


2.1 Planificarea, programarea, finantarea

2.2.2 Pentru estimarea necesarului construit se poate avea in vedere o arie utilă de 
9/10 mp pe loc și o arie construită desfășurată de 14/15 mp pe loc. 

2.5.3 Măsuri de siguranță durabilitate

2.5.3.1 Clădirile de gradinițe se proiectează si se execută din materiale de folosință
curentă, pereți portanți din zidărie de caramidă înlocuitori, piatră, panouri de 
beton armat, cu structura (schelet) de beton armat sau metal si planșee din beton
armat, au durata de serviciu 100 de ani.

3.2 Conditii de amplasament

3.2.2.1 Terenul de amplasament al gradiniței va fi organizat in patru zone si anume:

-zona ocuapată de construcții (Ac)

-zona curții de recreație

-zona terenurilor si instalațiilor sportive

-zona verde inclusiv gradina cu flori



3.2.3 Gradul de ocupare al terenului se va referi la toate cele patru zone menționate la 
punctul 3.2.2.1. Se recomandă să nu se depașească un grad de ocupare de 82% (teren
amenajat fata de total teren), terenul construit sa nu depaseasca 25% din terenul
aferent si să nu scadă sub 16%.

3.2.4 Regimul de înăltime recomandat pentru gradinițele de 6-10 grupe va fi de parter
+etaj.

3.2.5 Distanțele clădirilor gradiniței fată de alte cladiri trebuie să respecte urmatoarele
condiții:

-sa nu se umbrască reciproc față de razele soarelui

-sa nu se influențeze reciproc din punct de vedere acustic, respectând cerințele
acustice

-sa respecte exigențele prevăzute de normele de stingere si prevenire a incendiilor

Se recomandă o retragere de minimum 25 de m de la aliniamentul străzii.



3.2.7 Frontul stradal minim trebuie să permită un acces facil cu poartă pentru
autovehiculele și intrare pietonala. 

Condiții specifice zonei

3.3.7 Nivelul de zgomot exterior al cladirii (definit conform STAS 6161/1) nu va
depasi in limita amplasamentului valoarea de 50 dB(A) stabilita prin lege. In caz
contrar se vor lua măsuri de protecție la zgomot in interiorul casei sau de reducere
a cauzei zgomotului

Cerințe de calitate a contrucțiilor

Punctele termice, centralele termice, posturile de transformare si stațiile de 
pompare ce deservesc clădirile de gradinite de copii, vor fi amplasate, de regulă, 
grupat in cladire independenta.

Atunci cand se amplasează în clădire instalațiile a caror avariere in caz de cutremur
poate provoca incendii, explozii, scurgeri de abur sau de apa fierbinte nu vor fi 
montante sub sau adiacent zonei incaperilor in care se află în mod obisnuit copiii, 
săli de grupa, dormitoare și in zona cailor de evacuare.



Siguranta in exploatare

4.2.2.1 La ieșirea din grădinițe se vor monta balustrade protective la limita
trotuarului, care sa limiteze iesirea brusca in carosabil; 

Platformele de acces in cladire vor fi prevazute cu balustrade de protective 
indiferent de inaltimea denivelarii.

Caile de evacuare a copiilor vor fi prevazute conform reglementarilor generale, 
asigurandu-se latimi de trecere majorate cu 0,50 m.

Caile de circualtie vor fi luminate si ventilate natural.

In zonele cu diferente de nivel, este interzisa prevederea a mai putin de 3 trepte.

Scara trebuie rezolvata astfel incat sa asigure un spatiu liber de trecere fara risc de 
lovire.

Balustradele scarilor trebuie astfel realizate incat sa nu constituie o sursa
potentiala de accidentare:

-se va realiza o a doua mana curenta la 60 de cm inaltime

-barele verticale ale balustrade nu vor avea interspatii mai mari de 10 cm.



Tema program pentru gradinițe de copii- Grădinița cuprinde 4 categorii de spații: 

1. Încăperi proprii fiecărei grupe
Sală de grupă (cameră de jucării) pentru 20 de copii – se va prevedea o suprafață utila
de 2,7-3,0 mp/copil cu respectarea volumului de aer necesar de 8mc pentru fiecare
copil
Sală de grupă pentru dormit cu 20 de paturi va avea o suprafață utila 2,8-3,0 mp/pat
Grup sanitar pentru grupa de copii nediferențiați pe sexe cuprinzand 3 wc-uri și 3 
lavoare, un duș colectiv sau 2 dușuri individuale și un wc pentru copii cu deficiențe
motorii.  Suprafața utilă a GS se va încadra în 12-16 mp

sală grupă sală dormit G.S.
20 copii 54-60 mp 56-60 mp 12-16 mp

x
6 grupe 324-360 336-360mp 72-96 mp

2. Încăperi comune folosite temporar de copii :
Vestibul la intrarea copiilor
Primire filtru (examinare sumară a stării de sănătate),  vestiar (pentru 2 grupe) cu 
suprafața utilă 35-40 mp
Izolare (cu closet anexat) una singură pentru grădiniță , 10-20 mp suprafața utilă în
funcție de mărimea grădiniței
Sală polifuncțională pentru 2 sau 4 grupe folosită la servirea mesei și la diferite
activități colective, suprafața utilă 1,4-1,5 mp/copil



3. Încăperi destinate personalului de educație și de îngrijire
•Birou pentru conducere-cabinet medical 14-16 mp
•Vestiare pentru personalul de educație și îngrijire 0,9-1,0 mp/persoana
•G.S. cu lavoare, duș și closete

Art. 39. — (1) în unităţile de învăţământ, personalul este format din 
personal didactic de conducere,
didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal 
nedidactic. (Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar din 31.08.2016.)

