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LEGISLAȚIE
NP 011-1997
2.5.3.1. Clădirile de grădiniţe ce se proiectează şi se execută din 

materialele de folosinţă curentă, pereţii portanţi din zidărie de 

cărămidă înlocuitori, piatră, panouri de beton armat, cu structură 

(schelet) de beton armat sau metal şi planşee din beton armat, au 

durata de serviciu 100 ani.

3.3.7 Uşile vitrate vor fi prevăzute cu geam securizat pentru a evita 

posibila accidentare.

4.4.5.1.3. Realizarea condiţiilor de iluminare se verifică, în mod 

aproximativ, pe baza raportului dintre aria ferestrelor încăperilor 

şi aria pardoselii acestora conform STAS 6221 după cum urmează:

4.4.5.1.5. La proiectarea iluminatului natural în grădiniţe se vor 

avea în vedere următoarele recomandări:

4.4.5.1.5.1. Ferestrele se aşează pe una din laturile încăperii, 

mobilierul aşezânduse astfel ca lumina să vină din stânga.

4.4.5.1.5.2. Plinurile dintre ferestre vor fi maximum 0,5 din lăţimea 

ferestrei.

4.4.5.1.5.3. Inălţimea parapetului va fi: la sălile de grupă 0,75m (cu 

protecţie la 0,90m); la grupuri sanitare peste 0,80 m; la scări peste 

1,00 m. Distanţa de la tavan la partea superioară a ferestrei să nu 

fie mai mare de 0.30 m.

4.4.5.1.6.2. Pentru diferitele încăperi ale grădiniţelor se recomandă 

următoarele orientări: (Fig.1)

4.6.1 Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent 

între unităţile funcţionale din grădiniţe, datorat unor surse de 

zgomot exterior acestora sunt conform STAS 6156 tab. 1 

următoarele: (Fig.2)

Fig.1                                                                       Fig.2



Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane 
PARAMETRII DE IZOLARE
 III.1.4. Parametrii de izolare acustică între unităţile funcţionale 
din clădirile pentru învăţământ şi educaţie sunt prezentaţi în 
tabelele III.3. şi III.4.

Indicativ C 125/1- 2012 
Parametrul 10: Indicele de izolare la zgomot aerian „Rw", în dB, 
pentru elemente de închidere ale golurilor faţadelor (ferestre, uşi) 
în funcţie de categoria tehnică a străzilor pe care sunt amplasate 
clădirile.

Parametrul 11: Indicele de izolare la zgomot aerian „R’w", în dB, 
pentru elementele de faţadă (compuse partea plină + partea 
vitrată), în funcţie de tipul de clădire şi unitatea funcţională ce se 
protejează.

In urma studierii hartilor de zgomot din 
cadrul orasului, s-a observat ca nivelul 
zgomotului in zona studiata 
este < 65 dB.



RAUMPILOT
Amplasare:

Se recomandă o orientare nord-sud a principalelor fațade ale 

clădirii, pentru a se obține o iluminare uniformă. Cu toate acestea, 

pentru orientarea camerelor trebuie luate în considerare 

interacțiunile complexe ale diferiților factori, cum ar fi locația 

sitului, conceptul global de amenajare urbană și coerența spațiilor 

interioare.

Proprietatea nu ar trebui să fie afectată de emisii externe, cum ar 

fi fumul, praful, mirosurile sau zgomotul.

Dimensionare:

Suprafața construită ar trebui să fie aproximativ echivalentă cu 20 

m2 pe elev.

Zonele exterioare neacoperite ar trebuii să aibă o suprafață 

echivantă cu 3-5 m2 pe elev, iar cele acoperite 0,3 m2 pe elev.

Tipologii de planimetrii:

Construcția poate fi dispusă în sistem pavilionar, compact, cu 

atrium sau în rețea, având maxim 4 niveluri.

 

CONCLUZII:
1. Raportul plin-gol al anvelopei este în strânsă corelare 

cu suprafața pardoselii fiecărei încăperi.

