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Clasificare
1-Metal   -structura in cadre simple

                -structura in cadre transversale / grinzi cu zabrele

                -structura in cadre transversale / ferme

                -containere

                -structura pe piloni

                -structuri spatiala geodezica

2-Lemn   -structura ferme cu zabrele 

                -structura in cadre

                -structura in cadre contravantuite

                -structura portanta

                -structura in cadre simple 

               -structura tip arbore

               -panouri din lemn laminat

               -cadre si grinzi simple

3-Beton  -structura din diafragme

                -structura din diafragme și cadre

                -structura din diafragme cu planșeu casetat

                -structura in cadre

                -structura in cadre cu planșeu cu nervuri dese

                -structura din elemente prefabricate

                -structura in cadre cu pile 

4-Structuri mixte -structura in cadre si diafragme

                             - structura cadre contravantuite

5-Altele





1 -St. Kristoforus Kindergarten - Germania
 Designul aspectului pentru grădiniță este simplu și totuși 
abstract. Se folosește o acoperire de piele dublă, din 
aluminiu, compusă într-un strat pliabil, care urmează 
forma acoperișului. Deoarece poziția clădirii se îndreaptă 
spre soare din vest, aceasta este utilizată pentru a 
tampona căldura izbitoare de la soare.

1. Metal - Cadre/imbinări articulate



Structura clădirii este construită cu o atenție deosebită față de siguranța copiilor. 
Biroul directorului este în mod special poziționat în primul nivel lângă locurile de joacă 
și piscină pentru a ușura principalul pentru monitorizarea copiilor cu activitățile lor. 
Tigla din terenul de joc în sine utilizează plăci din cauciuc cu grosime de 1,5 cm, iar 
piscina este împrejmuită pentru a preveni accidentele cu copiii.



3 - Aitoku Hoikuen - Japonia

 
Grădina mică și grădinița Aitoku Hoikuen a fost proiectată de 
Kengo Kuma & Associates în Saitama , un oraș japonez la câțiva 
zeci de kilometri de Tokyo, care deservește o zonă rezidențială 
densă. Ideea din spatele proiectului este de a reproduce 
concepte cum ar fi familiaritatea și domesticitatea, amintite atât 
de dimensiune, cât și de compunerea unei clădiri care replică, 
modifică și abordează cinci "case" mici pe două etaje în afară 
pământ cu fronturi în relief, de înălțime diferită (fixarea maximă în 
10 m) și acoperișuri înclinate independente.
 
Prin amplasarea spațiilor tehnice și de serviciu într-un subsol mic. 
La parter există o intrare adăpostită de pe stradă și 6 săli de 
clasă flancate de băi și servite de o bucătărie. O scară și un mic 
ascensor conduc la primul etaj, unde alte trei săli de clasă mari 
sunt însoțite de biroul directorului și de un alt birou. Toate 
camerele sunt aprinse de o mulțime de lumină naturală, care 
filtrează prin ferestre din rame de aluminiu și geamuri duble cu 
dimensiuni variabile deschise pe toate cele patru fronturi ale unei 
clădiri izolate.

1. Metal - Cadre 



Chiar și în aceste mici dimensiuni și dimensiuni, utilizarea lemnului este foarte 
importantă,este un element de finisare. Structura de susținere a clădirii este alcătuită 
dintr-un cadru metalic de grinzi și stâlpi, lăsat expus și protejat corespunzător de foc 
din vopsele intumescent. Chiar și podelele constau din pachete susținute de folii 
ondulate. Dulapurile din lemn de cedru care alternează cu panouri gri acoperă 
exteriorul, în timp ce zonele comune ale interiorului se caracterizează prin utilizarea 
intensă a lemnului de cireș pentru a finaliza panourile de separare.



4 - Kindergarden Schukowitzgasse - Austria

Intrarea, administrarea / terapia, bistroul și 2 săli de grup pentru sugari sunt 
situate la parter. La primul etaj există un spațiu plutitor pentru 4 grupe, în 
funcție de conceptul ocupantului de "mod deschis". Unul din grupuri este 
separat de pereții de sticlă pentru a servi ca cameră de relaxare. Camerele 
de întreținere (adică casete sanitare, depozitare și nișe de joacă) sunt 
plasate la fațadă ca anexe la spațiul principal.

1. Metal - Cadre simple IPE



Situat într-o suburbană heterogenă care 
înconjoară structura de 2 etaje, exprima o 
identitate distinctă, armonizată cu clădirile 
vecine.



Pereți clădirii sunt compuși din cadru metallic peste care vin plăcii de lemn 
sau plexiglass, alte detalii pe aceasta clădire, precum balustrada este din 
bambus. Clădirea este concepută astfel încât să aibe aspectele unui 
pavilion, permite circulația aerului natural și pătrunderea luminii naturale în 
clădire, are o structura metalica ușoară, iar planșeu peste sol este ridicat în 
caz de inundare.   

1. Metal - Cadre simple

5 - Baan Honghua school- Thailanda



6 - Fukumasu Kindergarten - Japan

Ofera un volum imens de aer pentru a permite copiilor să ruleze în 
clădire prin depozitul de corturi gata, care reamintește de existența 
unui depozit aflat în același loc.
Depozitul de cort acoperă, de asemenea, zidurile de lemn pliate liber 
care formează lucruri asemănătoare locului.

1. Metal - Cadre transversale cu tiranți / Grinzi cu zabrele





7 - El Caracol Kindergarten - Colombia

Această propunere de grădiniță recreează ca principală idee viața urbană în 
cadrul proiectului. Clădirea este înțeleasă ca fiind contactul timpuriu dintre 
copil și societatea în care va începe procesul de formare și dezvoltare. Din 
această perspectivă, propunerea reproduce un cartier mic care preia 
elementele primare care alcătuiesc orașul, casa, strada, parcul de joacă, ca 
teme de compoziție ale schemei arhitecturale.