1) Structura orientativă a personalului din creșe, ca unități în care se oferă
servicii de educație antepreșcolară, este formată din:
a) personal de conducere: director/șef de centru; b) personal didactic: 
educator; c) personal de specialitate: asistent medical; d) personal 
nedidactic: administrator, bucătar, contabil, ajutor de bucătar, îngrijitoare. 
(2) Structura orientativă a personalului din grădinițe și centre de zi, ca 
unități de educație antepreșcolară, este stabilită în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, cu obligativitatea respectării prevederilor
prezentei metodologii în ceea ce privește personalul didactic. 
(Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități 

de educație timpurie antepreșcolară din 12.12.2012 .)

https://lege5.ro/Gratuit/gezdqmzygyya/regulamentul-cadru-de-organizare-si-functionare-a-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar-din-31082016?pid=104198864#p-104198864
https://lege5.ro/Gratuit/gmztomjygu/metodologia-de-organizare-si-functionare-a-creselor-si-a-altor-unitati-de-educatie-timpurie-anteprescolara-din-12122012?pid=63457406#p-63457406


4. Încăperi pentru bucătărie și spălătorie cu anexe specifice
Bucătărie preparare, primire alimente cămară, frigorifer, depozit legume, 40-60 mp
Spălătorie, uscătorie, călcătorie, depozit rufe curate/murdare 30-40 mp
Pe lângă aceste încăperi mai pot fi prevăzute încăperi de depozit de inventar, spații
tehnice plasate la subsol

5. Construcții și amenajări în incinta grădiniței
Pentru circulație: alei pietonale la accesul copiilor și însoțitorilor, alei carosabile
pentru aprovizionarea bucătăriei
Pentru curățenia exterioară: puncte de colectare și evacuare a gunoaielor dotate cu 
containere manevrabile si guri de apă pentru spălat
Pentru prevenirea și stingerea incendiilor
Pentru controlul si paza incintei: gard perimetral din lemn, piatră, beton armat cu 
panouri traforate sau din metal, dublate de gard viu
Amenajări pentru joaca în aer liber: groapă cu nisip, balansoare, spaliere, tobogane
etc.
Restul terenului se va prevedea cu verdeață

Prevederea adăpostului de apărare civilă : câte 1 m2 suprafață utilă pentru fiecare
persoană adăpostită. Numărul de persoane se determină considerând 2/3 din 
personalul administrativ și elevi;



Siguranța la foc
Asigurarea timpului de siguranță și a capacității căilor de evacuare se determină 

potrivit reglementărilor, în funcție de capacitatea simultană și tipul de construcție
Capacitatea căilor de evacuare va asigura trecerea numărului de fluxuri de evacuare 

determinate prin calcul, cu lățimi minime de trecere destinate copiilor, de 0,90 m 
pentru uși și 1,20 m pentru coridoare și rampe de scări

Igiena aerului 
Toate încăperile destinate copiilor vor fi ventilate natural cu ajutorul ferestrelor
Pentru asigurarea unei ventilații naturale permanente oberlichturile vor avea o arie 
totală de 1/50 din aria pardoselii iar unghiul de deschidere va fi spre intreior și în sus 

Evacuarea deșeurilor solide
Necesarul de pubele este de 5-7 pubele/100 locuri
Depozitarea pubelelor se face pe platforme protejate contra precipitațiilor
atmosferice , a soarelui și vântului
Platforma este situată la 10m de clădire la limita incintei
Platformele trebuie să fie înzestrate cu alimentare cu apă și canalizare. Pentru 
spălarea și dezinfectarea pubelelor trebuie prevăzută în cadrul platformei de 
depozitare o suprafață de 5 mp pentru spălare



Iluminatul natural

•Însorirea încăperilor grădinițelor, contribuie la satisfacerea cerințelor 
privind iluminatul natural, confortul termic și conservarea energiei. 
Pătrunderea radiațiilor solare în încăperi este benefică pentru ocupanți din 
considerente de sănătate și psihologice
• Încăperile grădinițelor trebuie să aibă asigurată direct lumina naturală. Pot 
face excepție încăperile la care se admit și iluminarea indirectă sau 
artificială ca vestibuluri, holuri, coridoare, depozite.
• Ferestrele se așează pe una din laturile încăperii, mobilierul așezându-se 
astfel încât lumina să vina din stânga

Destinația încăperilor Raportul dintre aria ferestrelor și
aria pardoselii încăperii

1. Săli de grupă- joc 1/ 2 ....... 1/4 
2. Săli de grupă-dormit 1/3 ......... 1/4
3. Cabinet medical-izolator 1/4 ......... 1/6 
4. G.S. , vestiare, dușuri 1/8 .........1/10
5. Birouri administrație 1/6 ......... 1/10
6. Bucătării-spălătorii 1/4  ......... 1/6 



•Înălțimea parapetului va fi : - La săli de grupa 0,7 cu protective 
de 0,9

-La grupuri sanitare >0,8m
-La scări >1,0 m

Destinația încăperilor Orientări recomandate
N      NE      E      SE      S      SV       V       NV

1. Săli de grupă x        x        x      
2. Primire, vestiar x         x       x
3. Izolator x         x       x 
4. Sală polivalentă x          x       x       x
5. Bucătărie, Spălătorie   x        x                                                        x
6. G.S. X        x               x         x       x        x          x

• În camerele de dormit se vor prevedea sisteme de umbrire pentru a asigura o 
protecție a odihnei