2. Anvelopa va urmări să reducă nivelul zgomotului 

exterior prin utilizarea de soluții constructive eficiente, dar care 

să nu afecteze estetica ansamblului. În acest sens, pot fi utilizate 

perdele de vegetație sau dublarea anvelopei. 

         3.Pentru reducerea zgomotului interior, se va urmări pe 

lângă alegerea unor soluții constructive eficiente și o organizare 

eficientă a spaților necesare asa cum reiese din tab. III.3 și III.4.

4. Orientarea fațadelor va urmări să eficientizeze modul de 
funcționare al anvelopei prin utilizarea condițiilor de mediu 
specifice amplasamentului.

5. Prin utilizarea unor goluri raportate la condițiile de 
mediu se poate obține o iluminare uniformă în așa fel încât 
iluminarea artificială să fie minimizată.

6. Pentru un iluminat uniform în cadrul clădirii se 

recomandă orientarea fațadelor principale pe direcția nord-sud. 
Pentru a preveni însorirea excesivă, mai ales pe timp de vară, se 
poate interveni la nivelul anvelopei prin dispunerea unor riflaje, 
parasolare sau console care sa umbrească zona.



PĂRȚILE COMPONENTE ALE ANVELOPEI
1. PEREȚI

În funcție de climatul temperat continental din Romania, 
materialele de construcție trebuie să fie bune izolatoare termice. 
Prin urmare, pereții trebuie să fie compuși din materiale cu un 
coeficent de conductivitate termică ( λ ) cât mai mic.  În tabelul 
de mai jos, se poate observa conductivitatea termică ( λ ) a 
materialelor.

Pereții multistrat - au aparut în ideea împărțirii pe 
funcțiuni a materialelor: rezistență, izolare și protecție.

Acești pereți folosesc materiale specializate, cele mai 
eficente pentru funcțiunea pe care o îndeplinesc.

Pereți multistrat pot fi compuși din doua sau trei 
straturi. 
Pereți alcatuiți din două straturi - perete de rezistență + 
termo/fonoizolație.
Pereți alcatuiți din trei straturi  (perete ventilat) - perete de 
rezistență + termo/fonoizolație + placaj (caramidă aparentă, 
lemn aparent, placaj din piatră/beton sau aluminiu compozit).

O fatadă ventilată are prevazut un spațiu de aer, care 
permite aerisirea continua a peretelui. Această structură 
protejează cladirea împotriva umezelii și condensului, și reduce 
la minimum posibilitatea de aparitie a problemelor legate de 
cele doua efecte negative ale altor sisteme de termoizolare.

 

fig. 1 Perete cu 2 straturi                 fig. 2 Perete cu 3 straturi   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Climat_temperat_continental


TÂMPLĂRIE PVC

-tâmplăria PVC ajută la economisirea 
energiei și la utilizarea eficientă a acesteia, 
contribuind la reducerea costurilor 
utilităților pe timpul iernii. 
-tâmplăria din PVC nu favorizează apariția 
condensului.
-tâmplăria din PVC este mult mai ieftină 
față de celelalte tipuri, iar gama de culori 
este variată, cea mai indicată fiind cea de 
imitație de lemn, fiind compusă din 7 
variante decorative: stejar rustic, stejar 
închis, stejar deschis, stejar auriu, oregon 
și mahon. 

2. TÂMPĂRIE
TÂMPLĂRIE DIN ALUMINIU

-tâmplăria din aluminiu se potriveste mult 
mai bine pentru clădirile de birouri. 
Acestea nu sunt o alegere favorabilă pentru 
programul de învățământ, datorită 
condensului ce se formează. 
-totuși, în ciuda acestui dezavantaj, 
tâmplăria de aluminiu este rezistentă la 
lovituri, factori de mediu și este foarte ușor 
de întreținut.
-tâmplăria din aluminiu poate fi mai 
scumpă
-pentru acest tip de tâmplărie, în prezent, 
gama de culori este alcătuită din 213 culori 
RAL.

