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RAPORT  

privind datele de intrare utilizate în procesul de cartare a 
zgomotului în vederea realizării hărților strategice de zgomot, 

precum și calitatea, acuratețea, modul de utilizare și sursa 
acestora 

 

1. Descriere: localizare, mărime, împrejurimi, date despre trafic 

 

Aeroportul Internațional Sibiu a fost inaugurat pe amplasamentul din Şoseaua Alba Iulia, nr. 

73 în anul 1943 pentru a deservi traficul intern pe rutele București – Sibiu – Arad și București – 

Sibiu – Oradea, iar începând cu anul 1992 a început să opereze și primele zboruri internaționale către 

Stuttgart și München. 

Aeroportul Sibiu are începând din august 1997 statut de regie autonomă cu specific deosebit, 

subordonată Consiliului Județean Sibiu. Din septembrie 2010, datorită lucrărilor de modernizare și 

dezvoltare, aeroportul primește statutul de aeroport internațional. 

 

Localizare: 

Aeroportul Internațional Sibiu este situat în vestul orașului Sibiu, la o distanță de 

aproximativ 3 km, in zona industrială a orașului. 

 

Poziția geografică a aeroportului este de 24°05'34.6" longitudine estică, 45°47'14.0" 

latitudine nordică, la o altitudine de 443 m. 

 

Mărime: 

Aeroportul Internațional Sibiu este un aeroport civil cu un număr de 8.514 de mișcări 

aeronave în anul 2019 si 3.434 in 2020. 

 

Așezările care se află în vecinătatea Aeroportului Internațional Sibiu sunt Cristian, Șura 

Mică și Sibiu. 

 

2. Autoritatea responsabilă 

 

 Aeroportul Sibiu este autoritatea responsabilă pentru realizarea cartării zgomotului și elaborarea 

hărților strategice de zgomot pentru Aeroportul Internațional Sibiu. 

 Datele de intrare și prelucrarea acestora s-au realizat de către Aeroportul Sibiu, iar hărțile de 

zgomot au fost elaborate prin contract de servicii cu Enviro Consult SRL. 

 

3. Scopul raportului 

 

Scopul prezentului raport este acela de a prezenta date de intrare utilizate în procesul de cartare a 

zgomotului în vederea realizării hărților strategice de zgomot, precum și calitatea, acuratețea, modul de 

utilizare și sursa acestora pentru trafic aerian. 
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4. Date de intrare   

 

4.1. Date necesare 

  

a) Informaţii generale cu privire la aeroport 

 - punctul de referinţă al aerodromului; 

 - înălțimea faţă de nivelul mării al punctului de referinţă al aerodromului; 

 - coordonatele ARP(punctul de referință al aerodromului); 

 - coordonatele pragurilor pistelor în serviciu; 

 - lungimea pistei; 

 - direcţia pistei; 

 - codul de identificare al fiecărei piste în serviciu; 

 - descrierea culoarului de zbor împărţit în secţiuni începând cu pragul pistei, separat pentru decolare şi 

aterizare; 

  

 

b) Informații despre culoarele de zbor 
  - lungimea de segment, direcţia şi raza curbei 

               

  c). Informații despre mișcările aeronavelor 

- mişcările trebuie să fie clasificate conform categoriilor internaţionale de avioane  

- distribuţia mişcărilor de aeronave pe culoare de zbor; 

- distribuţia mişcărilor de aeronave pe perioadele de Zi, Seară și Noapte 

   

4.2. Date de intrare primite de la autorități: 

  

 În vederea elaborarii hărții de zgomot Aeroportul Sibiu a trimis societății Enviro Consult în format 

electronic (e-mail), următoarele informații: 

 Date despre aeroport: 

 Document ARP 

 Aterizare pista 09 

 Aterizare pista 27 

 Coordonatele pistei 

 Decolare pista 09 

 Decolare pista 27 

 Înălțimea de apropiere 09 

 Înălțimea minimă de supraveghere de dirijare 

 Informații zboruri pentru anul 2021 

 Datele meteo: Temperatura medie a aerului, presiunea medie a aerului, umezeala relativă medie a 

aerului, direcția și viteza nedie a vântului. 

 Procedurile instrumentale ( culoarele de zbor)  (vezi Anexa 2 - Date de intrare oficiale) 

 

Date despre aeroport sunt: 

● punctul de referinţă al aeroportului (ARP): 

- 4067821.002 X 

- 1818395.951 Y 

- 4549038.058 Z 

● punctele de referinţă ale pistei (RRP): 

Directia 27: 

- 4067296.657 X 

- 1819602.098 Y 
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- 4549008.141 Z 

Directia 09: 

- 4068344.671 X 

- 1817189.740 Y 

- 4549067.807 Z 

 

● lungimea pistei: 2630m. 

● direcţiile pistei: 27, respectiv 09. 

 

 

Datele de trafic (mișcările aeronavelor) sunt prezente in Anexa 2.  

 

 

5. Soft cartare zgomot utilizat, versiune 

 

 Hărțile de zgomot au fost realizate prin calcul cu ajutorul unui un soft specializat. 

