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Prin acest studiu se analizeaza infuenta cladirilor propuse, C1 si C2 (D+P+6E), (locuinte
colective) si C3 parcaj semi-ingropat, asupra iluminarii naturale a cladiriilor existente in vecinatate , E1 si E2,
amplasate conform planului de situatie anexat (U5 - Posibilitati de mobilare urbana).

Analiza iluminarii naturale a constructiilor propuse si influenta acestora asupra constructiilor invecinate:

Avand in vedere ca latura scurta a blocului de locuinte din vecinatate prezinta doar goluri
de la casa de scara, aceasta nu va fi studiata prin aceasta documentatie.

Va fi studiata latura lunga a corpului de cladire cu destinatia de locuinte colective din
imediata vecinatate. –constructie notata in plan cu “E1” avand regim de inaltime P+4E

Va fi studiata latura etajului, corpului de cladire din vecinatate de pe latura estica (cladire
servicii si depozitare SC MAPE SRL –la parter, LOCUINTA LA ETAJ SI MANSARDA) aflata la o distanta minima
de 17.15 m fata de corpul C2 (10.50 m fata de corpul C2 si la o distanta minima de 2.90 m fata de corpul C3
pentru zona de constructie cu regim de inaltime parter).- constructie notata in plan cu E2 avand regim de
inaltime variabil Parter si P+1E+M

Articolul 3 din OMS 119/2014 prevede urmatoarele:
- in cazul in care proiectul de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta dintre cladirile

invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de
insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. (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.

Mentionam ca in studiul de insorire anexat au fost pozitionate pe teren toate constructiile
propuse si existente

Pentru analiza iluminarii naturale a constructiilor propuse, s-au analizat 4 momente
determinante pe parcursul unui an: echinoctiile de primavara si de toamna (21 martie si 22 septembrie),
respectiv solstitiile de vara si iarna (21 iunie si 21 decembrie).

Analiza insoririi sitului s-a facut in programul ArchiCAD (versiune 21.0.0, licenta numarul 3-
4202395), avand in vedere coordonatele geografice ale orasului Tirgu Neamt respectiv: latitudine N: 47° 12' 9"
, longitudine E: 26° 21' 31" .

Concluziile Studiului de insorire realizat pentru a evalua influenta constructiilor propuse
asupra cladirilor invecinate vor fi evidentiate pe urmatoarele perioade: 
Echinoctiul de primavara 21 martie.

Soarele rasare la ora 6:21 si apune la ora 18:22 
Solstitiul de vara data 21 iunie.

Soarele rasare la ora 05:14 si apune la 21:09
Echinoctiul de toamna - 22 septembrie.

Soarele rasare la ora 06:06 si apune la 18:08.
Solstitiul de iarna - 21 decembrie.  

Soarele rasare la ora 8:00 si apune la ora 16:32
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In urma studiului de insorire, realizat pentru cladirile invecinate notate cu E1 
si E2,s-au constatat urmatoarele perioade de insorire:

Echinoctiul  de primavara 21 martie.
Soarele rasare la ora 6:21 si apune la ora 18:22 

E1 fatada sud- Insorire completa 08:00 – 14:00 (6 ore)
E2 fatada vest- Insorire completa 13:00 – 15:00 (2 ore)

Solstitiul de vara data 21 iunie.
Soarele rasare la ora 05:14 si apune la 21:09

E1 fatada sud- Insorire completa 12:30 – 14:00 (o ora si jumatate)
E2 fatada vest- Insorire completa 13:30 – 15:00 (o ora si jumatate)

Echinoctiul  de toamna - 22 septembrie.
Soarele rasare la ora 06:06 si apune la 18:08.

E1 fatada sud- Insorire completa 09:00 – 14:30 (5 ore si jumatate)
E2 fatada vest- Insorire completa 13:30 – 16:00 (2 ore si jumatate)

Solstitiul de iarna - 21 decembrie.  
Soarele rasare la ora 8:00 si apune la ora 16:32

E1 fatada sud- Insorire completa 08;00 – 14:30 (6 ore si jumatate)
E2 fatada vest- Insorire completa 13:30 – 16:30 (3 ore)

In urma studiului efectuat se constata ca imobilele studiate au asigurata
insorirea naturala pe o perioada de minim o ora si jumatate la solstitiul de iarna, conform
O.M.S. 119/2014.

Concluzii ale analizei insoririi cladirilor studiate
In urma studiului efectuat se constata:
-fatada de sud a cladirii invecinate studiate E1 (latura de nord-est a terenului

studiat), are asigurata insorirea necesara de 1 ora si 30 de minute pe timpul solstitiului de
iarna, iar constructia propusa nu influenteaza insorirea acestora.

