
Curtea Școlii

EXTRAS  “GHID DE AMENAJARE - CURTEA ȘCOLII ȘI SPAȚIILE DE JOACĂ” 2020



Banca Mondială 2

4 Unități de 
Învățământ

Studii de caz

Toate spațiile de joacă trebuie să
aibă propria personalitate și să se dife-
rențieze unele de altele. Se recomandă evi-
tarea platformelor de beton și a spațiilor 
deschise. 

Trebuie urmărită împărțirea spațiilor pe 
subdiviziuni, delimitate sau proiectate cu 
spații de legătură, trasee pe diverse planu-
ri - drepte sau înclinate, pereți despărțito-
ri sau module și construcții. În funcție de 
mediu sau climă, poziționare geografică, 
școlile pot fi la munte sau la mare, în zone 
deschise cu vânturi puternice sau cu soare 
puternic pe tot parcursul anului, acestea 
trebuie să se adapteze mediului și echipa-
te corespunzător: cu copertine – pentru 
ploaie, ninsoare, soare, vânt.

4 CURȚI DE ȘCOLI DIN CLUJ NAPOCA
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ “RADU 
STANCA”, Str. Zorilor 27, 
Cluj Napoca

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂR-
BICEANU”, Str. Grădinarilor 1, 
Cluj-Napoca

LICEUL TEORETIC “MIHAI EMI-
NESCU”, Blv. 21 Decembrie 1989 
94-96, Cluj-Napoca

COLEGIUL NAȚIONAL “GHEOR-
GHE ȘINCAI”, Str. Avram Iancu 33, 
Cluj-Napoca
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Vedere Aeriană Situația Actuală 

PLAN PROPUNERE AMENAJARE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

“RADU STANCA”
Strada Zorilor 27, Cluj-Napoca
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Platformele betonate, bordurile din beton, gardurile de zidarie, precum și lipsa spați-
ilor verzi,  fac din acest spațiu, unul anost ce nu  pune în valoare clădirea și nici nu 
oferă mediul ideal jocului. Ba mai mult de atât, acest spațiu nu oferă posibilitatea 
învățării prin joaca, ci limitează și creaza spații ce în timp s-au dovedit lipsite de în-
semnatate în dezvoltarea și învățarea prin joc. 
Terenurile de sport ar trebui pavate cu suprafete de tip tartan, sau covor cauciucat ce 
reduce major riscul accidentarilor. 
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Plan Situația Actuală  

Plan Situația Propusă
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Vedere Aeriană Situația Actuală 

PLAN PROPUNERE AMENAJARE 
Școala Gimnazială 
“Ion Agârbiceanu”

Strada Grădinarilor 1, Cluj-Napoca

02

La fel ca majoritatea scolilor de pe teritoriul tarii, aceasta dispune de un teren foar-
te mare cu o serie de terenuri de sport trasate direct pe platformele betonate și un 
spațiu verde nevalorificat. Nu exista zone acoperite sau spații verzi deschise unde co-
piii se poate juca. De asemenea, lipseste și orice instalație sau echipament de joacă.
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Plan Situația Actuală  

Plan Situația Propusă
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Vedere Aeriană Situația Actuală

PLAN PROPUNERE AMENAJARE 
Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”

Bulevardul 21 Decembrie 1989 94-
96, Cluj-Napoca

03

Au fost reamenajate corpurile de clădire vechi, care au fost mansardate, și a fost cons-
truit un nou corp de clădire. 

Cu toate acestea, curții școlii nu i-a fost acordatș atenția cuvenită și în prezent este o 
platformă de beton.
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Plan Situația Actuală  

Plan Situația Propusă
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Vedere Aeriană Situația Actuală

PLAN PROPUNERE AMENAJARE 
Colegiul Național “Gheorghe Șincai”
Strada Avram Iancu 33, Cluj-Napoca

04

În prezent, clădirea liceului este renovată și se află într-o stare foarte bună. Terenul în 
schimb pare unul neglijat, asfaltat, un mediu deloc propice studenților și vizitatorilor. 
Curtea interioară este o parcare iar terenurile de sport, unul acoperit cu tartan și unul 
sintetic, se află pe lateralul parcelei, împiedicând accesul către spațiile verzi dinspre 
stradă. În prezent spațiile verzi dedicate acestei curți nu sunt valorificate și nu deser-
vesc interesele elevilor.
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Plan Situația Actuală  

Plan Situația Propusă
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PROPUNERE

TREBUIE PROIECTAT LA SCARA COPILULUI – Le Modulor 
(Le corbusier) si “Fiica lui”.