SPAŢIUL CONSTRUIT ACCESIBIL

Secțiunea 1 CirculaIii orizontale

V.1.2. Coridoare
(1) Lǎţimea liberǎ a coridoarelor va fi: - minim 1.20 m – în clǎdirile de interes şi
utilitate publicǎ
şi spaţiile comune din locuinţele colective
- minim 90 cm - în locuinţe individuale şi apartamente
(2) Un coridor cu o lǎţime liberǎ de 1.20 m permite circulaţia unul pe lângǎ celǎlalt
a unui utilizator de fotoliu rulant cu însoţitor şi a unei persoane care se deplaseazǎ
normal. Pentru ca un coridor cu lǎţimea de 1.20 m sǎ poatǎ fi utilizat de cǎtre o 
persoanǎ care se deplaseazǎ în fotoliu rulant fǎrǎ însoţitor vor fi prevǎzute în mod 
obligatoriu buzunare de manevrǎ şi aşteptare cu o lǎţime de 1.80 m şi o lungime
de 2.00 m, la fiecare 20.00 m.
(3) Un coridor cu o lǎţime liberǎ de 1.50 m permite circulaţia unul pe lângǎ

celǎlalt a unei utilizator de fotoliu rulant fǎrǎ însoţitor şi a unei persoane care se 
deplaseazǎ normal. Pentru ca un coridor cu lǎţime de 1.50 m sǎ permitǎ
deplasarea a douǎ persoane în fotoliu rulant sau a douǎ persoane în cârje una pe
lângǎ cealaltǎ, vor fi prevǎzute buzunare de manevrǎ şi aşteptare cu lǎţime de 
1.80 m şi lungime de 2.00 m, la fiecare 20,00 m.



(4) Un coridor cu o lǎţime liberǎ de 1.80 m permite circulaţia unul pe lângǎ
celǎlalt a doi utilizatori ai fotoliului rulant, fǎrǎ însoţitor.
(5) Pentru a realiza o manevrǎ de întoarcere a fotoliului rulant, lǎţimea minimǎ
necesarǎ este de
1.50 m.
(6) Lǎţimea liberǎ a coridoarelor nu trebuie întreruptǎ de nici un obstacol, 
precum mânere ale uşilor, stingǎtoare de incendiu sau cutii pentru hidranţi, 
poliţe, cârlige pentru agǎţat, obiecte de mobilier etc.

Fig. V.1. – Buzunare la coridoare Fig. V.2. – Conformarea
coridoarelor



(8) Înǎlţimea minimǎ liberǎ admisibilǎ a coridoarelor trebuie sǎ fie 2.10 m.
(9) La intersecţia a douǎ coridoare trebuie asiguratǎ o suprafaţǎ liberǎ
circularǎ cu un diametru de minim 1.50 m (recomandat 1.80 m).

Fig. V.3. – Intersecţie de coridoare Fig. V.4. – Coridor înfundat

(11) La coridoare înfundate trebuie realizatǎ o lǎrgire cu dimensiunile de 
1.50 m lǎţime şi 2.00 m lungime, pentru crearea spaţiului de manevrǎ
necesar întoarcerii la 1800 a fotoliului rulant, conform Fig. V.4.



(12) Acolo unde pe parcursul coridorului existǎ deschideri de uşi, spaţiul de 
circulaţie trebuie configurat astfel încât sǎ permitǎ manevrarea fotoliului
rulant.

Fig. V.5. – Amplasarea uşilor pe parcursul unui Fig. V.6. – Amplasarea uşilor la un coridor
înfundat

(13) Suprafeţele pereţilor nu trebuie sǎ prezinte proeminenţe, muchii
ascuţite sau alte surse potenţiale de accidentare.
(14) Partea inferioarǎ a pereţilor şi uşilor va fi protejatǎ cu materiale
rezistente la lovire cu piciorul, vârful bastonului sau roata fotoliului rulant.



Secțiunea 2 Circulații verticale – rampe și scǎri

V.2.2.1. Conformarea treptelor
(1) Pentru utilizarea de cǎtre persoane cu handicap, treptele vor fi 
configurate având lǎţimea treptei maxim 34 cm şi înǎlţimea contratreptei
maxim 16 cm.
(2) Se recomandǎ dimensiuni ale treptelor l x h = 30 x 16 cm sau l x h = 32 x 
15 cm.
(6) Treptele vor avea suprafaţǎ antiderapantǎ sau benzi antiderapante în

zona muchiei treptei.
(7) Se vor prevedea pachete de minim 3 trepte.
V.2.2.2. Conformarea rampelor de scǎri
(1) Un pachet de trepte fǎrǎ podest intermediar va avea maxim 12 trepte.
(2) Este recomandabil ca numǎrul treptelor fiecǎrui pachet de trepte sǎ fie 

acelaşi pe toatǎ lungimea desfǎşurǎrii scǎrii.
(3) Scara va fi prevǎzutǎ cu mânǎ curentǎ pe ambele pǎrţi ale rampei.
(4) Lǎţimea liberǎ minimǎ, între cele douǎ mâini curente va fi 1.20 m, fiind
acceptabilǎ şi o lǎţime de 1.00 m în clǎdirile de locuit.