1. Metal - Cadre transversale / cu ferme



Această schemă este alcătuită din două șine 
longitudinale care permit organizarea programelor 
arhitecturale în două sectoare distincte, în funcție de 
nevoile proiectului, astfel că zonele de servicii au un 
acces ușor din căile autovehiculelor, în timp ce spații 
precum sălile de clasă necesită mai multă intimitate și 
independență față de restul sistemului, sunt izolate și 
legate de alameda cu o incidență mai mică a traficului 
pietonal. În acest sens, două fronturi de localizare sunt 
caracterizate în conformitate cu cerințele programului.



- Gradinita OA - construita de HIbinosekkei si Youji no Shiro 
prezinta o constructie realizata in termen scurt, o solutie 
sustenabila, si creeaza un mediu ecologic si educational pentru 
copii. Cladirea a fost construita utilizand containele si a fost 
construita intri-o perioada mai scurta decat alte cladiri construite in 
mod obisnuit. Avantajul acestei solutii este refolosirea 
containerelor dup ace nu mai avem nevoie de ele, pur si simplu le 
putemm muta si refolosi in alt loc fara ca ele sa isi scimbe forma si 
sunt rezistente la cutremure. Partea exterioara a gradinitei este 
lasata asa cum este ea, o sutrafata metalica, in timp ce in interior 
este folosit lemnul.

1. Metal - Containere 
8 - Grădinița OA, Japonia





9 - Gradinita Kinderkrippe - Austria
Grădinița este concepută pentru a completa ansamblul parohial existent, și are 
formă L pentru a crea un spațiu deschis, deosebit de atractiv, pentru copii. 
Orientarea camerelor este la est, pentru a permite expunerea optimă la soarele 
de dimineață. O eventuală extindere a unui grup sau a unei grădinițe poate fi 
făcută spre sud și, prin urmare, este iluminată în mod ideal.

Structura compactă pusă pe piloni metalici, în combinație cu construcția din lemn 
duce la o eficiență energetică optimă. În plus, designul oferă interiorului un climat 
interior confortabil. Pentru fațadă a fost furnizată o șindrilă de zid, deoarece 
aceasta produce o referință regională și poate să evite vremea timp de decenii 
fără măsuri de întreținere și conservare.

 

1. Metal - Structura pe piloni



10 - Gradinita Castelu, România

În calitate de proiectant de arhitectură, Republic of 
Architects a adaptat conceptual al sistemului constructiv la 
programul de gradiniță. Geometria domurilor geodezice a 
făcut obiectul unul prim studio de amplasare a diferitelor 
module și de amplasare în terenul dat a celor 5 module. 
Calitatea domului de-a putea fi așezat în multiple feluri duce 
la ocupări diferite ale suprafeței sitului, la sisteme de cuplare 
diferente între diversele module, rezultănd mai ales spații 
interioare cu dimensiuni geometrice și calități arhitecturale 
distincte. Studiul s-a dedicate în final desavărșirii 
construcției astfel încât grădinița să se încadreze în clasa A 
de performanță energetică.

1. Metal - Structura spatiala geodezica



1. Metal - Concluzii

Metalul este un material care prezinta anumite avantaje:
-rezistență ridicată in raport cu greutatea

-Sunt structuri elegante, suple, care acopera deschideri mari cu sectiuni mici ale elementelor
-Sunt ductile, avind o mare capacitare de disipare a energiei seismice
-Durata de executie redusa a constructiei 
-Se pot monta in orice anotimp etc.

 Printre dezavantajele metalului,enumeram:
     - cost ridicat

-necesita o multitudine de imbinari mecanice
  - intretinere regulata
 -risc ridicat la foc



2.LEMN Ferma cu zabele - curbe
1.Big and Tiny   -California 

Au fost create trei zone 
separate - un cafenea-shop, 
o zonă de joacă pentru copii 
și o zonă de lucru.

arce din lemn - realizate cu 
sectiune compusa din lemn 
ecarisat 

Arcele sunt sisteme constructive cu ajutorul carora se 
realizeaza suprafetele invelitorii in forma cilindrica. 
Deschiderea arcelor sunt mult mai mari, putand ajunge, la 
nivelul tehncii actuale, pana la 60m. arcul propriu zis poate fi 
executat in mai multe moduri: se taie scandurile surb si se 
aseaza pe cant, dupa forma arcului, sau scandurile se dispun 
pe lat;se folosesc arce cu inima plina, sau se recurge la 
scanduri de forma speciala, numita lamele, care se aseaza pe 
cant, pe o retea romboidala.
Pentru solidarizare se folosesc buloane sau cuie.

Fermele cu zabrele se diferentiaza intre ele dupa 
forma talpii superioare in :
                        -ferme triunghiulare(fig  a)
                        -ferme trapezoidale(fig b)
                        -ferme poligonale(fig c)
                        -ferme curbe(fig  d)

Piese metalice speciale-cep si scobitura 
-exemplu de imbinare mixta:piesa metalica 
aparenta + chertare.
Buloanele au ca rol asigurarea 
imbinarii.Eforturile fiind transmise de cepuri 
si scobituri, sunt limitate.



2. LEMN  structura in cadre 
2.Kindergarten-Japonia

     Gradinita initiala Asahi a fost pierduta in cutremurul de la Tohoku in 
2011.Asadar, aceasta gradinita a fost proiectata si reconstruita intr-o zona 
montana folosind copaci uriasi care au fost ucisi de apa sarata din 
tsunami.Acesti copaci au simboluri semnificative deoarece au fost plantati 
de-a lungul aproprierii templului Daioji,templul principal de pe dea, care are 
o inaltime suficienta pentru a evita tsunami-urile din istoria lunga.
     Scopul acestui proiect a fost acela de a ne exprima faptul ca pomul nu 
era doar materialul de constructie folosit pentru a construi scoala, ci locul in 
care este amplasata constructia sa reperezinte sentimentul de “acasa” 
specific spiritului orasului.