CO
N

CE
PT

Locurile de joacă și echipamentele trebuie adaptate la scara copiilor.

CONCEPT
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Liniile drepte și formele geo-
metrice precise au fost respinse 
de generația actuală și de de-
signeri de obiect cât și de artiș-
ti precum Hundertwasser care 
afirmă că “linia dreaptă este un 
pericol creat de om. Există atât 
de multe linii, milioane de li-
nii, dar doar una dintre ele este 
mortală și aceasta este linia dre-

aptă trasată... Linia dreaptă este 
complet străină omenirii, vieții, 
întregii creații. Henrik Vilsbøll, 
un susținător danez al mișcării 
jocului naturii, afirmă că atunci 
când suntem înconjurați de for-
me predominant pătrate și linii 
drepte devenim agresivi și îns-
păimântați de acesta. 
(Davidsen, 1996).

Trebuie proiectat la scara copilului

Le Modulor (Le Corbusier) și “Fiica Lui”

Copiii percep aceste spații de la ni-
velul ochiului (la 1.00 metru) și nu 
din perspective aeriene sau de la 
cota 1.80, ceea ce ne face să credem 
că în general proiectăm aceste spații 
mai mult pentru părerea și pe placul 
adulților. Scara la care se raportează 
copiii și modul în care percep aces-
te spații, nu are nicio legătură cu 
prezentarea standard pe care o ofe-
rim și o “vindem/marketizam” (pu-
nem pe piața) adulților.

Trebuie să proiectăm pentru copii!
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9 Tipologii/ 
Module

Se propun module standard 
pentru amenajarea și utilarea 
spațiilor de joacă și a curților 
școlilor.

Aceste module reprezintă fieca-
re grupă de instalații sau echipa-
mente ce se doresc amplasate în 
context.

Elemente Folosite în Amenajarea Spațiilor 
de Joacă și Curților Unităților de Învățământ

01

02

03
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01
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Spații de Joacă Preșcolari

Spații de Joacă Școlari

Spații de Joacă Liceu

Echiparea cu instalații destinate 
preșcolarilor, împărțiți pe două 
categorii de vârstă, 0-6 ani. 

Echiparea standard pentru grupa 
de vârstă 7-13 ani. 

Elemente necesare activităților 
fizice și sport dar  și spații de dis-
cuții, echipate cu mobilier urban. 
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04

05

06

Zone Discuții

Terenuri de Sport

Energie Regenerabilă

Se vor crea o serie de spații de 
discuție, spații de relaționare și 
întâlnire. 

Se urmărește eficientizarea, re-
pozitionarea (în cazul școlilor cu 
terenuri existente) și echiparea cu 
terenuri de sport. 

Iluminat exterior exclusiv pe pa-
nouri fotovoltaice, instalații de 
încărcare a dispozitivelor mobile 
dar și a bicicletelor și trotinetelor 
electrice. Se vor crea zone de lu-
cru echipate cu prize. 

07

08
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Copertine și Spații 
Acoperite

Spații și Elemente Verzi

Echipamente Diverse

În funcție de natura și poziționa-
rea geografică a spațiilor, se pre-
văd copertine pentru a feri de 
ploaie, zăpadă sau soare. 

Plantarea se va face pentru in-
tegrarea spațiilor în locurile de 
joacă și în cadrul jocului copiilor. 
Spațiile verzi de tip gazon vor fi 
create pentru trafic intens și se 
vor prevedea instalații de irigare. 