(5) În clǎdirile de interes şi utilitate publicǎ lǎţimea liberǎ a scǎrilor va fi:
-minim 1.20 m – pentru o scarǎ liberǎ ;
-minim 1.30 m – scarǎ mǎrginitǎ de un perete ;
-minim 1.50 m – scarǎ mǎrginitǎ de doi pereţi.
(6) Atunci când de-a lungul rampei scǎrii este montatǎ o platformǎ mobilǎ
pentru persoanele utilizatoare de fotoliu rulant, cu ridicare paralelǎ cu 
rampa, lǎţimea liberǎ a scǎrii între cele douǎ mâini curente trebuie sǎ fie 
minim 1.50 m, iar lǎţimea rampei scǎrii minim 1.70 m.
V.2.2.3. Conformarea podestelor
(2) La scǎrile cu întoarcere la 90 sau 180 podestele intermediare nu 
trebuie sǎ aibǎ o lǎţime liberǎ mai micǎ de 1.50 m.
(3) Pentru scǎri cu lǎţimea rampei scǎrii mai mare de 1.50 m lǎţimea
podestului va fi mai mare sau egalǎ cu lǎţimea rampei, respectând regula
curentǎ de proiectare a scǎrilor.
V.2.2.4. Înǎlţimea liberǎ
(1) În clǎdirile de interes şi utilitate publicǎ, înǎlţimea liberǎ minimǎ între
rampele scǎrilor, consideratǎ pe direcţia perpendicularǎ dusǎ din 
intradosul finit al unei rampe pânǎ la linia care uneşte muchiile treptelor
finite ale rampei inferioare este 2.10 m. Aceastǎ înǎlţime trebuie
respectatǎ şi în zona podestelor de nivel sau intermediare precum şi sub 
grinzile de podest.



V.2.2.7. Parapet, balustrade
(1) Pentru a preveni alunecarea bastonului, piciorului sau roţilor închiderea lateralǎ
a rampelor şi scǎrilor se va face cu un parapet având o înǎlţime cuprinsǎ între 1.00 –
1.20 m . Pe acest parapet se va monta mâna curentǎ la înǎlţimea precizatǎ anterior, 
de 80 cm – 1,00 m.

V.3.2. Ascensoare
(2) Pentru a corespunde nevoilor persoanelor cu handicap, ascensoarele
trebuie sǎ fie proiectate astfel:
a. dimensiunile minime ale cabinei ascensorului accesibil pentru o 
persoanǎ utilizatoare de fotoliu rulant, cu însoţitor sau pentru o persoanǎ
care foloseşte alte obiecte ajutǎtoare pentru a se deplasa şi are un 
însoţitor sunt 1.10 x 1.40 m.
b. este recomandatǎ o deschidere liberǎ a uşii (lumina uşii) de 90 cm. Uşa
trebuie poziţionatǎ pe latura îngustǎ a cabinei.
i. în faţa ascensorului trebuie asigurat un spaţiu liber de 2.00 x 3.00 m 
pentru a permite manevrarea fotoliului rulant. Pentru semnalizare, se 
recomandǎ ca aceastǎ suprafaţǎ sǎ aibǎ o culoare sau un finisaj diferit faţǎ
de restul pardoselii.



Secțiunea 4 Uși și ferestre

V.4.1. Uşi interioare – criterii generale de conformare
(1) Deschiderea liberǎ a uşii (lumina uşii) trebuie sǎ fie minim 80 cm, fiind
recomandatǎ o deschidere de 85 cm.
(2) Înǎlţimea liberǎ a uşii trebuie sǎ fie minim 2.00 m.
(7) Pe fiecare parte a deschiderii uşii trebuie prevǎzutǎ o suprafaţǎ de manevrǎ
de 1.50 x 1.50 m.
V.4.10. Ferestre
(1) Conformarea ferestrelor trebuie sǎ respecte urmǎtoarele criterii:
a. pentru a preveni cǎderea în gol, nu sunt admise urmǎtoarele tipuri de ferestre: 
ferestre cu deschidere cǎtre exterior, ferestre pivotante în plan orizontal, ferestre
pivotante în plan vertical.
b. se vor utiliza numai ferestre cu deschidere cǎtre interior, ferestre culisante sau
ferestre glisante.
h. sistemul de acţionare al ferestrei trebuie amplasat la o înǎlţime cuprinsǎ între
80 cm – 1.00 m de la pardoseala finitǎ.



Secțiunea 5 Intrǎri în clǎdiri
Conformarea rampelor de acces
•Panta maximǎ a rampei de acces într-o clǎdire va fi cuprinsǎ între 5 – 8% pentru 
denivelǎri mai mari de 20 cm.
•Pentru denivelǎri mai mici de 20 cm panta maximǎ a rampei de acces poate fi 15%.
•Lungimea maximǎ a unei rampe, mǎsuratǎ în proiecţie orizontalǎ va fi 10.00 m pentru 
rampe cu panta de 5% şi 6.00 m pentru rampe cu panta de 8%.
•Peste aceste lungimi se va întrerupe rampa cu o platformǎ orizontalǎ – podest 
intermediar cu lungimea de 1.50 m, dupǎ care se continuǎ rampa.
•Pentru diferenţe de nivel mai mari, atunci când sunt necesare mai mult de 2 rampe, 
acestea nu trebuie sǎ se afle una în continuarea celeilalte, pentru a preveni accidentele 
datorate imposibilitǎţii frânǎrii atât la coborâre cât şi la urcare. În acest caz rampele pot 
fi decalate, întoarse cu 900 sau cu 1800 în zona platformei orizontale.



•Lǎţimea rampei va fi minim 1.20 m.
•Lǎţimea liberǎ a unei rampe de acces în clǎdire, mǎsuratǎ între cele douǎ mâini 
curente va fi minim 1.00 m.
•La început, la nivel intermediar şi la sfârşit (atunci când diferenţa de nivel presupune 
existenţa mai multor rampe), rampele vor fi prevǎzute cu platforme orizontale cu 
lungime minim 1.50 m.

•Platformele orizontale de la începutul şi sfârşitul rampelor vor avea o suprafaţǎ de 
avertizare tactilo-vizualǎ de minim 60 cm pe toatǎ lǎţimea rampei.
•La diferenţe de nivel mai mari de 20 cm şi pentru lungimi de minim 2.00 m în proiecţie 
orizontalǎ, rampele vor fi prevǎzute cu balustrade.
•Se va amplasa câte o mânǎ curentǎ pe ambele laturi ale rampei, la o înǎlţime de 90 cm 
– 1.00m pentru persoane adulte şi 60 – 75 cm pentru copii.
•Mâna curentǎ va depǎşi linia de început şi de sfârşit a rampei cu o lungime în proiecţie 
orizontalǎ de 30 cm.



