
Liniste! Sibiul va avea o \&quot;Harta de zgomot\&quot;
"Este pentru prima data cand se intocmeste o astfel de harta. Aceasta trebuie actualizata la fiecare cinci
ani si pe baza ei se vor lua masuri pentru reducerea zgomotului, in cazul in care aceste actiuni sunt
necesare", a declarat Bogdan Trif, directorul executiv al Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu. Harta
de zgomot a fost realizata de catre o firma autorizata, atat pentru Aeroportul Sibiu, cat si pentru
municipiul Sibiu, intocmirea acestui document intrand in atributiile Consiliului Judetean, respectiv ale
Primariei municipiului Sibiu. 
  
  Masuratorile au fost efectuate in mai multe zone, de la cele cu trafic auto, cai ferate pana la zonele
industriale si parcuri, concluziile urmand sa fie supuse atentiei Comisiei de Analizare si Evaluare a
Hartilor Strategice de Zgomot, organizate in cadrul APM Sibiu, care se va intruni lunea viitoare si care va
evalua criteriile de masurare. Reprezentantii APM Sibiu considera ca harta de zgomot este necesara si
binevenita in stabilirea unei strategii de reducere a valorii decibelilor in oras, mai ales ca, pe termen
scurt, zgomotul este considerat a fi unul dintre cei mai daunatori factori asupra sanatatii oamenilor.
Potrivit legii nivelul maxim de zgomot admis prin lege este de 40 de decibeli pe timp de noapte si de 50
de decibeli pe timp de zi. 
  
  Sonometru pentru linistea sibienilor
  
  Harta de zgomot nu este singura care va avea grija de linistea sibienilor, ci si un sonometru, foarte
performant de care specialistii APM Sibiu se vor putea folosi cel mai probabil de la mijlocul lunii iunie.
"APM Sibiu este singura agentie din tara care a primit anul acesta fonduri de la buget pentru
achizitionarea unui aparat de determinare a nivelului de zgomot, astfel incat agentia sa poata veni in
intampinarea sesizarilor depuse de cetateni, referitor la disconfortul fonic produs de eventuale obiective
industriale.", a declarat Bogdan Trif precizand ca s-a demarat deja procedura de achizitie si ca aparatul va
ajunge in proprietatea APM Sibiu foarte curand, pe la jumatatea lunii iunie.
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