          Fiecare parte a clădirii, inclusiv structura, podeaua și balustrada, a fost 
prelucrata,curbata  dupa acesti copaci care au fost plantati după tsunami din 1611, 
cu exact 400 de ani înainte de tsunami în 2011.
         Au fost folosite tâmplări tradiționale și pene fără rosturi metalice, deoarece 
aceste tehnici vechi prezentau arhitectura tradițională japoneză care a supraviețuit 
mai mult de 1300 de ani.Există o coloană masivă cu o dimensiune a secțiunii de 
600 mm x 600 mm ridicată pe clădire așa cum a stat inițial pe teren. Proiectul 
poartă un mesaj pentru acei copii care vor întâmpina probabil un tsunami în 
următorii 400 de ani.



Terenul in panta a fost 
transformat într-un loc de 
joacă înclinat, unde copiii 
pot explora zona sub 
structura lemnului.



2-LEMN cadre contravantuite
3.Yamazaki Kentaro Japonia
      "O caracteristică unică a acestei" case mari ", de exemplu, este aceea că un 
copil de trei ani se află în aceeași cameră ca un copil de cinci ani și acești copii de 
vârste diferite pot interacționa în spațiul larg, cu o cameră , "a spus Yamazaki 
Kentaro.
       Stâlpii structurali din lemn sunt lăsați expuși, creând o altă diviziune între 
fiecare nivel al clădirii, păstrând în același timp vederi clare prin structură. Rafturile 
din lemn sunt, de asemenea, construite în marginea fiecărui nivel.



       Gradinita dispune de un exterior din vitralii cu o 
serie de platforme din lemn care se ridică pentru a 
crea spații de învățare separate și conectate, în șapte 
"pași".
       Înconjurat de munți și păduri, zona sudică se află 
pe o pantă ușoară.Folosind această topografie, s’a 
proiectat camera școlară să semene cu un set mare 
de scări.Nivelul superior al grădiniței de 530 de metri 
pătrați este cel mai mare.
Ferestrele mari glisante pe fațadele din nord și sud 
sunt proiectate pentru a crea un flux natural de aer 
prin clădire.

Treptele din lemn de culoare 
albă conduc spre o zonă de 
joacă care oferă acces la terasă 
și un punct de atracție care 
oferă vedere la restul grădiniței, 
cu camere ascunse dedesubt.



2.LEMN  structura portanta
4.Yutaka Kindergarten Japonia

Pereții structurali cu deschideri pe jumătatea superioară 
sunt plasați ca niște straturi, creând diverse lumini, 
culori, spațiu și relații între sălile de clasă separate.
Deschiderile de pe pereți cu o anumită scară permit 
viziunile adulților să fie deschise în orice moment ca o 
chestiune de management.



2 LEMN - Cadre din lemn,tiranti metalici

5.Kindergarten in Guastalla Italia-2015

Structura implică utilizarea 
materialelor naturale cu 
impact redus asupra 
mediului. În particular, 
structura de susținere este 
alcătuită din cadru din 
lemn: un material sigur și 
ideal pentru menținerea 
izolației termice a clădirii.

Cablurile tensionate sunt 
sisteme de contravantuire  
economice si usoare. 
Posibilitatile de reglare a 
tensiunilor sunt simple. In cazul 
unor cerinte speciale cum ar fi 
rezistenta la foc,aceste 
contravantuiri pot fi completate 
cu altele din lemn sau din 
zidarie.

Tiranti metalici



2.LEMN structura tip arbore

6.Kindergarten in Dobrin 2014   

Clădirea se bazează pe conceptul unei case 
clasice de țară cu acoperiș de șold. Elementele 
vernaculare sunt de asemenea folosite pe fațada 
bogată în statuar, referindu-se la decorativitatea 
arhitecturii tradiționale din zonă. Ferestrele și 
deschiderile ușilor din pereții verticali sunt 
proiectate pentru a rezista inundațiilor sau a 
permite înlocuirea ușoară a celor noi. Acoperișul 
este din tablă de aluminiu din cupru.



2.LEMN panouri din lemn laminat

7.Schoolyard Pavilion Luxemburg 2011 

Pavilionul este deschis spre școală pentru a 
participa la terenul de joacă, [e de altă parte, 
structura este închisă pe drumurile publice.
Structura este realizată din 8 panouri din lemn 
laminat încrucișat cu grosimea de 20 cm, în 
picioare, prefabricate în atelier și apoi montate 
pe șantier. Suprafața exterioară a acoperișului și 
a peretelui lateral sunt acoperite în mod continuu 
de o garnitură din PVC lipită pe lemn. Tăieturile 
din perete sunt umplute cu sticlă de siguranță 
fixă colorată. Suprafața interioară a panourilor 
din lemn este lăsată vizibilă, doar acoperită cu 
un lac de protecție.

În fig 1 se prezintă o comparaţie a 
caracteristicilor de rezistenţă pentru 
lemnul masiv, lemnul încleiat şi lemnul 
laminat 

Stalp- teava rotunda de otel, 
fixare cu suruburi,solicitare la 
compresiune sau intindere

LEGATURA STALP 
LEMN/FUNDATIE BETON 



Scoala se distinge prin utilizarea 
lemnului natural și a bazaltului, în 
care materialele compozite moderne 
vin să înscrie jocuri de culori 
verticale printr-un ritm tehnic al 
constructie.
Structura este din lemn 
deschis,folosit din materiale locale 
cu exceptia salii de mese si a 
bucatariei, unde este amplasata 
parcarea subterana sub acestea.