 

 Denumire software: Integrated Noise Model 

 Versiunea:  7  

 Data de realizare: 2012 

Dezvoltator / producator 

• FAA Office of Environment and Energy (AEE-100)  

• ATAC Corporation — system integration, user 

interface, and flight model 

• Volpe National Transportation Systems Center 

(VNTSC) — noise model,  

http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices

/apl/research/models/inm_model/ 

Surse si metode de 

calcul  
trafic aerian 

ECAC.CEAC Doc. 29R (2006)ș ECAC.CEAC Doc. 29, 

2nd Edition (1997) 

 Tabel nr. 3 Software INM 

 

Metodele de calcul implementate sunt cele solicitate prin legea nr. 121/2019, respectiv: 

Pentru zgomotul produs de aeronave: ECAC.CEAC Doc. 29 "Raport privind metoda standard de 

calcul al contururilor de zgomot în jurul aeroporturilor civile" - 1997, Report on Standard Method of 

Computing Noise Contours around Civil Airports - 1997. Din abordările diferite ale modelării culoarelor 

de zbor aeriene se utilizează tehnica de segmentare prevăzută în secțiunea 7.5 a ECAC.CEAC Doc 29; 

 

 

6. Metodologia de obținere a numărului de locuințe și locuitori expuși la 
zgomot 

 Luând în considerare faptul că suprafețele delimitate de contururile Lzsn >55dB și Ln >45dB nu 

conțin în interiorul lor nici o clădire, nu a fost urmată o procedura de lucru pentru distribuţia locuitorilor 

în  clădirile rezidenţiale în scopul estimării expunerii la diferitele niveluri de zgomot. 
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RAPORT 

 privind toate datele obținute în urma realizării hărților strategice 
de zgomot 

 

 

1. Scopul raportului 

 

Scopul prezentului raport este acela de a prezenta toate datele obținute în urma realizării hărților 

de zgomot pentru: 

- Trafic aerian. 

 

2. Estimarea numărului de persoane și de locuințe expuse la zgomot, 
suprafața totală expusă (în km2) 

  

 Rezultatele obținute în urma realizării fiecărei  hărți strategice de zgomot sunt prezentate sub 

formă de tabel format xls (vezi Anexa 3) 

 

 Conținutul tabelelor: 
  

 Pentru zgomotul provenit de la traficul aerian, aeroport: 

 

 S-a realizat: 

 Estimarea numărului de locuitori (în sute) expuşi la urmatoarele valori ale Lzsn: 

 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB 

 Estimarea numărului de locuitori (în sute) expuşi la urmatoarele valori ale Lnoapte: 

 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), > 70 

 Estimarea numărului de locuinţe expuse la valori ale Lzsn 

 Estimarea numărului de locuinţe expuse la valori ale Lnoapte 

 Estimarea numărului de locuinţe, persoane si suprafeţele expuse la valori ale Lzsn de peste 55, 

65, 75 dB. 

 

Tabelele privind expunere persoane, locuinte, suprafete la diferitele valori ale indicatorilor Lzsn și 

Ln constituie Anexa 3 a prezentului raport. 
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RAPORT 

 privind prezentarea evaluării rezultatelor obținute prin cartarea de 
zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot 

 

1. Scopul raportului 

 

Scopul prezentului raport este acela de a prezenta o evaluare a rezultatelor obținute prin cartarea 

de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot în parte pentru: 

- Trafic aerian. 

  

2. Date obținute în urma realizării hărților strategice de zgomot 

 

În cele ce urmează se va face o prezentare a datelor evidențiate de fiecare hartă de zgomot 

prezentată odată cu raportul pentru trafic aerian indicatorii Lzsn și Ln. 

 

 

Harta de zgomot privind traficul aerian în regim Lzsn și în regim Ln 

Conform harţilor pentru zgomotul aerian nu se evidențiază zone cu depașiri. 

Expunerea populației și clădirilor la zgomotul provocat de traficul aerian în regim Lzsn și Lnoapte  

Din analiza rezultatelor obținute se observă faptul că nu există persoane expuse la nivel de zgomot 

peste limită.  

Din analiza rezultatelor obținute nu s-au identificat locuinţe şi persoane expuse în interiorul 

suprafeţelor mai sus menţionate pentru valori ale indicatorului Lzsn mai mari de 55, 65 si 75 dB pentru 

zgomotul produs de Aeroportul Sibiu. 

 

 3. Metoda măsurării și descrierea acesteia 

 Nu s-au utilizat numărători, singurele date utilizate au fost cele statistice puse la dispoziţie de către 

beneficiar. Detalii se regăsesc în Raportul privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în 

vederea realizării hărților strategice de zgomot. 

 

 

4. Suprafața inclusă în cartare 
 Au fost luate în considerare împrejurimile Aeroportului astfel încât curbele de nivel de zgomot de 

interes să fie conținute în hartă.  