Stropitori cu apă potabilă, echi-
pamente pentru încărcarea te-
lefoanelor mobile, echipamente 
pentru încărcarea trotinetelor și a 
bicicletelor electrice, zone de lu-
cru prevăzute cu prize.
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SITUAȚIA 
ACTUALĂ 
“RADU
STANCA”

În prezent, curtea școlii, la fel 
ca majoritatea curților școli-
lor din România, este o pla-
tformă betonată, deschisă, 
în care copiii se joacă într-un 
spațiu deschis, destructurat, 
echipat cu instalații și echi-
pamente învechite, neîn-
treținute, ce prezintă riscul 
prăbușirii sau al vătămării 

copiilor. Platformele beto-
nate, bordurile din beton, 
gardurile de zidărie, precum 
și lipsă spațiilor verzi, fac 
din acest spațiu, unul anost 
ce nu pune în valoare clădi-
rea și nici clădirea și nici nu 
oferă mediul ideal jocului. 
Ba mai mult de atât, acest 
spațiu nu oferă posibilitatea 

învățării prin joacă, ci limi-
tează și creează spații ce în 
timp s-au dovedit lipsite de 
însemnătate în dezvoltarea 
și învățarea prin joc și joacă.
Terenurile de sport ar trebui 
pavate cu suprafețe de tip 
tartan, sau covor cauciucat 
ce reduce major riscul acci-
dentarilor.
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Spațiul nu dispune de echi-
parea cu mobilier urban sau 
alte soluții necesare interre-
laționării dintre copii și părinții 
acestora. Nu sunt amenajate 
spații de odihnă sau spații aco-
perite.
De asemenea, lipsește și ilu-
minatul acestor terenuri, pre-
cum și orice alte soluții ce țin 
de resurse regenerabile. Spați-

ile verzi, precum și vegetația 
perimetrală (ce poate asigura 
o foarte bună izolare fonică), 
groapă cu nisip, echipamen-
tele de joacă pentru copiii 
preșcolari sau orice alte echi-
pamente destinate jocului, lip-
sesc din curtea școlii. 

Copiii învață din joacă, iar joa-
că din curtea școlii se poate 

numi definitorie în crearea 
unui adult complet, de aceea, 
acestor spații le trebuie acor-
dată importanța care li se cu-
vine.

De luat în calcul ar fi crearea 
unor spații sau funcțiuni desti-
nate copiilor din proximitatea 
școlii.
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POZIȚIONARE ORAȘ
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POZIȚIONARE CONTEXT
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PLAN AMENAJARE
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Descrierea situației propuse. 

În propunerea de amenajare, s-a do-
rit definirea spațiilor de joacă pentru
cele două grupe de vârstă principale:
școlari și liceeni. Odată definite aces-
te spații, s-a pus accentul pe crearea
de noi platforme verzi și integrarea
acestora în spațiile de joacă. De ase-
menea, perimetrul curții școlii, în re-
lație cu străzile, s-a plantat vegetație
înaltă cu rol de protecție atât la zgo-
mot cât și la praf.

Pe acoperișul sălii de sport existente,
s-a propus un teren multisport îm-

brăcat în plasă textilă. Terenul mul-
tisport este acoperit cu tartan (covor
cauciucat) multicolor. Acesta deser-
vește pentru baschet, fotbal, volei,
alergare și atletism cât și alte jocuri
ale copilăriei.

Zonă de relaxare/gradenele verzi,
se află situate între clădirea școlii și
terenul multisport. Acesta deserveș-
te atât ca zonă de relaționare între 
copii, ca spațiu de observare de curți 
dar și gradene în timpul jocului, pen-
tru părinți sau copii.
Locul de joacă pentru preșcolari 
devine o platformă verde de joacă, 
cumovile si tuneluri, dar si cu o ins-

Amenajare Curte Școala Radu Stanca

Elementele care compun amenajarea spațiior din curtea școlii

01. Loc de joacă pe spațiu verde, parțial acoperit pentru copii preșcolari cu vârsta între 2-6ani;

02. Groapa cu nisip pentru grupa mică de copii cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani;

03. Spațiu de odihnă și discuție de tip gradene, au și rol de separare între preșcolari și școlari;

04. Teren multisport pentru școlari, cu suprafața din tartan colorată multicolor și teren baschet;

05. Suprafața perimetrală plantată cu copaci de mari dimensiuni cu rol de protecție;

06. Instalație independentă de încărcat trotinete sau biciclete electrice, cu panouri fotovoltaice;

07. Iluminat LED cu panouri fotovoltaice;

08. Stropitoare cu apă potabilă.

talație suspendată de tip plasă și 
instalații modulare din lemn, în care 
copiii se pot juca, alerga, cățăra. Tot 
acest spațiu este destinat copiilor din 
afară școlii.