2.LEMN cadre din lemn si grinda cu zabrele 

8.Ecole Ary Payet  Franța/ 2011



Cablurile tensionate sunt 
sisteme de 
contravantuire  
economice si usoare. 
Posibilitatile de reglare a 
tensiunilor sunt simple. 
In cazul unor cerinte 
speciale cum ar fi 
rezistenta la foc,aceste 
contravantuiri pot fi 
completate cu altele din 
lemn sau din zidarie.

Stalp de teava patrata cu piesa 
metalica de imbinare 
bulonata;solicitare la compresiune 
sau intindere

Imbinare in cleste 
cu crampoane si 
buloane. 
Crampoanele (1) 
sunt protejate de 
clesti’ buloanele 
trebuie protejate 
cu dopuri de lemn 
lipite in lacasurile 
de la capetele 
acestora (2)

LEGATURA STALP LEMN/FUNDATIE BETON 



2.LEMN     cadre si grinzi
9.Brazilia “Children Village”

Structură este alcătuită din grinzi și 
coloane din lemn stratificat 
încrucișat,lemn de eucalipt laminat 
lipit - cunoscut pentru versatilitatea și 
durabilitatea acestuia - susține un 
acoperiș metalic subțire, urmând o 
rețea normală de 5,9 x 5,9 metri. 
combinând o estetică contemporană 
cu tehnicile tradiționale, schema a fost 
descrisă de judecători drept 
"reinventarea vernacularului 
brazilian".

LEGATURA STALP LEMN/FUNDATIE BETON 
Stapi de reazem constuirt din doua placi si o bara de otel 
rotund sau o teava’ solicitare nunmai la compresiune



ROMANIA: 2.LEMN grinzi simple din lemn
10.Ansamblul parohial Sf.Nicolae Campina 

Grădiniţa de copii a fost înainte o construcţie pentru 
fânar şi grajd, care a păstrat pe o grindă de stejar incizat 
anul construcţiei, 1842. Ajunsă într-un stadiu avansat de 
degradare, în 1992, la iniţiativa preotului şi a soţiei sale, 
care era învăţătoare, a fost consolidată, restaurată şi 
amenajată ca spaţiu pentru gradiniţa de copii.

Construcţia, lungă de 
15m şi lată de 6m, este 
din bârne de stejar pe 
soclu de piatră, cu un mic 
beci.   I s-a facut 
sarpantă nouă, s-a pus 
termoizolaţie şi 
învelitoare din şindrilă 
asemenea casei 
parohiale, s-a adăugat o 
prispă pe stâlpi din lemn 
şi pardosită cu cărămidă 
pentru protecţia pereţilor 
din bârne aparente.



2. Lemn -  Concluzii

Lemnul de constructii se poate clasifica in diverse categorii, functie de diverse criterii:
- provenienta(esente europene,exotice),
-caracteristici botanice(conifere,foioase)
-mod de prelucrare(lemn rotund,cioplit,cherestea) etc.

Ca avantaje,lemnul prezinta urmatoarele avantaje: posibilitatea de refolosire a materialului,posibilitatea 
realizarii unor forme deosebite,permite deschideri relativ mari in ferme, cu deschideri mari limitate la domuri 
,posibilitate de asociere cu alte materiale ,densitate redusa-rezistenta mare,prelucrare usoara etc.
Ca dezavantaje, lemnul  prezinta risc ridicat la foc,umiditate,insecte,ciuperci etc.



1 - Wujiachang grădiniță, China, Atelier Fronti

Proiectul de grădiniță Wujiachang din Beijing, este o grădiniță cu nouă 
clase. Această grădiniță este construită ca o unitate de sprijin pentru 
locuințele înconjurătoare din punct de vedere economic.

Clădirea principală, ea este împărțită
în două funțiuni diferite printr-un coridor est-vest. Sălile de activitate
necesare, saloanele și spațiile de relaxare pentru fiecare clasă formează 
o unitate funcțională. Cele trei clase de pe fiecare etaj sunt însoțite de 
două case de scară interisoare și una exterioară.

3. Beton - diafragme



Cele două scări principale din partea de sud vor permite accesul oamenilor pe 
acoperiș din partea de sudică a clădirii. Spațiul de activitate este încorporat de 
un gard de sticlă într-o zonă de plan triunghiular. Într-un astfel de sistem, există 
o gamă largă de posibilități de conectare între spațiile respective, permițând 
fiecărui copil să călătorească cu o multitudine de opțiuni și contingențe. Întreaga 
clădire încearcă să devină o uriașă "jucărie spațială" pe care copiii să o joace.

Structura de rezistenta din diafragme din beton armat.



3. Beton -  diafragme + cadre
2 - Flower + Kindergarten, Corea, Jungmin Nam

"Flower + Kindergarten" este o gradiniță, situată în Seul, 
capitala Coreei. În Seul, există nevoi pentru instituțiile de 
învățământ cu un mediu mai bun, deoarece majoritatea 
grădinițelor din oraș au fost construite într-un țesut cu 
densitatea mare sau cu design arhitectural fără calitate.

Proiectul se află în noul complex de apartamente, în apropiere 
de parcul Yang-je și alte mici parcări unde copiii se pot juca 
liber și în siguranță. Proiectul de grădiniță este conceput pentru 
a profita de zonele verzi și de spațiile deschise pentru a expune 
copiii naturii, echilibrând în același timp densitatea și valoarea 
spațială a grădiniței pentru a le îngriji.