 

5. Instrumentele utilizate 

 Instrumentele utilizate se află descrise in  Anexa 1 a Raportului privind datele utilizate în procesul 

de cartare a zgomotului în vederea realizării hărților strategice de zgomot  

      6. Estimări privind precizia rezultatelor 

 Estimarea preciziei rezultatelor este data și corespunde acurateței datelor de intrare utilizate în 

cartarea startegică a zgomotului (vezi Anexa 1 a Raportului privind datele utilizate în procesul de cartare 

a zgomotului în vederea realizării hărților strategice de zgomot). 
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Anexe 

Prezentul raport conține anexate următoarele documente: 

 Anexa 1: Analiza datelor de intrare   

 Anexa 2: Date de intrare oficiale pentru culoare de zbor, aeroport și trafic aerian  

(electronic) 

 Anexa 3: Tabel expunere persoane, locuinte, suprafete  

 Anexa 4: Harta de zgomot 
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Anexa 1: Analiza datelor de intrare   

 

Parametrul care se 

verifică 

 

Descriere 

 

Evaluare generală 

Sursele de zgomot şi 

suprafaţa cartată 

Aeroportul Sibiu, sursa de zgomot: trafic aerian. 

Graniţa hărţilor 

strategice de zgomot 

(pentru aglomerări) 

S-a utilizat limita administrativă a localitatilor invecinate, puse la dispozitie de către Aeroportul Internaţional Sibiu RA  

Indicatori de zgomot Lzsn și Lnoapte 

 

Perioadele de Zi, 

Seara şi Noapte 

Lzi, 07-19, 12 ore; 

Lseara, 19-23, 4 ore; 

Lnoapte, 23-07, 8 ore  

Metodele de calcul ECAC.CEAC Doc. 29 

Mărimea gridului 10x10m  

Înălţimea receptorului 4 metri deasupra solului  

Numărul punctelor de 

receptie de la faţade 

5 m între receptori pe fațade, minim 1 receptor pe fiecare faţadă 

Reflexiile S-a calculat cu 1 reflexie 

Surse de zgomot în 

afara aglomerării  

Nu e cazul, se analizează doar zgomotul produs de traficul aerian, nu sunt alte surse de zgomot produse de trafic aerian în 

apropiere.  
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Evaluarea datelor de intrare utilizate 

 

 

Analizare date topografice şi demografice  

Descriere / Parametrul 

care se verifică 

Metodologia utilizată pentru colectare  Sursa de obținere / metoda de producere a datelor  Acuratețea  

Harta de bază a 

obiectivului pentru 

care se realizează 

cartarea strategică de 

zgomot  

Harta de baza format electronic la o scară de 

1:2000 a fost pusă la dispoziție de Primăria 

Municipiului Sibiu. 

 

Date oficiale Primaria Municipiului Sibiu. 

 

Vezi detaliat la fiecare 

strat al hărții de baza mai 

jos  

Înălţimile clădirilor  Date primite de la Primăria Municipiului 

Sibiu. 

 

Date oficiale Primăria Municipiului Sibiu,  1-3 dB 

Clădiri Date primite de la Primăria Municipiului 

Sibiu. 

 

Date oficiale, Primăria Municipiului Sibiu. 

 

maximă 

Atenuare la sol  Date oficiale de la Primăria Municipiului 

Sibiu. 

 

Date oficiale Primăria Municipiului Sibiu. 

 

1 dB 

Distribuţia locuinţelor 

şi locuitorilor în 

clădirile rezidenţiale  

Date oficiale de la Primăria Municipiului 

Sibiu. 

 

Date oficiale.  

  

4 din 6  

Analizare date trafic aeroportuar 

Clase aeronave Date oficiale de la Aeroportul Internaţional 

Sibiu RA 

Date oficiale de la Aeroportul Internaţional Sibiu 

RA. 

 

maximă 

Culoare zbor  Date oficiale de la Aeroportul Internaţional 

Sibiu RA 

Date oficiale de la Aeroportul Internaţional Sibiu 

RA. 

maximă 

 





























Anexa 3: Tabel expunere persoane, locuințe, suprafețe

Aeroport Sibiu

Sursa de zgomot 55-59 60-64 65-69 70-74 >75

trafic aerian, aeroport 0 0 0 0 0

Aeroport Sibiu

Sursa de zgomot 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70

trafic aerian, aeroport 380 0 0 0 0 0

Aeroport Sibiu

Sursa de zgomot 55-59 60-64 65-69 70-74 >75

trafic aerian, aeroport 0 0 0 0 0

Aeroport Sibiu

Sursa de zgomot 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70

trafic aerian, aeroport 141 0 0 0 0 0

Aeroport Sibiu

Lzsn >55 >65 >75

persoane 0 0 0

locuinte 0 0 0

suprafata [km
2
] 0,0628 0,0048 0,0000

Număr de locuitori expuşi la valori ale Lzsn 

Număr de locuitori expuşi la valori ale Lnoapte

Număr de locuinte expuse la valori ale Lzsn

Număr de locuinte expuse la valori ale Lnoapte 
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