Spațiul răspunde la nevoile actuale,
acesta fiind echipat cu o serie de ele-
mente și instalații ce captează ener-
gia solară și o transformă în energie
electrică pentru iluminarea spațiului
și încărcarea dispozitivelor mobile și
a trotinetelor și bicicletelor electrice.
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Pentru zona preșcolarilor, se propune amenajarea unui spațiu verde acoperit cu gazon. Se propun o serie de instalații
standard, din lemn, pentru o amenajare cu un buget redus. Acesta devine suportul pentru o instalație multifuncțională
cu zone de cățărare, de alergare, spații acoperite, zone în care copiii să se ascundă. Echipamentele standard precum
toboganele și leagănele fac un spațiu întreg de joacă.

Materiale folosite: funie, stâlpi metalici și nisip.

Propunere amenajare spațiu de joacă preșcolari - PENTRU 

CARTIERUL DE BLOCURI DIN PROXIMITATE. 

“Spațiu Verde și Instalație 
Multifuncțională”

Buget Redus

01



Triptic Studio 25



Banca Mondială 26

Plasa de Siguranță este un loc de joacă creat pentru copiii preșcolari, în special, și pentru orice altă grupă de vârstă, în
general. Acesta include o plasă susținută de 4 stâlpi, așezată deasupra gropii de nisip. Copiii se pot prinde pe sub ea, se
pot urmări, pot sări pe ea ca pe o trambulină, devine spațiu de interacțiune între copiii ce se joacă în iarbă de sub plasă
cât și pentru cei care se joacă deasupra, pe această plasă.

Materiale folosite: funie, stâlpi metalici și nisip.

Propunere amenajare spațiu de joacă preșcolari. 

“Groapa de Nisip și Plasa de Siguranță”
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Gradenele verzi au rol de separare
între clădirea școlii și terenul multis-
port. La umbra copacilor, acestea de-
vin zona de întâlnire și relaxare. Un
spațiu protejat de vegetație, o pajiște
la scara curții școlii. Un punct înalt cu
o perspectivă asupra întregii curți, o
zonă de observare a jocului.

Gradenele devin un spațiu de obser-
vare a jocului și a comportamentului

copiilor. Se transformă în spațiu
de spectacol pentru privitor. Pentru
terenul de sport, gradenele se trans-
formă în bancă de așteptare sau în
spațiu de observare a jocului.

Fie că este vorba de un separator de
vârste sau o movilă de pământ, 
spațiu de observare sau de urmări-
re și odihnă pentru terenul de mul-
tisport, această zonă oferă diverse 

posibilități și întrebuințări și aduce 
un plus valoare întregului spațiu al 
curții școlii.

Spațiul devine și o barieră de zgomot
și un separator față de clădirea școlii.
Materiale folosite: pământ, nisip, ga-
zon și tartan pentru zonele de șezut.

Propunere amenajare spațiu de odihnă.

 “Gradene Verzi și Copertină”
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Terenurile Multisport Gazon Natural

Beneficii ale terenurilor de fotbal cu
gazon natural:
• Control în poluarea atmosferei
• Gazonul contribuie la reducerea ni-
velurilor de zgomot prin absorbţia,
devierea, reflectarea, şi refractarea
diverselor sunete.
• Reduce emisiile de dioxid de carbon
din atmosferă şi eliberează oxigen.

Creşterea activă a 2.5 metri pătraţi
de gazon sănătos va oferi suficient
oxigen pentru o persoană adultă,
pentru o zi.

Beneficii jucători:
• Activităţile desfăşurate pe terenuri
cu gazon natural, îmbunătăţesc
sănătatea fizică şi mentală a partici-
panţilor. Cercetările arată că, gazo-
nul natural eliberează oamenii de

stres şi contribuie la bucuria vieţii.
• Terenurile sportive bine întreţinute
cu gazon natural, oferă suprafeţe de
joc la un cost redus, pe care se pot
desfăşura activităţile sportive în con-
diţii de siguranţă pentru sportivi.

