
STUDIU DE ÎNSORIRE

pentru 

P.U.Z. REGLEMENTARE IMOBIL TEREN

1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

- Denumire  proiect  conform  certificatului  de  urbanism: P.U.Z.  REGLEMENTARE

IMOBIL TEREN

- Proiectant general: S.C. ALL ARHITECTURA S.R.L. Constanța

- Beneficiar: s.c. CARLA COL IMOB s.r.l.

- Amplasament: municipiul  Medgidia, str. Independenței, nr.12B, lot 1/1/1/1/2, judetul

Constanta

- Data elaborării: mai 2018

2. PREMIZE

Studiul de însorire pentru amplasamentul studiat s-a făcut luându-se în considerare

datele de 21 octombrie și 21 decembrie (solstițiul de iarnă), dat fiind că normele în vigoare

pentru proiectarea construcțiilor se raportează la aceste date. S-au avut în vedere O.M.S.

119/2014 și  Normativul  NP 057/2002 pentru  proiectarea clădirilor  de  locuințe,  acestea

constituind funcțiunea predominantă în zonă, existentă și menținută.

Astfel,   O.M.S.  119/2014,  prevede  la  art.  3  că  amplasarea  clădirilor  destinate

locuințelor trebuie să asigure însorirea, pe o durată de minimum  1,5 ore la solstițiul de

iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate.

NP 057/2002  prevede,  referitor  la  cerința  de  calitate   „D  –  Igienă,  sănătate  și

mediu”, art.3.4, că trebuie să se asigure, pentru cel puțin o cameră de locuit din fiecare
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locuință, o durată de însorire la o zi de referință (21 octombrie sau 21 februarie) de cel

puțin  2 ore la un unghi de incidență de minim 6º în plan vertical  și  minim 20º în plan

orizontal.

Datele utilizate în calcule sunt extrase de pe site-ul https://www.timeanddate.com .

3. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul se află în Municipiul Medgidia, cu coordonatele geografice:

– 44º15'37” latitudine nordică

– 28º16'03” longitudine estică

Inventarul de coordonate al terenului care a generat P.U.Z.:

Numãr punct X Y
1 761447.394 312017.364
2 761446.408 312025.171
3 760905.629 312019.469
4 760905.450 311994.510
5 760909.750 311994.593
6 760914.050 311994.676
7 760918.025 311994.748
8 760918.134 311988.713
9 760967.769 311990.370
10 761069.682 311992.630
11 761173.432 311992.492
12 761176.268 311992.545

Pe  terenul  studiat  loturile  propuse  sunt  aproximativ  dreptunghiulare,  aliniate  la

străzile trasate după tramă ortogonală. Clădirile pot fi orientate, în general, având fațadele

paralele sau perpendiculare pe str. Dezrobirii. Pentru calculul perioadelor de însorire, s-a

măsurat după planurile cadastrale unghiul pe care latura lungă a terenului studiat dinspre

nord (aliniată la bulevard) îl are față de direcția nordului, pentru a putea fi comparat cu

unghiul azimut al soarelui, și acesta este de 83º (277º). Studiul pornește de la posibilitatea

asigurării  însoririi  fiecărei clădiri  propuse pe latura nordică a cvartalului,  pentru care se

modifică regimul de înălțime, fără a ține cont de vecinătățile construite.

4. ANALIZA LA DATA DE 21 OCTOMBRIE PENTRU CONSTRUCȚIILE PROPUSE, fără a

ține cont de vecinătățile construite

Pe data  de  21 octombrie (se  aplică  NP057/2002),  soarele  răsare  la  ora  7:27,

azimut 104º și apune la ora 18:12, azimut 256º. Pentru unghiurile de incidență mai mari de

6º în plan vertical, intervalul orar al zilei este de la ora 8:04 (azimut 111º) la ora 17:35
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(azimut 249º).

Pentru fațadele orientate la est

Acestea au unghi de 173º față de direcția nordului. Pentru asigurarea unui unghi de

incidență de minim 20º în plan orizontal, azimutul maxim acceptat este de 153º (173º-20º).

Acesta se atinge la ora 11:15. Rezultă un interval de  3 ore și 7 minute în care pot fi

însorite.

Pentru fațadele orientate la sud

Acestea au unghi de 83º (263º) față de direcția nordului. Pentru asigurarea unui

unghi de incidență de minim 20º în plan orizontal, azimutul minim acceptat este de 103º,

iar cel maxim de 243º. Acestea se ating la ora 7:21 (înainte de răsăritul soarelui), respectiv

ora 17:01. Ca să respecte și unghiul de incidență minim de 6º în plan vertical, se ia în

considerare intervalul orar dintre orele 8:04 și 17:01. Rezultă un interval de 8 ore și 57 de

minute în care pot fi însorite.