La fiecare etaj există trei săli de clasă și un spațiu multifuncțional, care în aceleași timp are și o circulație, dar se poate folosi si pentru 
diferite activități precum învațare si joc. În spațiu multi-scop, copiii își pot recunoaște sălile de clasă prin pereții curbi, deoarece fiecare clasă 
se poate evidenția ca o masă identificabilă prin volumele sale, nu prin numere sau texte. Colțul rotunjit al fiecărei săli de clasă oferă un 
sentiment confortabil în hol, în timp ce este și o soluție arhitecturală pentru a asigura accesul în sala multifuncțională și în sălile de clasă.

Deși planurile de la diferite niveluri împărtășesc zidurile structurale oferind în mod repetat o construcție și o planificare eficiente, locațiile 
rotative ale spaților multifuncționale oferă o experiență spațială dinamică pentru spațiul interior al grădiniței. La fiecare nivel, spațiile 
multifuncționale creează acces în spirală și mișcare. Prin această circulație, copiii pot experimenta spațiul dinamic și schimbările spațiale pe 
verticală. Spațiul creat deasupra și deasupra scării este utilizat pentru joacă pentru copii la scară copiilor.

Așa cum se poate vedea și în planurile structura de rezistență a 
acestei grădinițe este în cadre dar și diafragme, care sunt amplasate în 
interior și sunt pereți sălilor de clase. Placă de grosime constantă 
rezemată pe stâlpi cu sau fără capiteluri (la capătul stâlpilor); Pe 
margini placa se poate rezema pe pereți de contur, pe grinzi marginale 
sau pe stâlpi.



3. Beton - diafragme + planșeu casetat

3 -Grădinița Lotte, Estonia, Kavakava Architects

Orașul Tartu are ca scop implementarea unei arhitecturi moderne de înaltă calitate în 
clădirile publice noi. Noua grădiniță, care se află într-una dintre cele mai dărăpănate zone 
din Tartu (așa-numita Chinatown este o fostă garnizoană militară sovietică), este rezultatul 
acestei politici. Clădirea este situată pe o margine a terenului și lasă partea liberă a sudului 
ca zonă de joacă.

Aspectul exterior al clădirii are un caracter interior. Pereții laterali de beton prefabricat, cu 
deschideri de sticlă mici și un gard de bambus de înălțimea clădirii, fac ca grădinița să fie 
izolată de exterior.Coridorul care se învârte în jurul halei centrale se dublează ca o zonă de 
joacă pentru copii. Sala centrală se află la aproximativ un metru sub nivelul solului, creând 
efectul unei scene și împreună cu coridorul "joacă" care îl înconjoară, formează un singur 
spațiu deschis.



Cele șase petale conțin grădinițe, săli de creație, bucătărie, sală de mese și birouri 
administrative. Forma de stea permite o mulțime de lumină în interior. Curțile interioare se 
formează între aripi. Se folosește geometria continuă pe tot parcursul designului. Planul 
este format din linii care se intersectează sub 60 grade unul cu celălalt. Același mod este 
modelul de triunghi dezvoltat pe fațadele și tavanul din centrul clădirii.

Sistemul de construcție și materialele: pentru miez se utilizează beton turnat. Are o 
cantitate impresionantă de masă termică și nevoia de răcire în primăvară, iar vara 
devreme este redusă la minim. Ventilația naturală este combinată cu cea mecanică din 
această clădire. Toate camerele au multă lumină naturală. Camerele de copii ale copiilor 
se îndreaptă spre sud spre o zonă de joacă în aer liber. Betonul prefabricat este folosit 
pentru pereți cu ferestre triunghiulare - aici a fost nevoie de o mare precizie deoarece 
panourile triunghiulare de sticlă au fost introduse direct (fără cadre) în peretele din beton.

- Cu rețea de grinzi pe două sau mai 
multe direcții.
- Uzual, grinzile sunt paralele și 
echidistante.
-Planseu transmite incarcarile pe tot 
conturul sau in timp ce grinzile se 
descarca numai pe pereti exteriori.
-Laturile casetelor variaza in general: 
0.7…2m



3. Beton -  cadre

4 - Grădinița Between Square and Circle, China, Jin Niu

Grădinița îndeplinește în principal nevoile educative copiilor preșcolari din mai multe sate din 
apropiere, ea este făcuta pentru toate clasele sociale.

Asemănătoare cu casele din apropiere, această clădire a grădiniței este proiectată ca o cutie 
simplă în formă de pătrat. Forma este cea mai simplificată, pentru a se incadra în context. 
Ușile și ferestrele se bazează pe funcțiile interioare. Sălile de clasă pentru copii și sălile de 
activități sunt deschise pentru a face spațiul interior cât mai luminos posibil. Pereții exteriori 
sunt decorați cu cărămizi roșii locale. Dar sunt unele schimbări interesante în țeserea zidăriei, 
sunt lăsate goluri pentru patrunderea lumini. Acest lucru poate fi ușor diferențiat față de 
casele rurale înconjurătoare. 



Fațadele grădiniței nu sunt punctele centrale de interes. Au încercat să acorde minim de 
interesal fațadelor pentru a se incadra în context dar si din cauza costurilor. În principal, 
s-au concentrat asupra modului de-a amenaja spațiul interior al clădirii, în care se petrece 
cel mai mult timp.

Pentru o mai buna iluminare a gradiniței arhitecți au creat curți în interiorul clădirii, iar 
principalele funcții sunt amplasate acolo. Cele două curți principale sunt proiectate ca un 
cerc mare și unul mic. Există un contrast clar între aceaste curtii rotunde și clădirea în formă 
de pătrat. În curtea mică rotundă, copacii sunt plantați pentru a introduce schimbările 
sezoniere, iar curtea mare rotundă este destinată activităților în aer liber.

Structura de rezistența este in cadre, se pot vedea in plan dar si secțiune grinzile, stalpi dar 
și planșeele.



