la nivel mare perturbă gândirea, creează neplăcere, 
angoasă şi agresivitate, mai ales dacă depăşeşte 80 dB. Zgomotul 
produce perturbarea somnului: insomnie, agitaţie nocturnă, somn 
profund neodihnitor; probleme de trezire; stări de teamă, disconfort ce 
duc la diminuarea atenţiei, tulburări de echilibru şi vizuale. 

Apar afecţiuni nervoase: iritabilitate, oboseală generală, 
solicitare nervoasă, stare nevrotică gravă, depresie şi se pot declanşa 
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crize de epilepsie şi isterie precum şi tulburări cardiovasculare: cu 
afectarea funcţiilor circulatorii, schimbări ale ritmului inimii şi ale 
presiunii sanguine – vasoconstricţie, hipertensiune arterială. 

Zgomotul excesiv incetineşte tranzitul intestinal; afectează 
echilibrul neurovegetativ, scade motricitatea gastrointestinală, apare 
nevroza stomacală şi afecţiuni digestive grave [2]. 
 Poluarea sonoră duce la creşterea excitabilităţii 
neuromusculare şi a activităţii glandelor endocrine; hipertonie 
musculară, modificări sudorale şi glandulare.  
      La intensităţi foarte mari apar înţepături, junghiuri, crampe, 
dureri şi la 130 dB probleme de echilibru şi nystagmus (mişcări 
involuntare, sacadate ale ochilor). 
 2. Efectul de mască 
 Un sunet perturbă recepţia altui sunet, iar dacă intensitatea 
este suficient de mare îl poate acoperi în întregime. O parte din 

informaţia sonoră, sau chiar în totalitate, se pierde 
sau este greşit interpretată, ceea ce poate duce la 
decizii eronate crescând riscul de accidente. 
 3. Traumatismele acustice 
       Traumatismele acustice care apar sunt 
spargerea timpanului, luxaţii la nivelul urechii 
interne, otoragie (scurgeri de sânge prin conductul 
auditiv extern), dureri, fluierături, senzaţia de ureche 
„pufoasă”, acufene, hipoacuzie sau surditate 
ireversibilă. 
  4.Oboseala auditivă (deficienţă provizorie 
a auzului) 

Este un fenomen des resimţit la ieşirea dintr-un spaţiu foarte 
zgomotos (75 - 80 dB) 4 kHz şi constă în creşterea pragului de 
percepţie. Este temporară, durează maximum câteva ore. Fenomenul 
apare şi în spaţii exterioare (ciocane pneumatice), sau chiar când sursa 
se deplasează (motociclete, ambulanţe). 

5. Surditatea profesională 
 Este un traumatism grav, cei afectaţi îşi pierd permanent 
capacitatile auditive.  
 
 3. Managementul poluării sonore 
 
 Prin managementul poluării sonore se caută dezvoltarea şi 
promovarea unor măsuri de control al zgomotului precum şi 

 Fig. 2  
Traumatismele  
acustice 
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identificarea nivelelor de expunere ca parte a programului de protecţie 
a mediului [3]. 
 Managementul poluării sonore ar trebui să: monitorizeze 
expunerea omului la zgomot; să controleze sursele de poluare sonoră 
în special în zone protejate:  şcoli, spitale, zone rezidenţiale, locuri de 
joacă, dar şi să stabileasca locurile “sensibile” atât pe perioada zilei cât 
şi noaptea, dar să efectueze controlul sănătăţii populaţiei în zonele de 
risc [4]. 
 De asemenea, ar trebui să se ţină cont de consecinţele 
zgomotului la planificarea teritorială a transportului; să se introducă 
sisteme de control a efectelor adverse asupra sănătăţii; să se evalueze 
eficienţa politicilor de diminuare a zgomotului şi să se adopte un ghid 
pentru zgomotul public, în vederea protejării sănătăţii populaţiei. 
 În România, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului [9] funcţionează Compartimentul: Laborator Zgomot şi Vibraţii, 
care are  responsabilităţi privind: stabilirea metodelor pentru asigurarea 
acurateţei măsurătorilor, verificarea menţinerii acestora în acord cu 
standardele europene şi internaţionale; efectuază studii comparative la 
nivel naţional şi internaţional precum şi teste în caz de litigiu la 
solicitarea autorităţilor. Participă la elaborarea standardelor tehnice 
pentru efectuarea măsurătorilor şi asigură calitatea măsurătorilor 
efectuate etc. 

În conformitate cu legislaţia europeană, în Cluj-Napoca s-a 
început în 2008 realizarea hărţii de zgomot [10], precum şi a planului 
de acţiuni pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiental. 
 
 4. Procedeele pentru reducerea zgomotelor industriale 
 
 Pentru reducerea zgomotelor din mediile industriale se 
utilizează ecrane fonoizolante, interpuse între sursa de zgomot şi 
personalul uman uneori chiar şi pe tavanul halei. 
 Se recomandă rotația personalului şi protecţia individuală cu 
antifoane. 
 Din punct de vedere constructiv se pot face schimbări în 
structura şi arhitectura halelor cu realizarea de incinte specifice, cu 
pereți din materiale fonoizolante şi cu fundații speciale pentru mașini. 
 O bună izolare sonoră o produce şi folosirea carcaselor la 
maşini şi utilaje în timpul funcţionării, iar acolo unde este posibil 
utilizarea  suspensiilor elastice (resorturi metalice, cauciuc, fibre de 
sticlă, pâslă, mase plastice, plută, azbest). 
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 Materialele de construcţie care contribuie la reducerea 
zgomotelor sunt: plăcile de lemn, vata de sticlă, covoarele, uşile,             
ferestrele duble,  zidăria de beton,  zidăria de cărămidă. 
 În jurul fabricilor sau de-a lungul autostrăzilor, perdelele 
forestiere constituite din arbori şi arbuşti au capacitatea de a reduce 
zgomotul cu circa 10 dB, la fiecare 50 m. 
 

4. Concluzii 
 
■ Măsurile de combatere a zgomotelor se impun ca o 

necesitate de prim ordin. Măsurile tehnice pentru combaterea poluării 
sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot şi protecţia urechii 
omului, a locuinţei şi a spaţiului în care își desfăşoară activitatea.  

■ Informatiile prezentate duc la concluzia că realizarea unor 
hărţi de zgomot pentru fiecare oraş este o măsură imperios necesară, 
care poate oferi informaţii utile factorilor de decizie în identificarea 
zonelor urbane cu înalt grad de poluare fonică şi riscul deloc neglijabil 
ca acestea să afecteze populaţia, pe termen lung. 
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