TÂMPLĂRIE DIN LEMN

-tâmplăria din lemn asigură o izolație 
termică garantată, lemnul având o 
eficacitate energetică foarte bună. Pe lângă 
acestea, prin proprietățile sale, lemnul nu 
ruginește, nu corodează și nu se 
deformează dacă este întreținut corect. 
-dezavantajele acestui tip de tâmplărie țin, 
în principal, de costuri și întreținere. 
-costul acestui tip de tâmplărie fiind mai 
mare decât al celorlalte, iar întreținerea 
lemnului fiind una ceva mai complicată și 
mai costisitoare.



3. ACOPERIȘ
Acoperiș rece: hidroizolația și termoizolația sunt separate prin 
strat de aer ventilat: șarpantă, mansardă.                                         
Materiale utilizate:   -închiderea exterioară:  țiglă, tablă  

          -structură: lemn sau metal 
          -hidroizolație: folie de polietilenă   
          -termo- și fonoizolație: polistiren 
expandat, polistiren extrudat, vată minerală, 
spumă de sticlă, etc. 
          -bariera de vapori
          -închiderea interioară: gips-carton

Ventilarea este necesară datorită unor surse de umiditate (țevi 
ghene, vapori). În cazul în care se prevede un acoperiș înclinat 
cu mansardă se va realiza un strat de aer ventilat în stratificația 
învelitorii pentru ca lemnul prins între două folii să nu 
acumuleze umezeală și să se formeze ciuperci sau mucegai. Se 
poate renunța la stratul de ventilare prin utilizarea unei folii 
hidrofobe însă nu este o soluție ideală. În cazul în care se 
prevede un acoperiș rece (cu pod) nu este nevoie de stratul de 
ventilare. 
Acoperiș cald: hidroizolația și termoizolația sunt lipite: terasă
Este de preferat ca scurgerile să fie amplasate înspre interior, în 
zona caldă, unde zăpada se poate topi mai repede iarna. 
Materiale utilizate (terase circulabile și necirculabile):      
-închiderea exterioară: pietriș, dale așezate pe pietriș sau 
piciorușe, etc.
-hidroizolație: ex. bitum

-termo- și fonoizolație: polistiren expandat, vată minerală, spumă de 
sticlă, etc. Între bariera de vapori și hidroizolație nu se pune polistiren 
extrudat.
-bariera de vapori:  sub termoizolație se aplică o barieră de vapori.
-betonul de pantă – ajută la dirijarea apei către scurgeri. La terasele 
circulabile, are o pantă de minim 1.5%. 
-structură: placă BA, lemn, metal
-închiderea interioară: tencuială, gips-carton 

Terase verzi: 
 Avantaje:
 Constructive: -cresc durata de viață a acoperișului, datorită faptului că 
stratul de vegetație blochează radiațiile UV care pot distruge izolația 
-scad temperatura la nivelul acoperișului pe timpul verii (cu 25°-30°) și 
au rol fonoizolator 
Ecologice: -rețin apa meteorică și produc O2 și absorb CO2 
Fiziologice: -umidifică aerul, reduc emisiile de praf, zgomotul urban și 
temperatura la nivel urban. 
Dezavantaje:
- sunt considerate grele 
- presupun costuri ridicate – depinde de soluția aleasă 
- necesită întreținere și consum de apă – depinde de tipul de vegetație 
propus 



Concluzii

1. Pereții multistrat prezintă o soluție foarte avantajoasă  pentru anveloparea unei grădinițe, deoarece aceștia au o termoizolare 
și o fonoizolare foarte bună.

2. Fațadele ventilate acoperite cu placi pentru exterior oferă avantaje considerabile în durabilitatea și bunăstarea clădirii, 
precum și în reducerea costurilor de întreținere. 

3. Tâmplaria de PVC și din lemn este mult mai indicată pentru programul de grădiniță, deoarece nu se formează condensul în 
interiorul spațiilor.