Propunere amenajare spațiu de joacă școlari. 

“Teren Multisport”

04A
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O variantă mai durabilă pentru realizarea terenului multisport, este tartanul. Este uşor de întreţinut, ideal pentru orice
tip de activitate sportivă.

Datorită componenţei de stirol-acrilic, terenurile multisport din tartan prezintă o rezistenţă extremă la abraziune, in-
temperii, radiaţii UV şi schimbări climaterice. Tartanul este uşor de aplicat iar datorită elasticităţii sale, suprafaţa de joc
este sigură pentru jucători, asigurând o performanţă excepţională. 

Avantaje în plus: pardoselile din tartan reduc riscul accidentărilor prin absorbţia şocurilor şi antiderapare, facandu-le 
ideale pentru terenurile din curțile școlilor.

Propunere amenajare spațiu de joacă școlari. 

“Teren Baschet Suspendat”

04B
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Plantarea se va face pentru integrarea spațiilor în locurile de joacă și în cadrul jocului copiilor. Spațiile verzi de tip gazon vor fi create
pentru trafic intens și se vor prevedea instalații de irigare. Se va folosi excavarea pentru a schimba planeitatea spațiilor de joacă
(este unul dintre cele mai ieftine metode de prelucrare și organizare a spațiilor de joacă).
Nu se vor crea spații verzi ce pot fi distruse cu ușurință. Nu se va planta decât vegetație adultă ce va face ușor trecerea către matu-
ritate.

Perimetral sunt propuse o serie de spații verzi ce au rolul de filtru, atât de praf cât și de zgomot dinspre mediul urban. Vegetația
de mare înălțime are rol de protecție și umbrire (spațiile verzi reduc considerabil temperaturile la nivelul solului).

Propunere amenajare platforme verzi.

“Spațiile Verzi”
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Se va prevedea iluminat exterior exclusiv pe panouri fotovoltaice, instalații de încărcare a dispozitivelor mobile dar și a bicicletelor
și trotinetelor electrice. Incarcatoarele pentru trotinete sunt echipate cu panouri fotovoltaice Se vor crea zone de lucru echipate cu
prize pentru laptopuri sau alte dispozitive de încărcare. Se recomandă instalarea de echipamente alternative de captare și stocare
a energiei solare sau a vântului.

Propunere amenajare echipamente alternative.

 “Încărcătoare Trotinete și Biciclete Electrice”
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Se va prevedea iluminat exterior exclusiv pe panouri fotovoltaice, instalații de încărcare a dispozitivelor mobile dar și a bicicletelor
și trotinetelor electrice. Se vor crea zone de lucru echipate cu prize pentru laptopuri sau alte dispozitive de încărcare. Se recomandă
instalarea de echipamente alternative de captare și stocare a energiei solare sau a vântului.

Propunere amenajare echipamente alternative.

 “Iluminat LED Exterior”
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Se propune echiparea cu stropitori cu apă potabilă și mobilier urban de tip bănci echipate cu prize pentru încărcarea dispozitivelor
mobile și a laptopurilor. Aceste zone pot deveni spațiu de lucru sau de relaxare, spații de discuții. “Deschiderea curților” școlilor ar
putea transforma aceste zone în spații de relaționare. Părinții își pot aduce copii în spațiile de joacă și se pot bucura de aceste zone
echipate cu mobilier. Pentru a beneficia de umbră, băncile sunt poziționate în spațiile verzi iar stropitorile se pot regăsi în mai multe
zone de pe teren.

Propunere amenajare echipamente alternative.

 “Stropitori Apă Potabilă”
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SITUAȚIA 
ACTUALĂ 
“Ion 
Agârbiceanu”

Toate salile de clasă, labo-
ratoarele și cabinetele sunt 
dotate cu calculatoare per-
formante.

Scoala dispune de spatii 
pentru personalul didactic 
(sala profesorala), didactic 
auxiliar (o sala pentru secre-
tariat, o sala pentru conta-

bilitate), pentru personalul 
administrativ (1 atelier de 
intretinere), centrala termi-
ca proprie.

