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Neufert

-Gradinita pentru copii de varsta prescolara 3 - 6 ani; programul prelungit se desfasoara intre 7.30 - 17.00;

-Amplasarea: in vecinatatea locuintelor si la distanta de trafic;

-In fiecare incapere 15-30 copii. Aditional suprafete pentru dulapuri, rafturi pentru jucarii, mese pentru copii, scaune 

pentru copii, table etc;

-La mai mult de doua incaperi pentru grupe este necesara o camera multifunctionala, pe cat posibil cu legatura vizuala cu 

incaperile pt grupe. Izolare fonica buna pentru a permite copiilor sa se concentreze, de ex, in timpul proceselor educationale 

(studiul pieselor de teatru etc.)

-Salile de grupa cu o suprafata de min. 60 mp se pot folosi si ca sali de gimnastica sau ca dormitoare, fiind necesare anexe 

pentru echipamente.

-Amenajari pentru copiii cu handicap, WC-uri si grupuri sanitare accesibile pentru scaune cu rotile si incaperi pentru terapie;

-Minimum 6 locuri de parcare, locuri pt biciclete si pt carucioare de copii;

-Acces si locuri de parcare pt personal si pt cei care vin sa ia copii;

-Locuri de joaca.



Raumpilot

baiat, 6 ani

fata, 3 ani











Parcari



1Regulament de organizare si functionare a invatamantului prescolar;
2Neufert;
3Silvia Paun, ”Arhitectura programelor prescolare”, Editura Tehnica, Bucuresti, 1981;

functiune numar / tip utilizatori suprafata/ alcatuire spatiu observatii

sala de grupa 15- 20 copii1 / grupa

2 educatori/ grupa

3 mp/ copil/ grupa,

recomandarea pedagogica 5 mp /copil/ 

grupa 5

-subimpartire grupa:

-zona de joaca/ luat masa

1,5- 3 mp podea/ copil 2

-zona de odihna

-zona de joc linistit/ creatie

-chicineta

-depozitare materiale de invatat ( 10- 15 mp)

-zonificarea grupei se face prin schimbarea suprafetei de calcare, 

sau cu ajutorul mobilierului, salii de grupa trebuie sa fie usor de 

supravegheat

-h spatiu min 3,20m, h max 3,50 m (pentru a asigura un cubaj de 

aer/ copil, rec. 8 m3/ copil)3 

terasa exterioara idem idem -spatiu usor de supravegheat.

grupuri sanitare copii

educatori

1 w.c./ 10 copii, 1 chiuveta / 10 copii

f/ 40 w.c, f/ 40 chiuvete 4

-cabine de w.c. avand dimensiunea de  80 x 150 cm, cu usa care 

se deschide in exterior.3 

vestiar 120 copii

8- 10 educatori

120 dulapuri + locuri de stat

10 dulapuri + locuri de stat

-in vestiarul copiilor au acces si parintii;

-mobilier: dulapuri individuale si banchete cu h max 25 cm.

cabinet medical + 

camera izolare

copii

2 asistenti medicali

min 9 mp (cabinet de consultatii)6

20- 25 mp  (cabinet medicat scolar)2

-cabinetul de consultatii va include o chiuveta

-camera de izolare  include un pat si  grup sanitar propriu. 

Evacuarea se face pe un flux separat inspre exterior.

camera de joaca

(examinare logopedica 

sau psihologica)

max 10 copii

educatori

aprox 30- 50 mp -grup sanitar copii + grup sanitar adulti.

4STAS 1478-90 / Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.
5Gheorghe Vais ”Programe de arhitectura”, Editura U.T. Press, Cluj- Napoca, 2008.
6”Norma privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara”



functiune numar / tip utilizatori suprafata/ alcatuire spatiu observatii

sala de sport

sala evenimente

copii, educatori

+parinti 

min 50 mp 3 (sala de sport) -spatii pentru depozitarea articolelor sportive;

-spatiu culise ( pregatirea evenimentelor)

-grup sanitar copii + grup sanitar adulti pe sexe

spatii administrative personal administrativ 10-15 mp/ birou2 -birou directiune, contabil, administratie

spatiu educatori 8- 10 pers aprox 40 mp2 -birouri si spatiu pentru depozitarea materialelor

spalatorie/ calcatorie/ 

depozitare asternuturi

personal auxiliar -masini de spalat / uscat haine

depozitare produse 

pentru curatenie

personal auxiliar aprox 2,5-5 mp

2Neufert;
3Silvia Paun, ”Arhitectura programelor prescolare”, Editura Tehnica, Bucuresti, 1981.

scari, circulatii „Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii", indicativ NP 06302

● Treptele scărilor din clădirile destinate copiilor de vârsta preşcolară (h = max. 15 cm) trebuie să respecte relaţia:   2h + l = 58 ÷ 60 

● Nu se admit trepte cu profil sau trepte deschise la scările utilizate, în mod curent, de copii.

● La scările pe care pot circula copii neînsoţiti, pentru a se evita căderea, escaladarea, sau

trecerea dintr-o parte în alta a copiilor, parapetul (balustrada) va fi alcătuit:

• fără elemente orizontale sau elemente decorative proeminente, care să permită căţărarea pe 

înălţimea de 16 ÷ 60 cm de la pardoseală; 

• cu distanţă între elementele parapetului (balustradei) de max. 10 cm , dar max. 6 cm la partea

inferioară a parapetului din dreptul treptelor;

• cu „mâna curentă" suplimentară, prevăzută la h = 0,50 ÷ 0,60 m.















mobilier

gradinita



Depozitare
Vestiare

Cuburi multifunctionale Depozitare pentru paturi



-posibilitati de dispunere ale meselor, pentru diverse activitati: 

luat masa, activitati de invatare, de bricolaj;

-coloritul blatului meselor poate aduce varietate

-colturile mobilierului ar trebui sa fie rotunjite pentru 

securitatea copilului

Sala de grupa- mese si scaune



-amplasarea chiuvetelor se va face la o inaltime intre 45- 55 cm

-distributia bailor nu este necesar a fi pe sexe pentru grupele mici, insa 

pentru grupele mai mari separarea pe sexe este indicata.

-cabine de w.c. avand dimensiunea de  80 x 150 cm, cu usa care se 

deschide in exterior

Grupuri sanitare


