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ZGOMOT 

 

Directiva/Actul normativ românesc 
Actul normativ românesc care asigură 

Transpunerea/Implementarea (T/I) 

Directiva 2002/49/EC privind evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental, modificată de Regulamentul nr. 1137/2008 – transpusă total 

HG nr. 321/2005 (MO nr. 19/10.01.2008) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental 

(republicat), modificată  de HG nr.  1260/2012 (MO nr. 15/09.01.2013) 

T 

OM MMGA/MTCT/MS/MAI nr. 678/1344/915/1397/2006 (MO nr. 730/25.08.2006) pentru 

aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul 

produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea 

aeroporturilor  

I 

OM MMDD nr. 1830/2007 (MO nr. 864/18.12.2007) pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, 

analizarea si evaluarea harţilor strategice de zgomot 

I 

OM MMDD/MT/MSP/MIRA nr. 152/558/1119/532/2008 (MO nr. 531/15.07.2008) pentru aprobarea 

Ghidului privind adoptarea valorilor-limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se 

elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii LZsn şi Lnoapte , în cazul zgomotului produs de 

traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în 

aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din 

aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 152/2005 

privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

84/2006 

I 

OM MMDD/MSP nr. 831/1461/2008 (MO nr. 630/29.08.2008) privind înfiinţarea comisiilor tehnice 

regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, 

precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora 

I 

OM MT nr. 266/2013 (MO nr. 198/08.04.2013) privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului 

transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu 

cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi 

aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de 

acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate 

I 
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Proiectul de OM pentru modificarea OM MMDD/MT/MSP/MIRA nr. 152/558/1119/532/2008 pentru 

aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită şi modul de aplicare a acestora atunci când se 

elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte, în cazul zgomotului produs de 

traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în 

aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din 

aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 152/2005, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 

I 

Proiectul de OM pentru modificarea OM MMDD/MSP nr. 831/1461/2008 privind înfiinţarea 

comisiilor tehnice regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi 

analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale acestora 

I 

 