3. Beton -  cadre + planșeu cu nervuri dese

5 - Grădinița Green Hils, Mexico, Broissin Architects

Campusul școlar Green Hills este amplasat in partea de nord a orașului Mexico.Ideea de la care 
sa plecat a fost copilul, ideea de-a sparge clădirile de pe pământ ca niște jucării din grădină le-a 
intrigat și a dat naștere la toate prismele care se ascund în spatele fiecăruia, producând vederi 
încrucișate ale pădurii adiacente . Paralelipipedele din beton se înclină dintr-o parte în alta, 
încurajând copilul să-și dezvolte creativitatea în grădiniță și în sălile de clasă pentru activități.

Construcția este alcătuită din suporturi din beton armat, susținute pe coloane de beton expuse, 
care dau senzația unei clădiri din beton pe picior. Această stare ridicată, împreună cu pantă, 
favorizează trecerea apei de ploaie sub clădire, precum și formarea unui coridor ecologic pentru 
speciile care cuprind ecosistemul forestier rece din regiune.



Designul plănșeelor din sălile de clasă și integrarea acestora în designul 
arhitectural sunt esențiale pentru educație, rezultând o educație completă și o 
performanță optimă a elevului. Segmentarea plănșeului în trei părți, în maniera unei 
structuri interblocate, expunând zonele orientate spre nord, asigură intrarea 
uniformă a luminii naturale în spațiu. Designul planșeului este completat de o 
amenajare a teritoriului, formată din plante suculente, care au o întreținere redusă și 
integrează clădirea în contextul său natural.

- Compuse din: placă subțire; nervuri la distanțe reduse.
- Nervurile (grinzile) pot fi pe una sau două direcții.
- Dacă nervurile sunt pe o direcție, este necesară o grindă transversală pt.
rigidizarea generală a planșeului.
- Distanța dintre grinzi ≤ 1500 mm.
- Grosimea min. a plăcii = 50 mm sau 40 mm (dacă se folosesc
corpuri de umplutură).
- Spațiul dintre nervuri se poate umple sau nu. Corpurile de umplutură 
formează inițial cofrajul pt. planșeu iar în final reprezintă izolația termică și 
acustică. Corpurile de umplutură pot fi realizate din BCA, zidărie, polistiren, 
lemn.



6 - Grădinița K, Japonia , NKS Architects 

Clădirea este situată la o zonă comercială de înaltă densitate.Întrucât 
zona sitului este limitată și programul necesită relația intimă și de 
siguranță între sălile de clasă și terenul de joacă, au făcut clădirea în 
două etaje și au organizat terenul de joacă ca parte a acesteia. Astfel, 
cadrele exterioare definesc clar zona de grădiniță securizată, dar 
transparentă. Au luat strategia pentru a proiecta doar organizarea spațială 
pe bază a clădirii, cum ar fi zonarea funcțională, starea luminii, fluxul de 
vânt și așa mai departe, prin intermediul cadrelor sistematice și 
caracteristice din beton armat. Au fixat două grinzi structurale în fiecare 
înălțime a podelei pentru a le folosi pentru încadrarea orificiilor necesare 
și pentru a face structura mai rigidă. În aceste deschideri au pus diverse 
feluri de uși, ferestre și bănci ca inițiator pentru a spori comunicarea între 
copii și îngrijitori. 

3. Beton -  prefabricate



3. Beton -  Cadre cu pile 
7 - FCA Grădiniță , Serbia, IDEST Doo Architects

Grădinița din cadrul fabricii FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - FCA din 
Kragujevac , Serbia, se află la etajul al doilea, al treilea și al patrulea al unei clădiri 
administrative anterioare. Proiectul de reamenajare a fost realizat în colaborare cu 
FCA pentru a oferi și a investi în servicii care să răspundă nevoilor copiilor 
angajaților.

În interiorul clădirii pentru a oferi o comunicare verticală dreaptă și confortabilă 
între parc și zona parcului și grădinița. O anexă este atașată fațadei laterale a 
clădirii, situată în parc, care este o extindere exterioară orizontală a zonei 
grădiniței, permițând copiilor să se conecteze cu natura, deși se află în interiorul 
unei curți industriale.

Fațada exterioară și exteriorul clădirii nu au fost schimbate, în afară nu există 
semne vizibile că funcția celor trei etaje ale clădirii este cea a unei grădinițe. 
Abordarea nu a fost aceea de a dezechilibra mediul de construcție existent, în 
special datorită caracterului său multifuncțional. Toate elementele intermediare 
existente în interior au fost eliminate pentru a permite camere clare, luminoase și 
spațioase. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=_dd&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.archdaily.com/tag/kragujevac&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhilAoUZauHkvdiJ5-h_8r5JsvKMPg


Designul interior al grădiniței se inspiră din nevoile 
copiilor, reprezintă o lume colorată bazată pe 
creativitate și respectă cele mai înalte standarde de 
siguranță. Ideea de proiectare se bazează pe 
premisa că un spațiu ar trebui să funcționeze ca un 
adevărat motor pentru fericirea copiilor, unde 
curbele curg în spațiu, subliniază senzația de joc 
dinamic. Această abordare a fost aplicată prin 
transformarea sistemului structural rigid (coloane și 
grinzi puternice) în elemente de încadrare, curbate. 
Elementele au diferite forme: perete ondulat în sala 
de mese, pereți despărțitori în spații încastrate în 
spații comune, scaune pe pereți ondulați pe coridor. 
În holul multifuncțional, coloana centrală și 
fasciculul sunt transformate într-un element 
"copac". Iluminarea camerei este încorporată în 
ramuri, dând mai mult accente la formă. "Arborele" 
este conceput ca un adevărat spațiu de focalizare, 
care dă spațiu și sporește zona pentru evenimente, 
manifestări și întâlniri și ar trebui să primească și să 
încurajeze copiii devreme dimineața atunci când 
sunt separați de părinți.