Conformarea acceselor în clǎdiri ( a se vedea şi IV.2.3.)
•Lǎţimea scǎrilor de acces va fi minim 1.20 m.
•Lǎţimea liberǎ a scǎrilor, mǎsuratǎ între cele douǎ mâini curente va fi minim 1.00 m.
•Nu vor fi prevǎzute scǎri care sǎ aibǎ mai puţin de 3 trepte.
•Dimensiunile treptelor – lǎţimea treptei şi înǎlţimea contratreptei – trebuie sǎ fie 
aceleaşi pentru toate treptele unei scǎri.
•Scara se va termina cu o platformǎ orizontalǎ liberǎ cu dimensiuni minime 1.50 x 1.50 
m.
•Vor fi prevǎzute mâini curente pe ambele laturi ale scǎrii, la înǎlţimea de 90 cm – 1,00 
m pentru adulţi şi 60 – 75 cm pentru copii.
•Mâna curentǎ va depǎşi prima şi ultima treaptǎ cu o lungime în plan orizontal de 30 
cm şi va fi întoarsǎ în jos pentru a preveni agǎţarea.
•Nu se vor realiza scǎri de acces fǎrǎ balustrade, tip peron de acces şi nici scǎri cu 
trepte balansate.



Conformarea uşilor şi a platformei de acces

•Atât rampa de acces cât şi scara de acces ajung în zona intrǎrii pe o platformǎ liberǎ 
cu dimensiuni minime de 1.50 x 1.50 m pentru a permite manevrarea fotoliului 
rulant.
•Într-o conformare în care rampa şi scara pornesc din direcţii opuse sau sunt 
amplasate în unghi de 900 platforma orizontalǎ poate fi comunǎ.
•Este recomandat ca zona accesului , a scǎrii şi a rampei de acces sǎ fie acoperite.
•Deschiderea liberǎ minimǎ (lumina uşii) va fi de minim 1.00 m.
•Uşa de acces nu va avea prag.
•În zona uşii de acces se va prevedea o copertinǎ.
•Având în vedere cǎ uşile de acces reprezintǎ uşi de evacuare din clǎdire, acestea se 
vor deschide spre exterior, având grijǎ ca deschiderea lor sǎ fie în afara suprafeţei de 
manevrǎ şi ca prin deschidere sǎ nu blocheze accesul din lateral.



•Pot fi prevǎzute uşi în douǎ canate, având canatul care se deschide în mod 
obişnuit cu o lǎţime liberǎ de 1.00 m.
•Pe partea lateralǎ a uşii, unde este montat sistemul de manevrare, este 
necesarǎ o ureche de minim 60 cm pentru a permite manevrarea fotoliului 
rulant.
•Pentru acces frontal, spaţiul liber necesar manevrǎrii fotoliului rulant este 1.50 
x 1.50 m.
•Pentru acces lateral, spaţiul liber necesar manevrǎrii fotoliului rulant este 1.50 
x 2.00 m.



Secțiunea 6 Configurarea și echiparea spațiilor pentru igiena
personalǎ – camere de baie çi grupuri sanitare

•Spaţiul liber de manevrǎ la nivelul pardoselii, în faţa vasului WC-ului şi în faţa 
lavoarului trebuie sǎ fie 1.50 x 1.50 m, pentru a permite manevrarea fotoliului rulant.

Spaţiul liber în lateralul vasului WC-ului trebuie sǎ fie minim 90 cm, preferabil 1.20 m 
pentru a permite transferul persoanei din fotoliul rulant pe vasul WC-ului şi 
posibilitatea acordǎrii asistenţei din partea unei alte persoane.

•Pentru copii, vasul WC-ului trebuie poziţionat astfel încât din axul longitudinal la 
peretele adiacent distanţa sǎ fie cuprinsǎ între 30.5 – 38 cm. Înǎlţimea vasului WC-
ului trebuie sǎ fie cuprinsǎ între 20.5 – 38 cm. Barele de sprijin orizontale trebuie 
poziţionate la o înǎlţime cuprinsǎ între 51 – 63.5 cm.



Uşile camerelor de baie şi a grupurilor sanitare
•Uşile camerelor de baie sau a grupurilor sanitare trebuie sǎ aibǎ o deschidere liberǎ 
de cel puţin 80 cm şi trebuie sǎ fie uşor de manevrat.



Clǎdiri pentru învǎţǎmânt

•Din considerente legate de evacuarea în caz de pericol dar şi pentru a permite accesul şi 
utilizarea spaţiului de cǎtre persoane cu handicap, fie cǎ sunt copii sau persoane adulte, 
vor fi luate în calcul urmǎtoarele elemente:
a. lǎţimea liberǎ minimǎ a uşilor interioare pentru o suprafaţǎ a încǎperii mai micǎ de 

30.00 mp va fi minim 85 cm;
b. lǎţimea liberǎ minimǎ a uşilor exterioare va fi 1.00 m şi întotdeauna direcţia de 

deschidere va fi cǎtre exterior;
c. lǎţimea liberǎ minimǎ a uşilor interioare pentru spaţii în care se pot afla simultan mai 

puţin de 100 de persoane va fi de 95 cm;
•În apropierea fiecǎrui grup sanitar bǎieţi / fete, atunci când grupurile sanitare nu sunt 
alǎturate, se va asigura câte o cabinǎ WC adaptatǎ. Dacǎ grupurile sanitare bǎieţi / fete 
sunt alǎturate, se poate asigura o singurǎ cabinǎ WC adaptatǎ.



