
 1 

 
 
 
 
 
 
 

      STUDIU DE INSORIRE 
           BLOC DE LOCUINTE P+4 
 
 
 
 
 
                     

 
 
 
                                                               AUGUST 2015 



 2 

 
 
 
 
 
 

 
1.  INTRODUCERE 
 
 
 
1.1.  DATE DE RECUNOAŞTERE A LUCRĂRII  
 
Denumirea proiectului : STUDIU DE ÎNSORIRE – BLOC DE LOCUINTE P+4 
                                 Str. Magura Casin, Nr. 7, Mun. Bacau  

 Beneficiar : GAFITA NICOLAE BOGDAN 

 

 Proiectant : S.C. ARTDECO S.R.L. Bacau 
 

 Data elaborarii : august 2015 
 
 
1.2.  OBIECTUL LUCRĂRII  
 

Prezenta documentaţie este întocmită în vederea determinării condiţiilor de iluminare 

naturală si a influienţelor asupra vecinătăţilor imediate determinate de amplasarea unei clădiri 

având regimul de înălţime P+4 şi destinatia de BLOC DE LOCUINTE. 

 
1.3.  ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ 

 
Prin tema de proiectare convenită între beneficiar şi proiectanţi s-a cerut proiectarea unei 

construcţii menite să adapostească functiunea de locuire, cu regim de înălţime P+4. 
            În acest sens partiul a fost adaptat la terenul existent prin  dispunerea constructiei către 
zona nord-estica a proprietăţii , accesul realizîndu-se pe latura de nord a proprietăţii. 

Construcţia are formă poligonală în plan, cu o retrageri după axa longitudinală şi cea 
transversală care sunt menite să acorde un plus de ritmicitate si plasticitate volumului construit 
si prezintă următoarele caracteristici: 

- înălţimea este de 15,75m, avand un accent de inaltime in zona casei scarii de 
18,25m 
- aria construita        =  188,6 mp 

                      - aria desfăşurată    =  943,0 mp 
 

Studiul de însorire a fost realizat pentru amplasamentul mai sus enunţat şi pentru blocurile 

de locuinte de pe laturile de Nord, Vest, Est si Sud, urmărindu-se influenţele noii construcţii 

asupra acestor proprietăţi.  
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1.4.  SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 
La data vizitei pe amplasament s-au constatat următoarele: 

 Existenţa pe amplasamentul vecin a unui bloc de locuinte cu regim de inaltime P+4, 

pe latura de Vest. 

 Existenţa pe amplasamentul vecin a unui bloc de locuinte cu regim de inaltime P+4, 

pe latura de Sud-Est. 

 Existenţa pe amplasamentul vecin a unui bloc de locuinte cu regim de inaltime P+4, 

pe latura de Sud. 

 Existenţa pe amplasamentul vecin a unui bloc de locuinte cu regim de inaltime P+4, 

pe latura de Nord. 

 

2. DETALIEREA STUDIULUI DE ÎNSORIRE  
 
2.1.  DIRECŢII DE ABORDARE 
 

Principalele direcţii de abordare a Studiului de însorire au fost următoarele: 

 Alegerea programului informatic care poate facilita realizarea precisă a studiului. În acest 

sens a fost ales programul de proiectare volumetrică ARHICAD 11 care permite atât 

introducerea datelor de amplasament (curbe de nivel, repere nivelmetrice, limite de 

amplasament), a volumelor construite ale clădirilor cât şi a condiţiilor specifice de însorire 

pentru România; 

 Introducerea datelor specifice ale amplasamentului : longitudine, latitudine, configuraţia 

terenului, limitele amplasamentului, poziţia construcţiilor pe amplasamentele studiate, 

volumul exterior al construcţiilor; 

 Alegerea momentelor de timp la care se vor face observaţiile. A fost aleasa astfel drept 

moment de timp definitoriu asupra influienţelor noii construcţii asupra amlasamentului vecin 

data solstiţiului de iarnă (21 decembrie – ziua cea mai scurtă a anului), studiul realizîndu-se 

pe un interval de 1 ora de la răsăritul şi pâna apusul soarelui. La solstiţiu de iarnă ziua este 

mai scurtă decât noaptea, Soarele este mai departe de Pământ, radiaţia luminoasă este 

mai slabă, umbrele purtate de obiecte sunt mai puţin definite şi mai lungi, spectrul radiaţiei 

solare este mai redus fiind filtrat de umezeala din aer şi de plafonul de nori. 