8 - Gradiniță, București

3. Beton - Structiră în cadre



Betonul este un material care prezinta anumite avantaje:
- rezistent la foc
- comportare bună la acţiuni statice şi dinamice
- asigură structurii o bună rigiditate de ansamblu;
- se poate realiza orice formă geometrică;
- unul dintre avantajele al betonului este pretul. Acesta fiind si motivul pentru care multi opteaza mai 
degraba pentru o structura din beton armat decat pentru una din metal, care poate costa de doua ori mai 
mult.
- cheltuielile de întreţinere sunt minime;
- rezistenta foarte buna la cutremure si la vant puternic;
- flexibilitate in organizarea spatiului interior;
Printre dezavantajele betonlui,enumeram:
- greutate proprie mare;
- lipsa proprietăţilor de izolare termică şi fonică;
- modificările ulterioare sunt dificile;
- imposibilitatea reciclării eficiente.
 - durata mare de executie;
 - consum ridicat de beton si otel-beton
 - cantitatea de lemn pentru cofraje poate fi uneori insemnata

3. Beton -  Concluzii





4.Structuri mixte- sectiuni compuse 
                     -STALPI-                                                -GRINZI / PLANSEE-

Avantaje fata de structurile din beton:

● Ductilitate superioara, capacitate mai mare 
de disipare a energiei seismice

● Rezistenta superioara la forta T
● Dimensiuni mai reduse ale sectiunii de beton 

armat 
● Capacitatea de rezistenta superioara datorita 

folosirii unui procent mai mare de otel decat 
in cazul b.a.

Avantaje fata de structurile din otel:

● Stabilitate locala si generala mai buna 
● Rigiditate la deplasare laterală mai mare, 

respectiv deplasări relative de nivel mai mici.
● Rezistenţă superioara  la foc şi la coroziune .
● Reducerea consumului de oţel cu 20...40% 

faţă de stâlpii cu structura metalică

●

Avantajele plaseelor compuse :

● Reducerea înălţimii etajului clădirii 
sau o creştere a spaţiului disponibil 
pentru trecerea conductelor sau 
grinzilor

Avantajele grinzilor compuse :

● Reducerea consumului de oţel 
comparativ cu grinzile metalice şi 
reducerea greutăţii proprii în raport cu 
grinzile din beton; 



4.Structuri mixte- sectiuni compuse 
1.Gradinita Bacau- structura in cadre - stalpi compusi



4.Structuri mixte- structura in cadre cu 
miezuri de beton armat  
2. Kindergarten Ribnica- 2010 Slovenia

     Conceptul acestei gradinite a pornit de la forma in 
plan a unei frunze de trifoi  , fiecare din cele 3 
,, frunze ,, avand o alta functiune.
    Intrarea se afla in partea centrală cu zonele 
comune, care sunt poziționate și distribuite pe trei 
etaje: parterul cu intrarea principală și zona comuna, 
centrală de joacă în aer liber ; primul etaj cu 
administrație / birouri și nivel subteran cu bucătărie, 
servicii și zone tehnice.
.

    

Structura și finisajul sunt realizate din materiale locale , 
naturale. Asadar structura contine  miezuri din beton 
armat cu umpluturi din cărămidă și lemn. Finisajul este 
în cea mai mare parte lemn natural și vopsea pe bază 
naturală. STRUCT. IN 

CADRE 

MIEZURI DE 
B.A.



4.Structuri mixte-structura in cadre din lemn si beton
Stalp b.a.

Stalp lemnGr. principala 
lemn

Panseu b.a.

Gr. cu goluri 
sferice

Ansamblul contine o parte masiva (plina ) cu o structura in 
cadre din beton armat si perimetral o terasa deschisa formata 
din structura in cadre din lemn .



4.Structuri mixte-structura in cadre din metal,lemn si beton armat
4. Suwalki Kindergarten- Polonia

Structura in cadre 
din stalpi si grinzi I 
metalice 

Structura in cadre cu 
grinzi principale si 
secundare din lemn 



4.Structuri mixte-structura portanta din piatra si grinzi de lemn
5. Preschool of Aït Ahmed- Maroc -2018

Sitemul constructiv se bazeaza pe materiale locale ( piatra naturala) si se bazeaza pe 
tehnici si practici locale . Peretii portanti realizati din zidarie din piatra sunt tencuiti 
la interior cu un amestec format din pamant si var .



4.Structuri mixte-structura in cadre formata din tuburi de carton , lemn si 
elemete metalice- China

        1.   Scoală temporară si grădiniță, construită dintr-o 
structură in cadre a carei stalpi si grinzi sunt realizate 
din materiale usoare (tuburi de carton )imbinate cu 
elemente metalice  si contravantuite cu ajutorul unuor 
tiranti. 
           Constructia are un  plan dreptunghiular avand 
deschideri de 6 metri si 21 de metri, împărțit simetric de 
un coridor central. 
            Sistemul constructiv al acoperisului este format 
din  capriori din lemn , montati si contravantuiri 
metalice

         2.     Tuburile de carton și îmbinările din lemn au fost 
utilizate pentru a asambla structura de bază pentru trei clădiri de 
6 x 30 de metri. Tuburile de carton au fost combinate cu îmbinări 
din lemn pentru a deveni principala structură a clădirii și, prin 
aplicarea unor metode simple de construcție.
                   Pentru a rigidiza constructia , se foloseste la niveul 
acoperisului tiranti metalici si in plan vertical contravantuiri din 
elemente din lemn 

Dupa cutremurul din 2008 , multe scoli au fost distruse , astfel s-au construit scoli temporare folosind matreiale locale 



Bambusul este materialul eco al secolului 21 datorita 
ratei mari de absorbtie a CO2 si a celei de reinoire 
comparativ cu alte paduri tropicale. Nu este doar un 
material cu rol decorativ el fiind folosit cu mare succes 
si in realizarea elementelor structurale. Materialul in 
sine are o serie de caracteristici care il evidentiaza 
printre care rezistenta mare la incovoiere, asta in ciuda 
dimensiunilor relativ mici si neregulate.