Sǎli de clasǎ / amfiteatre
•Spaţiul pentru fotoliu rulant va fi prevǎzut la marginea rândului, lângǎ circulaţia 
majorǎ a clasei / amfiteatrului, perpendicular pe circulaţia dintre rânduri
•Spaţiul liber rezervat fotoliului rulant în varianta de acces frontal este 1.00 x 1.50 
m, iar în varianta de acces lateral 1.00 x 2.00 m.
•Accesul la locul rezervat se va face de pe o platformǎ orizontalǎ cu dimensiuni 
minime de 1.50 x 1.50 m.
•Având în vedere înǎlţimea mai mare a şezutului în cazul fotoliului rulant sau 
scaunului / bǎncii pentru persoane semiambulante, este recomandabilǎ 
amplasarea acestora în spatele rândurilor.
•Mobilierul pentru persoanele utilizatoare de fotoliu rulant va fi compus dintr-o 
masǎ, poziţionatǎ la o înǎlţime de 80 cm faţǎ de nivelul finit al pardoselii, fǎrǎ 
elemente suplimentare poziţionate la partea inferioarǎ, care ar deranja accesul 
genunchilor. Pentru persoane semiambulante, scaunul / banca va avea şezutul 
amplasat la o înǎlţime de 45 cm faţǎ de nivelul finit al pardoselii.
•Dacǎ clasa / sala / amfiteatrul este amenajatǎ în pantǎ, aceasta nu va depǎşi 5%. 
Pentru sǎli în pantǎ la care accesul la locuri se face cu trepte, locurile pentru 
persoane cu handicap pot fi amplasate numai pe suprafaţa orizontalǎ cea mai 
apropiatǎ de accesul şi evacuarea în caz de pericol.



Norme generale

•Art. 3. (3) Terenul aferent unităţilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor 
trebuie să permită desfăşurarea în aer liber a activităţilor copiilor şi tinerilor, asigurând pentru 
aceasta: - minimum 20 m2 pentru un copil preşcolar;
•Art. 4. - (1) Unităţile pentru preşcolari (grădiniţe, case de copii) vor fi prevăzute cu încăperi 
pentru primire (filtru-vestiar), situate la fiecare nivel al clădirii, iluminate şi ventilate natural şi 
dimensionate astfel încât să se evite aglomerarea la orele de vârf (primire, plecare).

(4) În interiorul unităţilor circulaţia copiilor şi tinerilor va fi separată de cea pentru 
activităţile administrativ-gospodăreşti. Va fi asigurat circuitul separat al copiilor şi tinerilor 
sănătoşi faţă de cel al bolnavilor din izolator şi infirmerie.
•Art. 5. - (1) Numărul maxim de copii admişi la o grupă în unităţile de preşcolari se va stabili în 
funcţie de normele specifice de cubaj şi de particularităţile tipului de unitate şi nu va 20 
preşcolari în grădiniţe. 

(2) Grupurile sanitare pentru copii şi tineri vor fi separate de cele pentru personalul 
adult şi vor fi repartizate proporţional la fiecare palier.

(3) În vestibulul grupurilor sanitare, în spaţiile de recreaţie (interioare sau exterioare), 
ateliere şcolare, laboratoare, săli de mese, săli de educaţie fizică şcolară se vor amenaja surse 
de apă potabilă cu jet ascendent şi chiuvete lavoare pentru spălarea mâinilor.
•În mod excepţional se vor monta recipiente care să asigure minimum 3-4 l/elev/tură pentru 
spălatul mâinilor înainte de servirea gustării şi după folosirea grupurilor sanitare.



•Art. 8. - (1) Dotarea cu mobilier va fi asigurată corespunzător vârstei şi dezvoltării fizice a 
copiilor şi tinerilor, având în vedere numărul acestora, caracterul activităţii şi destinaţia 
încăperilor.

(3) În unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor nu se admite 
utilizarea paturilor pliante, cu excepţia grădiniţelor cu program prelungit. Paturile vor fi strict 
individualizate.

(4) Se interzice, de regulă, utilizarea paturilor suprapuse în unităţile de orice fel pentru 
copii şi tineri. 

(6) În sălile de clasă nu este permisă folosirea scaunelor fără spătar.

•Art. 9. - Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de disconfortul termic, îndeosebi în sezonul 
rece, se vor asigura următoarele condiţii ale regimului de încălzire: 

a) oscilaţiile de temperatură din interiorul încăperilor nu vor depăşi 2▫C pe perioada în care 
copiii şi tinerii se află în încăperile respective; 

b) diferenţele dintre temperatura încăperilor destinate activităţii sau odihnei copiilor şi cea a 
anexelor (coridoare, vestiare ş.a.) nu vor depăşi 2▫C pentru unităţile de preşcolari 

c) sistemele de încălzire utilizate nu trebuie să permită degajarea de substanţe toxice în 
încăperi. Pentru evitarea unor accidente toxice se interzice, în toate instituţiile pentru copii şi 
tineri, utilizarea pentru încălzire a sobelor metalice, precum şi folosirea cărbunilor în grădiniţe.
•Suprafaţa de încălzire va avea o temperatură ce nu va depăşi 70-80▫C pentru a nu se scădea 
umiditatea relativă sub 30%;

d) corpurile de încălzire centrală din încăperile unităţilor pentru preşcolari vor fi prevăzute 
cu grilaje de protecţie pentru evitarea accidentelor; pentru evitarea accidentelor prin arsuri se 
vor monta în dreptul uşilor sobelor, în sezonul rece, paravane protectoare din materiale ignifuge; 



e) în anotimpul cald, pentru evitarea supraîncălzirii încăperilor, se vor folosi mijloace de 
reducere a însoririi directe şi metode de intensificare a ventilaţiei; 

f) în dormitoare, săli de grupă şi de clasă, săli de gimnastică şi laboratoare se vor asigura 
pardoseli din materiale izoterme (parchet, duşumea) sau izolaţii termice (linoleum). 

g) încăperile pentru depozitarea oliţelor, băile şi duşurile vor fi prevăzute cu grătare, iar în 
vestiarele din unităţile pentru preşcolari se va asigura duşumea din material lemnos sau 
pavimentul va fi acoperit cu linoleum
•Art. 10. - (1) Toate încăperile destinate copiilor şi tinerilor vor fi ventilate natural. Mijloacele 
de ventilaţie trebuie să asigure o primenire a aerului de cel puţin 1,5 schimburi de aer pe oră 
în încăperile de grupă din unităţile pentru preşcolari.