4. Acoperișurile reci sunt neeconomice datorită utilizării ineficiente al volumului clădirii. 

5. Terasele verzi sunt o soluție buna din punct de vedere al fonoizolării, reducerii prafului și al controlului temperaturii, însă 
pot aduce încărcări mai mari pe structură.



Exemplu 1 Yellow Elephant Kindergarten și Suwalki Kindergarten
 

Grădinița Yellow Elephant se află 
în estul Poloniei și a fost 
proiectată pentru 125 de copii, 
având 5 camere ( 2 pentru creșă și 3 
pentru grădiniță) . Adaptarea la 
condițiile climatice ( ierni reci și 
veri călduroase) și de asemenea 
nevoia de protecție împotriva 
vântului au dus la forma clădirii și 
relația plin-gol a fațadelor.

Grădinița Suwalki, proiectată de 
aceeași firmă de arhitectura se află 
în nordul Poloniei, într-o zonă 
ploioasă. Astfel, având aceeași 
nevoie de protecție împotriva 
vântului s-a păstrat forma de H, 
dar nevoia de protecție împotriva 
ploii a dus la eliminarea curții 
interioare și bordarea pe latura 
estică și vestică cu terase 
acoperite.



Clădirea realizată după un plan 
asemănător cu cel al exemplului anterior 
răspunde în mod diferit cerințelor 
climatice prezente în zona de nord a 
Poloniei. 
Fațada estică și cea vestică sunt vitrate în 
totalitate pentru a primi cât mai multă 
lumină. Datorită zonei ploioase în care se 
află, întreaga clădire este bordată de 
terase acoperite care ajută și la umbrirea 
interiorului pe timpul verii.
Luminatoarele zenitale aduc un plus de 
lumină naturală în cadrul sălilor.

Clădirea a fost proiectată la scara copiilor, 
înălțimile intrărilor, geamurilor și 
tavanului subordonându-se acestei scări.
Fațada estică corespunde spațiilor creșei 
și spațiilor sociale iar cea vestică, 
grădiniței. Astfel, pentru a obține o bună 
iluminare pe timp de iarnă și umbrire în 
timpul verii s-au realizat geamurile în 
bandă cu partea superioară situată la 1.5m 
( fiind potrivită și pentru scara copiilor) 
pentru o iluminare suplimentară s-au 
folosit luminatoare zenitale și golurile 
circulare pe fațade.
Curtea interioară este bordată de ferestre 
mari pentru a permite un maxim de 
lumină iar planșeul iese în consolă pentru 
a permite umbrirea curții.
Pereții sunt groși și bine izolați pentru a 
oferi confortul termic necesar.

                                                              

Fatada Est

Fatada Est

Fatada Vest

Fatada Vest

Fatada Sud

Curtea interioară-Nord

Fatada Nord Fatada Sud



Exemplu 2 Kindergarten Kekec, Ljubljana, Slovenia

Informații generale

Grădinița Kekec este o extensie a unei grădinițe deja 
existente realizată din elemente prefabricate specifică anilor 1980. 
Extensia are o superafață de 130 m²,  a fost construită în 2010 de 
către firma Arhitektura Jure Kotnik și este realizată din elemente 
prefabricate din lemn de origine locală. Planimetria este una 
simplă, formată dintr-o zonă de acces, un vestiar, două săli de 
grupă și un grup sanitar. 

Conceptul care a stat la baza designului a ținut cont de 
două aspecte. Primul s-a bazat pe lipsa echipamentelor de joacă, 
iar cel de-al doilea a constat în reducerea energiei utilizate. 
Primul aspect a fost rezolvat prin utilizarea unor fațade 
interactive formate din lamele de culoarea lemnului pe una dintre 
părți, iar pe cealaltă parte sunt pictate în nouă culori strălucitoare. 
Pe lângă rolul estetic, acestea au și un rol funcțional și anume 
acela de umbrire, închizându-se sau deschizându-se în funcție de 
necesități. 