 Trebuie menţionat că pentru toate imaginile de mai jos s-au folosit aceeaşi parametri, 

condiţiile atmosferice  şi de vizibilitate ideale. 
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2.2.  STUDIUL PE IMAGINI (simulare) 
In data de 21 decembrie, in orasul Bacau, soarele rasare la ora 07.47 si apune la ora 16.26. 

 

Ora 8.00       

 

                                              

 

Umbrele purtate de clădirea propusa umbresc 25% din fatadele blocului din Vest si 10% din 

fatadele blocului din Nord. Umbrele purtate de blocul din Sud-est umbresc 80% din fatadele sud 

si est ale cladirii propuse. 

Putem concluziona faptul că  sunt influenţe mici asupra blocurilor existente din Vest si Nord si 

importante asupra construcţiei propuse. Nu sunt influiente asupra blocurilor din Est, Sud si Sud-

est. 
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Ora 9.00 - 21 decembrie    

        

                                     

 

Umbrele purtate de clădirea propusa umbresc 15% din fatadele blocului din Vest si 15% din 

fatadele blocului din Nord. Umbrele purtate de blocul din Sud-est umbresc 50% din fatada sud si 

80% din fatada est a cladirii propuse. 

Putem concluziona faptul că  sunt influenţe mici asupra blocurilor existente din Vest si Nord si 

medii asupra construcţiei propuse. Nu sunt influiente asupra blocurilor din Est, Vest, Sud si Sud-

est. 
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Ora 10.00 - 21 decembrie       

 

                                   

 

Umbrele purtate de clădirea propusa nu umbresc fatadele blocului din Vest si umbresc 25% din 

fatadele blocului din Nord. Umbrele purtate de blocul din Sud-est umbresc 15% din fatada sud si 

80% din fatada est a cladirii propuse. Umbrele purtate de blocul din Sud umbresc 10% din 

fatada sud a cladirii propuse 

Putem concluziona faptul că  sunt influenţe mici asupra blocului existent din Nord si medii 

asupra construcţiei propuse. Nu sunt influiente asupra blocurilor din Est, Vest, Sud si Sud-est. 
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Ora 11.00 - 21 decembrie           

 

        

                              

Umbrele purtate de clădirea propusa nu umbresc fatadele blocului din Vest si umbresc 30% din 

fatadele blocului din Nord. Umbrele purtate de blocul din Sud-est umbresc 50% din fatada est a 

cladirii propuse. Umbrele purtate de blocul din Sud umbresc 40% din fatada sud a cladirii 

propuse 

Putem concluziona faptul că  sunt influenţe medii asupra blocului existent din Nord si medii 

asupra construcţiei propuse. Nu sunt influiente asupra blocurilor din Est, Vest, Sud si Sud-est. 
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Ora 12.00 - 21 decembrie          

 

        

 

                       

Umbrele purtate de clădirea propusa umbresc 50% din fatadele blocului din Nord. Umbrele 

purtate de blocul din Sud-est nu umbresc fatadele cladirii propuse. Umbrele purtate de blocul din 

Sud umbresc 75% din fatada sud a cladirii propuse 

Putem concluziona faptul că  sunt influenţe medii asupra blocului existent din Nord si importante 

asupra construcţiei propuse. Nu sunt influiente asupra blocurilor din Est, Vest, Sud si Sud-est.. 
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Ora 13.00 - 21 decembrie  

          

                                   

 

 

Umbrele purtate de clădirea propusa umbresc 50% din fatadele blocului din Nord. Umbrele 

purtate de blocul din Sud umbresc 80% din fatada sud a cladirii propuse 

Putem concluziona faptul că  sunt influenţe medii asupra blocului existent din Nord si importante 

asupra construcţiei propuse. Nu sunt influiente asupra blocurilor din Est, Vest, Sud si Sud-est.. 
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Ora 14.00 - 21 decembrie    