In anul 2019 au fost deschi-
se cele doua extinderi ale 
corpurilor nou construite. 
Şcoala Gimnazială „Ion Agâr-
biceanu”

- etajarea corpurilor C şi D 
(mai noi) şi realizarea a două 
extinderi P+3, una între cor-
purile A şi B şi alta între cor-
purile B şi D
- realizarea unei săli multi-
funcționale, de festivități, 
conferințe, etc.
- 20 de noi săli de clasă şi ca-
binete/laboratoare.
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În același timp, spațiile și 
platformele verzi perimetra-
le, de pe străzile Fabricii, ac-
cesul dinspre strada Grădi-
narilor și Strada Măgura, nu 
sunt valorificate. Suprafețele 
mari pot fi transformate în 
spații de joaca pentru copii. 
Vegetația putând fi intro-
dusă ca element în amena-

jarea spațiilor de joacă. 

In rest, copiii se joaca într-o 
curte de dimensiuni foarte 
mari, complet betonată. O 
serie de terenuri de joacă 
sunt trasate direct pe aceste 
platforme. Nu sunt folosite 
materiale de tip tartan/co-
vor cauciucat sau alte mate-

riale ce ar facilita desfasura-
rea de activități sportive.

Spațiile sunt deschise, nea-
coperite, fără mobilier urban 
și fără spații de socializare 
sau alte spații de odihnă. 
În afara orelor de program 
curțile școlilor sunt cel mai 
probabil închise.
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Descrierea situației propuse. 

În propunerea de amenajare, s-a 
dorit eficientizarea folosirii spațiilor 
actuale prin integrarea platformelor 
verzi actuale și transformarea plat-
formelor betonate. 

În zona accesului se propun o serie 
de funcțiuni, locuri de joacă pentru 
copii, care să poată fi accesate ușor 
și de la exterior, de publicul larg. Se 
dorește deschiderea curții școlii în 
afara programului și permiterea ac-
cesului tuturor copiilor din cartier. 
Se vor rezolva spațiile verzi pentru 

a putea fi folosite de către copii. Se 
propune un covor de gazon rezistent 
la trafic intens. Tot în zona accesului 
se propune o groapa cu nisip ce va 
deservi ca spatiu principal de joaca 
pentru preșcolari și școlari. Perime-
tral se păstrează spațiile verzi și se 
echipează cu mobilier urban, astfel 
putând fi folosite ca zone de relaxa-
re.

In zona curții, platforma betonată 
actuală se împarte în zone plantate, 
spații verzi, zone de relaxare. Prin 
plantare, aceasta devine un filtru de 
zgomot și atenueaza reverberațiile 
create în acest tip de curți interioare.

Amenajare Curte Școala Ion Agârbiceanu

Elementele care compun amenajarea spațiior din curtea școlii

01. Loc de joacă pe spațiu verde pentru copii;

02. Groapa cu nisip pentru grupa mică de copii cu vârstă cuprinsă între 2-3 ani;

03. Spațiu de odihnă și discuție de tip gradene, au și rol de separare între preșcolari și școlari;

04. Teren multisport pentru școlari, cu suprafața din tartan colorată multicolor și teren baschet;

05. Suprafața perimetrală plantată cu copaci de mari dimensiuni cu rol de protecție;

06. Instalație independentă de încărcat trotinete sau biciclete electrice, cu panouri fotovoltaice;

07. Iluminat LED cu panouri fotovoltaice;

08. Stropitoare cu apă potabilă.

09. Spațiu Acoperit

Terenurile de sport pavate cu tar-
tan colorat sunt grupate iar pentru 
eficientizarea spațiului se ropune și 
un teren multisport. Între corpurile 
principale de clădire se propune o 
copertină atât cu rol decorativ cât și 
practic, devenind un spațiu deschis 
de legătură și trecere ăntre clădiri.

Spațiul raspunde la nevoile actuale, 
acesta fiind echipat cu o serie de ele-
mente și instalații ce captează ener-
gia solara și o transformă în energie 
electrică pentru iluminarea spațiului 
și încărcarea dispozitivelor mobile și 
a trotinetelor și bicicletelor electrice.