N



Soluții tehnice implementate: 

-clădire cu un consum redus de energie

- fațadă din elemente de lemn prefabricate

- accent pe calitatea aerului interior. 

Date energetice:

Prin utilizarea unor materiale izolatoare de calitate s-au redus 
costurile de încălzire de cinci ori. De asemenea, prin utilizarea 
unor goluri de dimensiuni mari și a unor suprafețe vitrate în zona 
grupurilor sanitare s-a redus consumul de energie electrică. 

Ventilația și calitatea mediului interior:

Calitatea aerului interior se bazează pe utilizarea cât mai rară a 
ventilări mecanice. Astfel golurile sunt orientate spre vântul de 
nord-est, iar prin intermediul tâmplăriei utilizate se realizează o 
ventilare controlată. 



Exemplu 3 Kindergarten Nová Ruda  
Grădinița, Nová Ruda din Vratislavice nad Nisou a fost proiectată de către 

arhitectul Petr Stolín Architekt, în anul 2018 și are o suprafață de 915,00 mp.
Grădinița este situată langă un teren liber care le permit preșcolarilor să se 

joace în are liber, iar în partea opusă se află o clădire istorică, o școală de artă și 
câteva case unifamiliare, care, în ansamblu, formează un context rural.

Spațiile din clădiri sunt aranjate pe verticală. La nivelul solului există un 
spațiu liniștit, cu zone de odihnă și o sală de mese. Deasupra acestuia se află camera 
de joacă, care beneficiază de conexiunea către curte și terase. La etajul superior, sala 
de clasă beneficiază de luminatoare și vederi peste un câmp adiacent. Terasele și 
zonele de vizionare de pe acoperiș sunt amplasate strategic, alături de tăieturile din 
carcasa din fibră de sticlă, privind înapoi în curtea centrală.

Parcela înclinată spre nord, adiacentă unei școli de artă existentă, și nevoia 
de locuri de parcare s-au dovedit a fi o provocare pentru proiect.

Acest loc constrâns la determinat pe Stolín și Mičeková să dezvolte 
conceptul de descompunere a formei clădirii, menținându-l unificat prin învelișul 
exterior.

https://www.archdaily.com/office/petr-stolin-architekt


Gradinița este compusă din două anvelope, prima fiind 
realizată din pereți portanți, iar cea de-a doua anvelopă este 
formată din scheletul metalic acoperit cu panouri de fibră de 
sticlă translucidă având un rol de protecție pentru preșcolari, dar 
având în același timp și un rol de intimitate. 

Pe langă rolul de intimitate, aceste panouri de fibra de 
sticlă prezintă mai multe avantaje:
- imbunatațeșe coeficientul termic al cladirii placate
- rol de izolare fonică
- obturează lumina solară - rol de parasolar
- impiedică apa pluvială să ajungă la termoizolația cladirii 
- impiedică zapadă sa se depună pe cladire, dar și un design 
arhitectural unic.



Concluzii

PROBLEME SOLUȚII

Exemplul 1
(Yellow Elephant Kindergarten și Suwalki 
Kindergarten)

-climă nefavorabilă

-iluminarea

-confort termic

-conformarea volumetrică astfel încât să 
creeze spații protejate
-goluri de tip bandă la scara copiilor, 
luminatoare zenitale și goluri circulare 
-materiale izolatoare calitative

Exemplul 2
(Kindergarten Kekec)

-lipsă de atractivitate
-însorire excesivă
-calitate aerului interior

-limitarea energiei utilizate

-fațadă viu colorată, interactivă
-lamele de lemn
-tâmplărie ce permite ventilarea controlată 
-materiale izolatoare calitative

Exemplul 3
(Kindergarten Nová Ruda)

-intimitate 

-zgomot

-iluminat

-dublarea anvelopei de un schelet metalic 
închis cu fibră de sticlă translucidă