        

             

                         

 

Umbrele purtate de clădirea propusa umbresc 50% din fatadele blocului din Nord. Umbrele 

purtate de blocul din Sud umbresc 75% din fatada sud a cladirii propuse 

Putem concluziona faptul că  sunt influenţe medii asupra blocului existent din Nord si importante 

asupra construcţiei propuse. Nu sunt influiente asupra blocurilor din Est, Vest, Sud si Sud-est.. 
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Ora 15.00 - 21 decembrie        

    

                                        

 

Umbrele purtate de clădirea propusa umbresc 40% din fatadele blocului din Nord. Umbrele 

purtate de blocul din Sud umbresc 60% din fatada sud a cladirii propuse. Umbrele purtate de 

blocul din Vest umbresc 40% din fatada vest a cladirii propuse 

Putem concluziona faptul că  sunt influenţe medii asupra blocului existent din Nord si importante 

asupra construcţiei propuse. Nu sunt influiente asupra blocurilor din Est, Vest, Sud si Sud-est.. 
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Ora 16.00 - 21 decembrie        

 

                                        

Umbrele purtate de clădirea propusa umbresc 30% din fatadele blocului din Nord si 10% din 

fatada blocului din Est. Umbrele purtate de blocul din Sud umbresc 50% din fatada sud a cladirii 

propuse. Umbrele purtate de blocul din Vest umbresc 80% din fatada vest a cladirii propuse 

Putem concluziona faptul că  sunt influenţe mici asupra blocului existent din Nord si Est si medii 

asupra construcţiei propuse. Nu sunt influiente asupra blocurilor din Vest, Sud si Sud-est.. 
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■ Începînd cu ora 1626  soarele apune , influenţele dintre clădiri nefiind relevante. 

 

3. CONCLUZII FINALE 

■ Din imaginile obţinute în urma studiului putem concluziona faptul  că la solstiţiul de iarnă , 

când lumina este mai difuză şi azimutul soarelui mai coborât determinînd umbre purtate mai 

lungi : 

     Blocul de locuinte din Vestul amplasamentului este afectat pe fatada estica in proportie de 

15-25% de umbrele purtate ale construcţiei propuse , intre orele 800
-1000 , in restul intervalului 

orar nefiind afectat de constructia propusa. 

     Blocul de locuinte din Nordul amplasamentului este afectat pe fatada sudica in medie in 

proportie de 50% de umbrele purtate ale construcţiei propuse, asigurandu-se un minim de 2 ore 

de insorire pentru fiecare fereastra pe parcursul zilei (partea dreapta a fatadei fiind insorita 

dimineata, iar partea stanga fiind insorita dupa-amiaza). 

     Blocurile de locuinte din Sudul, Sud-Est si Est amplasamentului nu sunt afectate de 

umbrele purtate ale constructiei propuse. 

     Constructia propusa este afectata pe fatada est in proportie de 70% de umbrele purtate ale 

blocului din Sud-estul amplasamentului, intre orele 800
-1100 , in restul intervalului orar  nefiind 

afectata. Fatada sud este afectata in proportie de 50-75% de umbrele purtate ale blocurilor din 

Sud si Sud-estul amplasamentului, asigurandu-se un minim de 2 ore de insorire pentru fiecare 

fereastra pe parcursul zilei. 

 

  ■ Consideram ca se asigura însorirea tuturor încăperilor de locuit din această zonă, 

existente si propuse,  respectand în acest fel normele sanitare specifice aflate în vigoare : 

Norme de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei  / capitolul 1 – 

Norme de igienă referitoare la zonele de locuit / art.2 – publicat in Monitorul Oficial al României , 

Partea I , Nr. 140: Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea 

acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore zilnic, la solstiţiul de iarnă , a tuturor încăperilor de 

locuit . 

 

Intocmit :    arh. Tiberius Manoliu 


