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SOLICITARE CONSULTARE DE PIAȚĂ  
 

 

 

Obiect consultare: Consultare de piață pentru serviciul “Realizare hărți de zgomot 

pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia” 

 

Descriere consultare: Ofertă de preț în vederea realizării hărții de zgomot pentru 

municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia în conformitate 

cu prevederile legislative ale HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea 

zgomotului ambiant și respectiv HG 944/2016 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgmotului 

ambiant.  

Cerințe: 

-Realizarea hărții strategice de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul 

Palazu Mare și stațiunea Mamaia; 

- Realizarea hărții se va face pentru următoarele surse de zgomot: traficul rutier; 

zone industriale unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în Anexa 1 la 

Legea 278/2013 privind emisiile industriale; 

 

- Cartarea zgomotului se va realiza separat pentru traficul rutier, zonele industriale. 

 

-Hărţile digitale de bază (suport) pentru Municipiul Constanţa, cartierul Palazu 

Mare și stațiunea Mamaia trebuie să fie întocmite în format 3D şi să conţină 

următoarele:  

•  aliniament drum; 

• clădiri (diferenţiat în clădiri de locuit şi clădiri cu altă destinaţie decât cea de 

locuit, inclusiv şcoli şi spitale, înălţime, număr locuinţe, număr locuitori, 

etc) în interiorul limitei administrative ale aglomerării şi a celor care sunt în 

afara aglomerării şi sunt considerate bariere în cazul propagării zgomotului 

provenit de la sursele de zgomot din afara limitei administrative care 

influenţează nivelurile de zgomot din interiorul limitei administrative a 

aglomerării; 

• toate clădirile din oraș care sunt de tip rezidențial să aibă alocată populația, 

iar cele care nu sunt de tip rezidențial, precum spitale, școli, primărie, 



clădiri administrative, industriale, birouri particulare, hoteluri – fără alocare 

de populație (precizată în mod expres în conținutul hărții de zgomot); 

• materialul predat să conțina o demonstrație despre modul de alocare a 

traficului de vehicule pe arterele de circulație, inclusiv ținând cont de 

arterele cu sens unis sau fără sens unic; 

• curbe de nivel ale terenului (ca minim în jurul surselor de zgomot dacă este 

necesar); 

• atenuarea la sol; 

• suprafeţe de atenuare zgomot (ex. păduri, parcuri, grădini publice, etc); 

• zonele industriale (cu măsurători concrete). 

 

- Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului următoarele: 

• Toate hărțile  de zgomot  în format GIS (shp, pdf, jpeg) ; 

• Baza de date în format GIS utilizată pentru modelarea acustică (inclusiv 

datele de intrare spațiale și nespațiale) 

• Zonele liniștite (în format GIS) – existente și propuse (viitoare ). 

 

-Realizarea hărţilor strategice de zgomot va cuprinde: 

• câte 3 exemplare din fiecare hartă strategică de zgomot care arată situaţia 

anului calendaristic precedent, pe format de hârtie la o scara de 1:10.000 şi 

pe suport electronic; 

• un raport care să menţioneze datele utilizate în procesul de cartare a 

zgomotului în vederea realizarii hărţilor strategice de zgomot, precum şi 

calitatea, acurateţea, modul de utilizare şi sursa acestora, pe format de hârtie 

şi pe suport electronic; 

• un raport care să conţină toate datele obţinute în urma realizarii fiecărei hărţi 

strategice de zgomot şi prezentate potrivit prevederilor anexei nr. 7 a HG nr. 

674/2007 pentru modificarea şi completarea HG nr. 321/2005 privind 

evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, pe format de hârtie şi pe 

suport electronic; 

• un raport care să conţină o prezentare a evaluării rezultatelor obţinute prin 

cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot în parte, pe 

format de hârtie şi pe suport electronic. 

-Realizarea  hărţilor strategice de zgomot se va executa separat pentru fiecare sursă 

de zgomot pe baza indicatorilor de zgomot L(zsn) şi L(noapte) la înălţimea de 

evaluare de 4 m şi pentru intervale de valori de 5dB aşa cum sunt definite acestea 

în Anexa 7. 



-Este obligatorie refacerea hărţilor strategice de zgomot utilizând sistemul 

geografic de referinţă STEREO 70. 

Dată limită transmitere propuneri: 25.08.2017 

Data limită consultare: 30.08.2017 

Aspecte supuse consultării de piață: Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în 

vederea determinării valorii estimate a serviciului susmenționat. 

Modalitate de desfășurare: Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem 

electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite 

oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției serviciului 

“Realizare hărți de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și 

stațiunea Mamaia” la adresa de mail programe@primaria-constanta.ro.  

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-

licitație.ro. 
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