Pentru fațadele orientate la vest

Acestea au unghi de 173º față de direcția nordului. Pentru asigurarea unui unghi de

incidență de minim 20º în plan orizontal, azimutul minim acceptat este de 193º. Acesta se

atinge la ora 12:27. Până la apusul soarelui, se ia în considerare intervalul orar dintre orele

12:27 și 17:35. Rezultă un interval de 5 ore și 8 minute în care pot fi însorite.

Pentru fațadele orientate la nord

Acestea au unghi de 263º față de direcția nordului și  deci nu pot fi însorite la

această dată din calendar.

5. ANALIZA LA DATA DE 21 DECEMBRIE PENTRU CONSTRUCȚIILE PROPUSE, fără a

ține cont de vecinătățile construite

Pe data de 21 decembrie (se aplică O.M.S. 119/2014), soarele răsare la ora 7:37,

azimut 123º și apune la ora 16:29, azimut 237º. Nu se precizează unghiuri de incidență ale

razelor solare.

Pentru fațadele orientate la est

Acestea  au  unghi  de  173º  față  de  direcția  nordului  și  deci sunt  însorite  între

azimuturile de 123º și 173º, deci între orele 7:37 și 11:34. Rezultă un interval de  3 ore și

57 de minute în care pot fi însorite.
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Pentru fațadele orientate la sud

Acestea au unghi de 83º (263º) față de direcția nordului  și deci sunt însorite între

azimuturile de 123º și 237º, deci între orele 7:37 și 16:29 (întreaga zi - lumină). Rezultă un

interval de 8 ore și 52 de minute în care pot fi însorite.

Pentru fațadele orientate la vest

Acestea  au  unghi  de  173º  față  de  direcția  nordului  și  deci sunt  însorite  între

azimuturile de 173º și 237º, deci între orele 11:34 și 16:29. Rezultă un interval de 4 ore și

55 de minute în care pot fi însorite.

Pentru fațadele orientate la nord

Acestea au unghi de 263º față de direcția nordului  și deci  nu pot fi însorite la

această dată din calendar.

Sunt anexate planșele cu aceste simulări.

6. ANALIZA UMBRELOR PRIMITE DE LA CLĂDIRILE DIN VECINĂTATE

Clădirile din vecinătate, situate pe partea opusă a străzii Dezrobirii, sunt de nivel

redus, la distanța de minimum 20.0 metri și nu pot afecta însorirea etajelor inferioare ale

construcțiilor propuse în zona studiată. 

În  funcție  de  poziționarea  clădirilor  unele  față  de  celelalte,  la  faza  autorizării

construirii, se va întocmi studiu de însorire specific situației respective. 

7. ANALIZA UMBRELOR PROIECTATE PE CLĂDIRILE DIN VECINĂTATE

În vecinătate se află Colegiul Național Nicolae Titulescu și construcții  industriale.

Aceste din  urmă nu necesită  condiții  speciale  de  însorire.  Fațadei  estice a unității  de

învățământ i  se va asigura însorirea pentru sălile de clasă, cabinete și  laboratoare de

minimum 2 ore, la un unghi de incidență a radiației directe de 6º în plan vertical și 12º în

plan orizontal, la 21 martie și 23 septembrie.

Construcțiile  propuse se pot umbri unele pe altele, dar, cum se observă pe planșele

cu simulări, se poate asigura însorirea corespunzătoare, în funcție de distanța dintre ele,

iar acest lucru se va dovedi prin  studiu efectuat la faza de autorizație a construirii.
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8. CONCLUZII

Umbrele  purtate  pot  apărea  datorită  propriei  volumetrii  (decroșuri,  balcoane,

console, etc.), ori datorită clădirilor situate înspre sud, sud-est și sud-vest.

În concluzie, se va întocmi studiu de însorire particularizat pentru fiecare construcție

propusă, care să țină cont de poziția camerelor de locuit în clădire, de orientarea acestora

și de distanțele până la vecinătăți, la faza de proiect tehnic, verificat împreună cu întregul

proiect la exigența de calitate D - Igienă, sănătate și mediu, conform legislației în vigoare.

Se recomandă ca spre nord să se amplaseze spații anexe și care să nu necesite

însorire directă, iar spre sud, est și vest să fie orientate camerele de locuit și alte funcțiuni

care necesită însorire.

Întocmit,

arh. Ignis Duvagi
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