5. ALTE MATERIALE  -BAMBUS-
1.  Centrul de copii El Guadual



 Este responsabilă de mediul înconjurător în ceea ce privește materialele pe 
care le utilizează, apa și energia pe care o consumă și durabilitatea materialelor. 
Spațiile primesc lumină naturală pe parcursul zilelor și sunt ventilate în mod natural, 
permițând centrului să funcționeze fără a avea nevoie de energie. Pereții din beton 
texturate absorb căldura păstrând spațiile răcoroase, iar plafonul cu mai multe 
straturi controlează impactul soarelui în interiorul încăperilor. Utilizarea bambusului 
ca modalitate de reevaluare a tradițiilor locale într-un mod contemporan vorbește 
despre necesitatea folosirii materialelor locale și de conservare a râurilor. 

Fiecare clasă colectează apă de ploaie utilizată pentru grădinărit și 
întreținere, dar face evident procesul de colectare și utilizare evidentă pentru copii 
și vizitatori.

 El Guadual a generat un 
impact urban deosebit pentru 
că oferă trotuare și peisaje 
generoase pentru public, un 
teatru de cinema deschis în aer 
liber, o artă semi-privată și o 
sală de spectacole deschisă 
comunității noaptea și în 
weekend și o piață civică. 
Gama largă de facilități publice 
a făcut din El Guadual un nou 
pol de activitate în cadrul Villa 
Rica.Proiectul este un exemplu 
de construcție ecologică de 
joasă tehnologie.



Zidurile texturate au fost realizate folosind tehnici locale de lucru în 
formă de bambus. Gardul închis cu sticle reciclate a fost colectat și 
instalat de către educatorii care acum îngrijesc copiii din centru.



Bambusul este folosit si ca 
structura si ca element de finisaj 
dominant la interior – peretii, 
scarile,pardoselile si mobilierul 
sunt toate realizate din 
bambus.Flexibilitatea acestuia  
permite crearea unor forme 
deosebite care ,mentinand-si 
calitatile portante, potfi integrate 
in fundatii din piatra naturala. 
Versatila si usoara, structura se 
conecteaza cu natura fara sa 
perturbe echilibrul natural.

5. ALTE MATERIALE  -BAMBUS-

2. Green Village -Ibuku -pavilion-



3.Constructii cu/din paie
              Sistemul constructiv la o astfel de casa este cu  

fundaţie din beton, acesta este singurul material care nu 
este ecologic. Peste fundaţie, o structură de lemn, 
bineînţeles, tratată cu tot ce trebuie şi ignifugată. Apoi, 
baloţii de paie compactaţi, în straturi foarte groase, stivuiţi, 
ca să îmbrace structura din lemn. Peste ei, la exterior, s 
cinci staturi de tencuială de lut. Pereţii din interior sunt 
făcuţi din trei straturi de chirpici şi tencuiţi cu lut  La toate 
acestea, se adaugă acoperişul, care este, de asemenea, 
cu totul deosebit. „

      Un balot de paie are la bază acelaşi material ca şi lemnul: 
celuloza. Pentru că paiele sunt goale în interior, gradul de 
termoizolare este mai bun decât în cazul lemnului. În plus, 
comprimarea balotului îl face rezistent la compresie, ceea ce 
înseamnă că este potrivit pentru construcţia unor ziduri solide. 
Tencuiala din pământ şi var permite pereţilor „să respire“, 
reglează umidiatea şi conferă un mediu de viaţă plăcut şi sănătos

5. ALTE MATERIALE 



4.Cartonul in constructii
Proiectul cu denumirea 
Wikkelhouse („ambalajul casei”) 
este o casă, construită din cardon 
gofrat durabil și a cleiului ecologic. 
Un modul locativ este înfășurat de 
24 de ori cu cardon gofrat cu 
ajutorul unei imense mașini ce se 
rotește. În rezultat, obținem o 
construcție durabilă cu o izolare 
bună.

Un asemenea modul de 1,2 metri 
și greutatea de 500 kg poate fi 
combinat cu alte module. Pentru 
crearea unei structuri mari nu aveți 
nevoie de un fundament monolit. 
Construcția modulară este flexibilă 
și se asamblează ușor.

După crearea unui număr necesar 
de module, acestea sunt 
transportate la locul de asamblare, 
ce durează 1-2 zile. Inițial, cartonul 
este acoperit cu o peliculă 
impermeabilă Miotex, apoi fațada 
este acoperită cu plăci din pin.

Cartonul nu este considerat un 
material tocmai potrivit pentru 
construcții. Însă deja există o 
mulțime de dovezi ale contrariului 
– arhitecții folosesc cartonul 
pentru crearea unor construcții de 
amploare, a locuințelor în cazul 
calamităților și chiar a podurilor. 
Studioul de design „Fiction 
Factory” din Olanda propune o 
soluție interesantă – o 
micro-casă, construită din carton 
stratificat, care, potrivit lor, ar 
putea rezista pînă la 100 de ani.

5. ALTE MATERIALE 



5. Constrcutii din sticla
Casa din sticla - Santambrogiomilano-Concept 

Sticla nu se foloseste ca si elemnt structural insa dorinta de a 
nu se observa elementele structurale din beton sau metal 
,chiar si lemn este tot mai mare si asa se creaza iluzia de 
absenta a acestora .Un aspect important a constructiilor din 
sticla este necesitatea ventilatiei ,deoarece o constructie din 
sticla trebuie tratata total altfel decat un alt sistem constructiv.

5. ALTE MATERIALE 
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