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MEMORIU – STUDIU DE INSORIRE 

DATE GENERALE:  

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI:   
 CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE 

1.2 PROIECTANT:     
B.I.A. COLAC ALEXANDRU SORIN 

1.3 BENEFICIAR:      
UNGUREANU VRANCEANU MIHAIL LAURENTIU 

1.4 AMPLASAMENT:    
STR. VIORELELOR, NR.17, MUN. BACAU, JUD. BACAU 

1.5 NUMAR PROIECT:   
97/2017    

1.6 FAZA DE PROIECTARE:  
P.U.D. 

OBIECTIVUL LUCRARI 

Prezenta documentaţie este întocmită în vederea determinării condiţiilor de 
iluminare naturală si a influienţelor asupra vecinătăţilor imediate,  determinate de 
amplasarea a unui corp de cladire având regimul de înălţime P+2E şi destinatia de 
LOCUINTE COLECTIVE . 

Terenul studiat  are o suprafata de 165.00mp, conform actelor anexate prezentei 
documentatii. 

Obiectivul propus pe terenul de amplasament,  se invecineaza: 

- la NORD:  - prop. privata, parcela libera de constructii 

- la SUD:  - prop. privata; locuinta tip P  

- la VEST:  - str. Viorelelor, ; bloc locuinte colective tip P+4E  

- la EST : alee pietonala; bloc locuinte colective tip P+4E  

SITUATIA EXISTENTA 

 La data vizitei pe amplasament s-au constatat urmatoarele: 

• Amplamentul proiectului propus are o forma de dretunghi regulat cu deschidere la 
un front stradal invecinandu-se astfel :  pe latura de Vest cu str. Viorelelor,  
Strada cu sens unic cu o latime carosabila de cca2.80m imbracaminte asfalt 
prevazuta cu trotuar.  
Tot pe latura de Vest in imediata vecinatate a strazi  si paralela cu aceasta se afla 
un tronson de bloc  de locuinte colective, cu un regim de inaltime P+4E, cu o 
inaltime totala de cca.+15.50m si la o distanta de cca.12.72m fata de constructia 
propusa 
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• Pe latura de EST, a amplasamentului propus, la o distanta de cca  6,88m se afla un 

imobil format din mai multe tronsoane alipite cu destinatie de locuinte colective, 
cu un regim de inaltime P + 4E H.max = +14.50m. 

• Existenta pe amplasamentul vecin a unui imobil format dintr-un corp cu destinatia 
de locuinta unifamiliara , cu un regim de inaltime P, H.max = +5.24m. aflata pe 
latura de SUD a amplasamentului propus la o distanta de cca 10.95m.  

• Pe latura de Nord,  amplasamentul propus se invecineaza cu un teren  liber de 
constructii, iar in urmatoarea vecinatate se afla o construcie P+M cu destinatia de  
locuinta unifamiliara, cu un H.max =+6.02  la o distanta de cca 20.12m. 

DETALIEREA STUDIULUI DE INSORIRE 

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 ArchiCAD 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; 

 
01.Introducere date amplasament in programul de calcul 
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• Alegerea momentelor de timp la care se vor face observaţiile. A fost ales 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 8 ore de la răsăritul şi pâna apusul soarelui.  

 
02.introducerea datelor cu privire la momentele de timp  

- 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 , diferenţele care care au apărut 
datorîndu-se azimutului solar specific anotimpului. 

CONCLUZII ALE STUDIULUI DE INSORIRE 

•  Începînd cu ora 16:00  soarele incepe sa apuna , influenţele dintre clădiri nefiind 
relevante 

 
• Din imaginile obţinute în urma studiului, conform planselor anexe S.01, putem 

concluziona faptul  că : 

La solstiţiul de iarnă , când lumina este mai difuză şi azimutul soarelui mai coborât 
determinînd umbre purtate mai lungi , ferestrele locuintele  din vecinatatea 
amplasamentului sunt afectate de umbrele purtate de construcţia propusa in proprtie de 
30%. Chiar si in aceste conditii (in care se cumuleaza orele de umbrire) fatadele corpului 
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de cladire propus cat si al  locuintelor din vecinatatea amplasamentului sunt luminate de 
razele soarelui, asigurand insorirea camerelor de locuit timp de cel putin 1,5 ore pe zi in 
intervalul orar  8.30 – 16.00  , dupa acest interval nemaifiind afectate de umbrele purtate 
de constructia propusa. 

 In urma efectuarii studiului de insorire a obiectivului propus – CONSTRUIRE IMOBIL  
LOCUINTE COLECTIVE din strada, Viorelelor, Nr. 17, Mun. Bacau, Jud. Bacau, se 
demonstreaza prin fotografiile atasate documentatiei de aviz si se constata ca sunt 
respectate prevederile ord. 119/2014 art. 3, aliniat 1: 

[(1) Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea 
acestora pe o durata de minimum 1 :1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit 
din cladire si din locuintele invecinate.] 

 

                    întocmit :     

   arh. Colac Alexandru Sorin 
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