Banca Mondială 48

Pentru zona preșcolarilor, se propune amenajarea unui spațiu verde acoperit cu gazon. Se propun o serie de instalații 
standard, din lemn.  Acesta devine suportul pentru o instalație multifuncțională cu zone de cățărare, de alergare, spații 
acoperite, zone în care copiii ar putea să se ascundă. Echipamentele standard precum toboganele și leaganele fac un 
spațiu întreg de joacă.

Materiale folosite: funie, stâlpi metalici și nisip.

Propunere amenajare spațiu de joacă preșcolari - PENTRU 

CARTIERUL DE BLOCURI DIN PROXIMITATE. 

“Spațiu Verde și Instalație Multifuncțională”

01
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Plasa de siguranță este un loc de joacă creat pentru copiii preșcolari, în special, și pentru orice altă grupă de vârstă, în 
general. Acesta include o plasa susținută de 4 stâlpi, așezată deasupra gropii de nisip. Copiii se pot prinde pe sub ea, 
se pot urmări, pot sari pe ea ca pe o trambulina, devine spațiu de interacțiune între copiii ce se joacă în nisipul de sub 
plasă cât și pentru cei care se joacă deasupra, pe această plasă. 

Materiale folosite: funie, stâlpi metalici și nisip.

Propunere amenajare spațiu de joacă preșcolari. 

“Groapa de Nisip și Plasa de Siguranță”
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Randare groapa de nisip acces 

Randare groapa de nisip si incarcatoare electrice
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Gradenele verzi au rol de separare 
între clădirea școlii și terenul multis-
port. La umbra copacilor, acestea de-
vin zonă de intalnire și relaxare. Un 
spațiu protejat de vegetație, o pajiște 
la scara curții școlii. Un punct înalt cu 
o perspectiva asupra întregii curți, o 
zona de observare a jocului. 

Gradenele devine un spațiu de ob-
servare a jocului și a comportamen-

telor copiilor. Se transformă în spațiu 
de spectacol pentru privitor. Pentru 
terenul de sport, gradenele se trans-
formă în bancă de așteptare sau în 
spațiu de observare a jocului.

Fie că este vorba de un separator 
de vârste sau o movilă de pământ, 
spațiu de observare sau de urmărire 
și odihnă pentru terenul multisport, 
această zona oferă diverse posibili-

tăți și întrebuințări și aduce un plus 
valoare întregului spațiu al curții șco-
lii.

Spațiul devine și o barieră de zgomot 
și un separator față de clădirea școlii.

Materiale folosite: pământ, nisip, ga-
zon și tartan pentru zonele de șezut.

Propunere amenajare spațiu de odihnă.

 “Gradene Verzi și Copertină”
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Randare copertina gradene verzi 

Randare copertina legatura intre cladiri



Banca Mondială 54

Randare teren multisport

Randare aeriana teren multisport
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Terenurile Multisport Gazon Natural

Beneficii ale terenurilor de fotbal cu 
gazon natural:
• Control în poluarea atmosferei
• Gazonul contribuie la reducerea ni-
velurilor de zgomot prin absorbţia, 
devierea, reflectarea, şi refractarea 
diverselor sunete.
• Reduce emisiile de dioxid de carbon 
din atmosfera şi eliberează oxigen. 

Creşterea activă a 2.5 metri pătraţi 
de gazon sănătos va oferi suficient 
oxigen pentru o persoană adultă, 
pentru o zi.

Beneficii jucători:
• Activităţile desfăşurate pe terenu-
ri cu gazon natural, îmbunătăţesc 
sănătatea fizică şi mentală a parti-
cipanţilor. Cercetările arată că, ga-
zonul natural eliberează oamenii de 

stres şi contribuie la bucuria vieţii.
• Terenurile sportive bine întreţinute 
cu gazon natural, oferă suprafeţe de 
joc la un cost redus, pe care se pot 
desfăşura activităţile sportive în con-
diţii de siguranţă pentru sportivi.

Propunere amenajare spații sport.