(4) Pentru asigurarea unei ventilaţii naturale permanente, oberlihturile vor avea o 
suprafaţă totală de cel puţin 1/50 din suprafaţa încăperii; sensul de deschidere a acestora va fi 
spre interior şi în sus.
•Art. 11. - (1) În încăperile destinate activităţii copiilor şi tinerilor se va asigura un iluminat 
natural direct, cu un raport luminos de 1/4 - 1/5, iar în cele pentru odihna acestora de 1/6 -
1/8. În sălile de desen şi în ateliere raportul luminos va fi de 1/3. 
(2) La locul de activitate se va asigura primirea luminii din partea stângă. Se va evita reducerea 
iluminatului natural prin obstacole exterioare, perdele sau prin culori închise folosite la 
zugrăvirea interioarelor. 
(3) Se va utiliza iluminatul local oriunde este necesar, în funcţie de specificul şi dificultatea 
sarcinii vizuale (tablă, loc de lucru în ateliere, săli de lectură, săli de desen ş.a.). 



•Art. 18. - (1) Pentru asistenţa medicală în unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 
copiilor şi tinerilor se vor asigura următoarele spaţii: 

a) cabinet medical în: grădiniţe cu program prelungit 
b) izolator: grădiniţe cu program prelungit 

•Numărul de paturi în izolator va fi de 1% din efectivul copiilor, iar la infirmerie, de 2% din 
efectivul copiilor, dar nu mai puţin de 2 paturi.
(4) Unităţile de preşcolari paturi pentru deficienţi psihici, motori şi senzoriali vor avea o 

cameră pentru carantină cu un număr de paturi de minimum 5% din numărul total, dar nu mai 
puţin de 5 paturi.
•Art. 24. - În unităţile pentru preşcolari:

a) se va asigura un cubaj de aer de 8 m3 pentru un copil, în camerele de grupă folosite şi ca 
dormitoare sau/şi săli de mese, şi de 5 m3 pentru un copil, în cazul utilizării lor numai pentru 
procesul instructiv-educativ; în dormitoarele cu paturi fixe din grădiniţele cu program prelungit 
se admite un cubaj de cel puţin 6 m3 pentru un copil; 

b) microclimatul din sălile de grupă şi dormitoare va asigura o temperatură de 20-22▫C, o 
umiditate relativă de 30-60% şi o viteză a curenţilor de aer de 0,1-0,3 m/s; 

c) se vor asigura 150 lucşi pentru iluminatul incandescent (sau minimum 24 W/m2 ) şi 300 
lucşi pentru iluminatul fluorescent în sălile de grupă; 

d) mobilierul (scaunele şi măsuţele pentru 4 preşcolari) va respecta următoarele dimensiuni 
(în funcţie de vârsta şi talia copiilor): 
- scăunele de 3 dimensiuni (tabelul nr. 4); 
- măsuţe de 3 dimensiuni (tabelul nr. 5).



f) amplasarea chiuvetelor se va face la o înățlțime de 45cm față de podea  pentru copii în 
vârstă de 3-4 ani, 50cm pentru  copiii în vârstă de 4-5 ani și 55cm pentru copiii în vârstă de 5-
6 ani.

g) în grădiniţele cu program prelungit la care, din motive obiective, nu se pot amenaja 
dormitoare cu paturi fixe, se pot folosi în sălile de grupă paturi pliante pentru somnul de 
după-amiază al copiilor, cu condiţia ca acestea să fie dimensionate la talia preşcolarilor



Alunecare

•(1)finisajele scărilor, rampelor și podestelor va fi astfel realizate încât să evite căderea prin 
alunecare.
•(2) ferestrele din dreptul palierelor intermediare trebuie să aibă parapet sau balustradă de 
protecție corespunzător conformat pentru a evita accidentarea prin spargerea geamului în caz 
de contact prin alunecare
Împiedicarea: (1) scările utilizate în mod curent de copii, sau de persoane cu o dificultate de 
mers, vor fi astfel realizate, încât să evite accidentarea prin agățarea cu piciorul.
•(2) numărul de trepte al unei rampe de scară va fi minim 3 trepte.
•Siguranța cu privire la împrejmuire, presupune asigurarea protecției copiilor împotriva riscurilor 
de accidentare în caz de:

-Escaladare (1) înălțimea curentă a împrejmurii va fi de minim 1.20
(2) gardurile cu h mai mare de 1.80 nu se vor rezolva cu elemente ascuțite la 

partea superioară
(3) la gardurile în trepte, partea înaltă trebuie să depășască partea joasă imediat 

alăturată cu minim 0.25m
-Penetrare (1) distanță între montanții gardului, sau diametrul eventualelor orificii va fi 

maxim 10cm
-Cățărare (1) gardul trebuie astfel rezolvat me înălțime h=0.30 / 1m încât să evite 

posibilitatea cățărării





Balustradă
•(4) în caz că scara este distanțată de perete mai mult de 6cm se vor lua măsuri corespunzătoare, 
astfel încât să fie evitată alunecarea în gol a piciorului sau a bastonului.
•(5) balustrada/parapetul trebuie corespunzător dimensionat și astfel alcătuit, încât să nu permită 
căderea sau trecerea copiilor dintr-o parte în alta:

- fără elemente, cu potențial de cățărare, pe înălțimea de 10cm / 60cm de la pardoseală
- cu distanțe întremontanți maxim 10cm
- cu mâna curentă suplimentară la h=0.50 / 0.60m

(6) mâna curentă trebuie astfel conformată, încât să fie ușor cuprinsă cu mâna.
•Căderea de la un nivel la altul (1) la denivelări mai mare de 0.30m față de sol sau alte părți 
alcătuitoare din construcție, se vor prevedea balustrade/parapeți de siguranță, conformate și 
dmensionate corespunzător prevederilor STAS

(2) ferestrele sau ușile ferestre ale încăperilor cu pardoseală aflată la mai mult de 
0.50m față de nivelul exterior, vor avea prevăzute balustrade parapet de siguranță conformate și 
dimensionate conform prevederii STAS

(3) deschiderea ferestrelor în clădiri cu copii trebuie să se facă cu mecanisme reglabile, 
deschiderea curentă  pentru aerisire să fie de maxim 10cm



Oboseala excesivă 

•(1) raportul între treaptă și contratreaptă trebuie să respecte relația: 
2h+1=62 – 64cm caz general
2h+1=58 – 60cm clădiri cu copii preșcolari
Dar pentru persoanele cu dificultăți la mers, treptele vor avea h=maxim 16cm
l= minim 30cm (recomandat 15x32; 16x30)
•(3) numărul de trepte al unei rampe de scară va fi
- maxim 18 trepte, cazul general
- maxim 16 trepte (recomandat 10 trepte) pentru persoanele cu dificultăți la mers
•(4) panta unei rampe fără trepte trebuie să fie 
- maxim 8% pentru rampele cu lungimi de maxim 6m
- maxim 5% pentru rampele cu lungimi mai mari de 6m
•Ilumiarea de siguranță pentru evacuarea pe coridoare, holuri va fi:

20% din iluminatul normal 
50 lucși cazul grădinițelor
50 lucși iluminatul local (la ieșirea din încăperi cu aglomerări de persoane)

•Iluminatul de siguranță pentru evacuare, pe scări, va fi egal cu nivelul de iluminat normal
•Pe căile de circulații la clădirile pentru învățământ:

Holuri încăperi de trecere minim 100 lucși
Coridoare, scări 100-150 lucși



Producerea de panică

•Traseul fluxurilor de circulație va fi clar, liber și comod
•Circulația va fi subliniată și dirijată prin dispunerea mobilierului specific destinației
•Fluxul de circulație, în clădirile publice, va fi fluent, leznicios și cât mai scurt, fără ocoluri sau 
întortocheri nejustificate
•În clădirile publice se va asigura un sistem informațional și de alarmă, corespunzător necesităților 
specifice destinației pe tot traseul fluxului de circulație
•Traseul de circulație, al fluxurilor de tipuri și destinații diferite, din clădirile publice, vor fi astfel 
concepute, încâ să nu se intersecteze
•Căile de evacuare se vor atenționa prin marcaje corespunzătoare
•Toate ușile clădirii de evacuare se vor deschide în sensul evacuării

•Contactul cu proeminențe joase
•Înălțimea liberă de trecere pe sub obstacole izolate (măsurată de la suprafața finită a pardoselii)
va fi: H= minim 2.10m

Contactul cu suprafețe vitrate

Supraețele întregi vitrate (pereți, uși sau ferestre fără cadru) precum și cele a căror vitraje încep 
de la mai mult de 0.9m de la sol trebuie să fie realizate din geam de siguranță
Suprafețele întreg vitrate se vor semnaliza cu marcaje de atenționare:
Amplasate între 0.70 – 1.50m de la sol și având diametrul sau lățimea de cca. 20cm



Uși

•(2) Amlasarea și sensul de deschidere al ușilor trebuie rezolvat astfel încât:
- să nu limiteze și să nu împiedice circulația
- să nu se lovească între ele
- să nu lovească persoane care își desfășoară activitatea



Siguranţa cu privire la întreţinerea vitrajelor

•Înălţimea de siguranţă a parapetului la ferestre trebuie să fie: • h curent = 0,90 m şi
conform prevederilor din reglementările specifice
•Nu se recomandă utilizarea ferestrelor cu deschidere exterioară (în caz că se utilizează,trebuie 
asigurată întreţinerea acestora, în condiţii de siguranţă);
•Ferestrele fixe de la etajele aflate la mai mult de 4,00 m înălţime, vor fi întreţinute de
persoane autorizate, care vor fi asigurate în timpul lucrului, prin sisteme speciale de
susţinere şi ancorare;
•Ferestrele ce nu pot fi întreţinute prin exterior, vor fi astfel alcătuite încât, partea fixă săpoată 
fi curăţată din interior, în condiţii de siguranţă;
•În cazul suprafeţelor mari vitrate (faţade, luminatoare), se vor prevedea (de la
proiectare) utilaje speciale, cu caracter permanent, având posibilitatea de glisare, pe
întreaga suprafaţă a vitrajului respectiv;

Siguranţa cu privire la întreţinerea casei scărilor

•Scările vor fi astfel rezolvate, încât să faciliteze executarea lucrărilor de întreţinere şi
decorare a elementelor adiacente (pereţi, ferestre) şi anume: 
•Podestele vor fi conformate şi dimensionate corespunzător;
•Balustradele (parapetele) vor fi rezistente şi corespunzător
dimensionate; 


