
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului 
 
  Ordin nr. 1258/2005 

 
din 01/08/2005 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 
23/08/2005 

 
pentru stabilirea unitatilor responsabile cu elaborarea 

hartilor de zgomot pentru caile ferate, drumurile si 
aeroporturile aflate in administrarea lor, a hartilor 

strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente 
acestora, din domeniul propriu de activitate, precum si 

limitele de competenta ale acestora 
 

  

 
    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea 
zgomotului ambiental si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea 
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 
    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:  
 
   Art. 1. - Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului 
ambiental, unitatile responsabile cu elaborarea hartilor de zgomot pentru caile ferate, drumurile si aeroporturile aflate 
in administrarea lor, a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora sunt:  
   a) Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., pentru caile ferate;  
   b) Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., pentru autostrazi si drumuri 
nationale;  
   c) Compania Nationala "Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti" - S.A., Societatea Nationala "Aeroportul 
International Bucuresti Baneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., Societatea Nationala "Aeroportul International Constanta" - 
S.A. si Societatea Nationala "Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia" - S.A., pentru aeroporturi.  
   Art. 2. - Elaborarea si reactualizarea hartilor de zgomot, a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune 
aferente acestora se vor realiza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 321/2005.  
   Art. 3. - Unitatile mentionate la art. 1 sunt desemnate sa reprezinte Ministerul Transporturilor, Constructiilor si 
Turismului in cadrul comisiilor tehnice organizate la nivel regional, care analizeaza, verifica si aproba hartile de 
zgomot, hartile strategice de zgomot, planurile de actiune si toate celelalte informatii suplimentare solicitate de 
autoritatile de protectie a mediului.  
   Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  
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