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CUPRINS 

 

1. Prevederi generale 

 1.1. Obiect şi domeniu de aplicare 

 1.2. Terminologie 

 1.3. Simboluri 

 

2. Specificaţii de performanţă pentru dispozitive de reducere a zgomotului generat 

de traficul rutier 

 2.1. Performanţe acustice 

 2.2. Performanţe mecanice 

 2.3.Performante cu privire la durabilitate 

 2.4 Performante referitoare la mentenanţă 

 2.5. Cerințe tehnice minime pentru dispozitivele de reducere a zgomotului din 

traficul rutier 

 

3. Prevederi cu privire la amplasarea dispozitivelor de reducere a zgomotului 

 

4. Reguli de bună practică pentru proiectarea panourilor acustice 

 

ANEXA 1 - Caracteristici constructive şi funcţionale (informativă) 

ANEXA 2 - Categorii de dispozitive pentru reducerea zgomotului (informativă) 

 A.2.1. Dispozitive de reducere a zgomotului în funcţie de ca 

 A.2.2. Nivelul de performanţă al panourilor acustice 

 A.2.3. Echiparea cu dispozitive antizgomot a căilor rutiere de mare viteză 

(autostrăzi) 



 A.2.4. Variaţia frecvenţelor de zgomot a traficului rutier şi influenţa asupra 

dispozitivului de reducere 

 A.2.5. Panouri acustice 

 A.2.6. Caracteristici acustice 

 A.2.7. Caracteristici neacustice ale panourilor acustice 

ANEXA 3 - Domeniul de utilizare a panourilor acustice (informativă) 

 A.3.1. Analiza spectrului acustic al circulaţiei 

 A.3.2. Cerinţe specifice pentru utilizarea şi montarea panourilor acustice 

ANEXA 4 - Limite admisibile ale nivelului de zgomot. Efectele zgomotului rutier 

asupra ocupanţilor din clădirile de locuit din vecinătate (normativă) 

 A.4.1. Limite admisibilesibile ale nivelului de zgomot 

 A.4.2. Efectele zgomotului  

ANEXA 5 - Atestarea conformităţii dispozitivelor de reducere a zgomotului 

(normativă) 

 A.5.1. Proceduri de atestare a conformităţii 

 A.5.2. Controlul producţiei în fabrică 

 A.5.3. Rezistenţa la foc 

ANEXA 6 - Cerinţe privind introducerea pe piaţă a produselor şi utilizarea 

produselor 

 A.6.1. Introducerea pe piaţă a produselor 

 A.6.2. Cerinţe pentru asigurarea mentenanţei 

ANEXA 7 - Referinţe tehnice şi legislative 

 A.7.1. Legislaţie 

 A.7.2. Standarde 

 A.7.3. Reglementări tehnice 