-fatada de vest a etajului si a mansardei cladirii invecinate studiate E2 (latura
de sud-est a terenului studiat), are asigurata insorirea necesara de 1 ora si 30 de minute pe
timpul solstitiului de iarna, iar constructia propusa nu influenteaza insorirea acestora.

Conform Legii dreptului de autor proiectul este proprietate intelectuală a
S.C.MEDIA PROJECTS.S.R.L şi nu poate fi reutilizat sau vândut unei terţe persoane fără
acordul scris al autorului.

Redactare
Arh. Ana-Maria SAVESCU



răsărit - 06:21

apus - 18:22

Imagini la interval de 30 de minute

Echinocțiul de primăvară – 21 martie
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CONCLUZIE 

1. Cladirea existenta E1:

Cladirea existenta E1 (bloc de locuinte collective - P+4E) are 

asigurata insorirea completa a fatadei de SUD pe o perioada de aproximativ 6 

ore, in intervalul orar 8:00-14:00.

2.  Cladirea existenta E2:

Cladirea existenta E2 (cladire servicii si locuinta individuala la 

etajul 1 si mansard – P, P+1E+M) are asigurata insorirea completa a fatadei

de VEST (in zona etajului si a mansardei) pe o perioada de aproximativ 2 ore 

si jumatate, in intervalul orar 12:30-15:00.



Solstițiul de vară – 21 iunie
răsărit - 05:14

apus - 21:09

Imagini la interval de 30 de minute
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CONCLUZIE 

1. Cladirea existenta E1:

Cladirea existenta E1 (bloc de locuinte colective - P+4E) are 

asigurata insorirea completa a fatadei de SUD pe o perioada de aproximativ o 

ora si jumatate, in intervalul orar 12:30-14:00. Cladirile propuse nu influenteaza

insorirea acestei constructii existente.

2.  Cladirea existenta E2:

Cladirea existenta E2 (cladire servicii si locuinta individuala la 

etajul 1 si mansard – P, P+1E+M) are asigurata insorirea completa a fatadei

de VEST (in zona etajului si a mansardei) pe o perioada de aproximativ o ora

si jumatate, in intervalul orar 13:30-15:00.



Echinocțiul de toamnă – 23 septembrie
răsărit - 06:06

apus - 18:08

Imagini la interval de 30 de minute
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CONCLUZIE 

1. Cladirea existenta E1:

Cladirea existenta E1 (bloc de locuinte collective - P+4E) are 

asigurata insorirea completa a fatadei de SUD pe o perioada de aproximativ 5 

ore si jumatate, in intervalul orar 09:00-14:30.

2.  Cladirea existenta E2:

Cladirea existenta E2 (cladire servicii si locuinta individuala la 

etajul 1 si mansard – P, P+1E+M) are asigurata insorirea completa a fatadei

de VEST (in zona etajului si a mansardei) pe o perioada de aproximativ 2 ore 

si jumatate, in intervalul orar 13:30-16:00.



Solstițiul de iarnă – 21 decembrie

răsărit - 08:00

apus - 16:30

Imagini la interval de 30 de minute
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CONCLUZIE 

1. Cladirea existenta E1:

Cladirea existenta E1 (bloc de locuinte collective - P+4E) are 

asigurata insorirea completa a fatadei de SUD pe o perioada de aproximativ 6 

ore si jumatate, in intervalul orar 09:00-14:30.

2.  Cladirea existenta E2:

Cladirea existenta E2 (cladire servicii si locuinta individuala la 

etajul 1 si mansard – P, P+1E+M) are asigurata insorirea completa a fatadei

de VEST (in zona etajului si a mansardei) pe o perioada de aproximativ 3 

ore, in intervalul orar 13:30-16:30.
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In urma studiului efectuat se constata ca imobilele studiate au asigurata
insorirea naturala pe o perioada de minim o ora si jumatate la solstitiul de iarna, conform
O.M.S. 119/2014.

Concluzii ale analizei insoririi cladirilor studiate
In urma studiului efectuat se constata:
-fatadele cladirilor invecinate studiate E1 si E2 (latura de nord-est a terenului

studiat – E1, latura de sud-est a terenului studiat – E2), au asigurata insorirea necesara de 1
ora si 30 de minute pe durata solstitiului de iarna conform OMS 119/2014, iar constructia
propusa nu influenteaza insorirea acestora.

Conform Legii dreptului de autor proiectul este proprietate intelectuală a
S.C.MEDIA PROJECTS.S.R.L şi nu poate fi reutilizat sau vândut unei terţe persoane fără
acordul scris al autorului.

Redactare
Arh. Ana-Maria SAVESCU


