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STUDIU DE ÎNSORIRE
Date de recunoaștere a documentației.
• denumirea obiectului: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA
Sp+P+E, FOISOR SI IMPREJMUIRE TEREN
• amplasament: strada Bucovina, nr. 64, CF 56376, mun. Botoșani,
jud. Botoșani
• beneficiar: ALBU ANDREEA MADALINA
• proiectant: S.C. ABS-BUILD SYSTEM S.R.L.
• proiect nr.: 9 / 2021
Orientarea constructiilor fata de punctele cardinale se face in conformitate cu
respectarea normelor sanitare si tehnice in vederea indeplinirii urmatoarelor cerinte:
- asigurarea insoririi (inclusiv aport termic);
- asigurarea iluminatului natural;
- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spatiile inchise (confort
psihologic);
- asigurarea unor cerinte specifice legate de functiunea cladirii, la alegerea
amplasamentului si stabilirea conditiilor de construire.
Insorirea constructiilor se analizeaza printr-un studiu specific, care determina,
pe baza calculelor astronomice, partile umbrite si insorite ale constructiilor, perioada
de insorire de-a lungul zilei in diverse anotimpuri, precum si umbrele purtate ale
constructiei noi asupra imobilelor invecinate .
Iluminatul natural este asigurat de lumina difuza ce provine de la bolta cereasca
(independent de latitudine, anotimp sau amplasarea cladirii fata de punctele
cardinale), precum si de radiatiile solare directe.
Confortul psihologic se realizeaza prin vizibilitatea unei parti a boltii ceresti,
neafectata de obstacole, ale caror efecte de obturare a vizibilitatii pot fi determinate
prin calcule geometrice. Igiena si confortul urban se realizeaza atat prin respectarea
normelor de insorire si iluminat natural (prin orientarea corecta a constructiilor conform
cerintelor functionale), cat si prin amplasarea constructiilor unele in raport cu altele,
astfel incat sa nu se umbreasca reciproc si sa nu se impiedice vizibilitatea boltii ceresti
din interiorul incaperilor.
Asigurarea duratei de insorire, dependenta de solutiile urbanistice, se
realizeaza prin orientarea, distantarea si dimensionarea constructiilor.
STUDIU DE INSORIRE PENTRU SOLSTITIUL DE IARNA
Studiul de insorire a fost solicitat de Primăria Municipiului Botoşani în vederea
aprobării Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA
Sp+P+E, FOISOR SI IMPREJMUIRE TEREN”.
Obiectivul urmărit a fost acela de a verifica dacă se respectă alin. 1 al art. 3 al
Ordinului 119 / 2014, şi anume « Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa
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asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarna, a
incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate”.
Studiul are la bază date preluate din SR 6648/1-2014. Studiul s-a făcut pentru
o inălţime maxima a locuintei de 7,50m, regim de inaltime Sp+P+1E, si o inaltime de
2,50m pentru foisor, regim de inaltime P.
Studiul de insorire analizeaza modul in care umbra acestor cladiri afecteaza
iluminatul natural al cladirilor invecinate. Legea prevede ca incaperile de locuit trebuie
sa fie luminate direct timp de minim 1,5 ore pe zi la solstițiul de iarna.
METODA DE STUDIU SI ANALIZA EFECTELOR DE INSORIRE / UMBRIRE
Pentru calcularea umbrelor lasate de constructia propusa s-a stabilit mai intai
localizarea geografica a amplasamentului.
Dat fiind pozitia constructiei fata de cladirile invecinate existente, s-a studiat
pozitia umbrei purtate de catre locuinta propusa, cu regim de inaltime Sp+P+E, fata
de cele doua constructii cu destinatia de locuinta, respectiv locuinta P+M, in partea de
nord, aflata la distanta minima de 2,15m si locuinta cu regim de inaltime P, in partea
vestica, aflata la distanta de 3,35m fata de foisor si la distanta de 6,10m fata de
locuinta.
Obiectivul propus nu este umbrit de catre celelalte imobile din zona, acestea
aflandu-se la o distanta mai mare decat inaltimea celei mai inalte cladiri invecinate.
S-a studiat astfel pozitia umbrelor purtate de catre constructiile propuse fata de
cele doua locuinte la solstitiul de iarna, situatia cea mai defavorabila de insorire,
reprezentandu-se grafic umbra purtata.
Pentru inceput s-au determinat unghiurile de inaltime solara si azimuturile
solare la diverse ore din ziua solstitiului de iarna pe baza:
- declinatiei solare la data de 21 decembrie (preluata din tabelul I.1 din
normativul SR 6648/1-2014) = - 23,5°
- latitudinii geografice preluata de pe harta pentru locatie = 47,73°
Pe baza acestor unghiuri s-a prezentat grafic umbra purtată, produsă de
cladirile propuse, pentru depistarea clădirilor cu eventuale probleme de însorire. În
ziua de 21 decembrie soarele răsare la ora 8 și 5 minute și apune la ora 16 și 20
minute.
In urma studiului realizat pentru ziua de 21 decembrie, intre orele 9,00 si 16,00,
s-au constatat urmatoarele:
- camera de locuit, aflata la mansarda imobilulului P+M pozitionat in partea
nordica, beneficiază de lumina solară directă de la rasaritul soarelui si pana la ora 13,
ulterior fiind umbrita de locuinta propusa;
- locuinta P aflata la distanta de 6,10m de locuinta si la distanta de 3,35m de
foisor pozitionata in partea vestica beneficiază de lumina solară directă de la ora 12 si
pana la apusul soarelui.
CONCLUZIA STUDIULUI DE INSORIRE
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Amplasarea obiectivului „CONSTRUIRE
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA
Sp+P+E, FOISOR SI IMPREJMUIRE TEREN”, in pozitia si volumetria propusa
respecta alin. 1, art. 3 al Ordinului 119/2014, si anume insorirea pe o durata de minim
1 ½ ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele
invecinate.

Întocmit,
ing. Airinei Andrei

Coordonator urbanistic,
arh. Mihai Tulbure