“Terenuri Multisport”

04A



Banca Mondială 56

Randare teren tenis

Randare teren baschet
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O variantă mai durabilă pentru realizarea terenului de tenis, este tartanul. Este uşor de întreţinut, ideal pentru orice 
tip de activitate sportivă.
Datorită componenţei de stirol-acrilic, terenurile multisport din tartan prezintă o rezistenţă extremă la abraziune, in-
temperii, radiaţii UV şi schimbări climaterice. Tartanul este uşor de aplicat iar datorită elasticităţii sale, suprafaţa de joc 
este sigură pentru jucători, asigurând o performanţă excepţională. Avantaje în plus:

Pardoselile din tartan reduc riscul accidentărilor prin absorbţia şocurilor şi antiderapare, făcându-le ideale pentru 
terenurile din curțile școlilor.

 

Propunere amenajare spațiu sport.

 “Teren Tenis și Teren baschet”

04B



Banca Mondială 58

Randare spatii verzi perimetrale

Randare spatii verzi teren multisport
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Plantarea se va face pentru integrarea spațiilor în locurile de joacă și în cadrul jocului copiilor. Spațiile verzi de tip gazon vor fi create 
pentru trafic intens și se vor prevedea instalații de irigare. Se va folosi escavarea pentru a schimba planeitatea spațiilor de joacă 
(este unul dintre cele mai ieftine metode de prelucrare și organizare a spațiilor de joacă).

Nu se vor crea spații verzi ce pot fi distruse cu usurință. Nu se va planta decât vegetație adultă ce va face ușor trecerea către maturi-
tate.  Perimetral sunt propuse o serie de spații verzi ce au rolul de filtru, atât de praf cât și de zgomot dinspre mediul urban. Vegetația 
de mare înălțime are rol de protecție și umbrire (spațiile verzi reduc considerabil temperaturile la nivelul solului). 

Propunere amenajare platforme verzi.

“Spațiile Verzi”
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Se va prevedea iluminat exterior exclusiv pe panouri fotovoltaice, instalații de încărcare a dispozitivelor mobile dar și a bicicletelor 
și trotinetelor electrice. Încărcătoarele pentru trotinete sunt echipate cu panouri fotovoltaice. Se vor crea zone de lucru echipate cu 
prize pentru laptopuri sau alte dispozitive de încărcare. Se recomandă instalarea de echipamente alternative de captare și stocare 
a energiei solare sau a vântului. 

Propunere amenajare echipamente alternative.

 “Încărcătoare Trotinete și Biciclete Electrice”
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Randare incarcator trotinete electrice acces

Randare incarcator trotinete electrice
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Se va prevedea iluminat exterior exclusiv pe panouri fotovoltaice, instalații de încărcare a dispozitivelor mobile dar și a bicicletelor 
și trotinetelor electrice. Se vor crea zone de lucru echipate cu prize pentru laptopuri sau alte dispozitive de încărcare. Se recomandă 
instalarea de echipamente alternative de captare și stocare a energiei solare sau a vântului. 

Propunere amenajare echipamente alternative.

 “Iluminat LED Exterior”
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Randare incarcatoare dispozitive mobile

Randare groapa de nisip
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Se propune echiparea cu stropitori cu apă potabilă și mobilier urban de tip bănci echipate cu prize pentru încărcarea dispozitivelor 
mobile și a laptopurilor. Aceste zone pot deveni spațiu de lucru sau de relaxare, spații de discuții. “Deschiderea curților” școlilor ar 
putea transforma aceste zone în spații de relaționare. Părinții își pot aduce copii în spațiile de joacă și se pot bucura de aceste zone 
echipate cu mobilier. Pentru a beneficia de umbră, băncile sunt poziționate în spațiile verzi iar stropitorile se pot regăsi în mai multe 
zone de pe teren.

Propunere amenajare echipamente alternative.

 “Stropitori Apă Potabilă”

08



Triptic Studio 65

Randare teren baschet

Randare teren multisport
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 “Vederi Aeriene - Context Amenajare”

Gradene Verzi și Spațiu Joacă Preșcolari
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Randare spatiu de joaca curte interioara

Randare copertina legatura intre cladiri
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