
Municipalitatea Buzãu
investeºte 500 milioane
lei în amenajarea unor
creºe ºi grãdiniþe
Ana Felea

T
rei grãdiniþe din muni-
cipiul Buzãu vor aratã
cu totul altfel în maxi-
mum zece luni, dupã ce
acestea vor fi amena-
jate la exterior astfel în-

cât sã devinã multifucþionale educa-
tive ºi sã le ofere copiilor mai multe
posiblitãþi de petrecere a orelor

într-un mod creativ ºi educativ.
"Spatiul din aceste unitãþi care

oferã servicii de educaþie trebuie sã
fie amenajat primitor ºi atractiv ºi
sã contribuie la crearea unui climat
educaþional favorabil ºi sã permitã
modularea, dupã necesitãþile gru-
pei. Pentru desfãºurarea procesului
instructiv educativ, destinat copii-
lor care frecventeazã unitãþile învã-
þãmântului preºcolar din munici-
piul Buzau, se impune reamenaja-

rea ºi modernizarea spatiilor exte-
rioare, în vederea creãrii condiþiilor
corespunzãtoare, conform
normelor în vigoare", se aratã în
proiectul de hotâre aprobat în
Consiliul Local.

Investiþia muncipalitãþii se ridicã
la circa 500.000 de lei, iar cu aceºti
bani vor fi create spaþii exterioare
multifuncþionale educative pentru
Grãdiniþa cu Program Prelungit ºi
Cãmin nr. 7, din Cart. Micro 14, Mu-

nicipiul Buzãu, judeþul Buzãu; Grã-
diniþa cu Program Prelungit ºi Cã-
min nr. 9, str. Vulturului, nr. 24, mu-
nicipiul Buzãu, judeþul Buzãu ºi
Grãdiniþa cu program normal nr.
18, din str. Academiei, nr. 1, cartier
Broºteni, Municipiul Buzãu.

Avantajele proiectului

În prezent, spaþiile exterioare
(spaþiile verzi, spaþiile de joacã, alei-
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le) sunt în mare parte neamenajate,
fãrã a avea o funcþiune care ar pu-
tea fi folositã în scopuri educative,
formaþionale, sportive de cãtre co-
pii. Principalele probleme cu care
se confruntã pe linie de amenajãri
educative, potrivit iniþiatorului
proiectului, sunt:

- Lipsa spaþiilor amenajate cores-
punzãtor pentru a petrece timp în
aer liber;

- Inexistenþa unui spaþiu versa-
til (interior cu posibilitatea deschi-
derii complete cãtre exterior), pen-
tru a gãzdui anumite activitãþi edu-
cative care se pot practica afarã;

- Lipsa unui spaþiu de joacã
amenajat corespunzãtor normelor
de siguranþã în vigoare;

- Amenajarea banalã a curþilor
aferente, fãrã a avea un spaþiu liber
verde pentru activitãþi diverse;

- Dispunerea aleilor este, în une-
le cazuri, chiar ineficientã;

- Spaþiile exterioare nu sunt
atractive pentru copii;

- Lipsa diversificãrii spaþiilor din
punct de vedere al amenajãrii;

- Interesul scãzut al copiilor
pentru a petrece timp afarã;

- Lipsa amenajãrii de zone dife-
rite unde se pot desfãºura activitãþi

ce stimuleazã diferite pãrþi din pro-
gramele educative.

În aceste condiþii, pentru desfã-
ºurarea procesului instructiv educa-
tiv, destinat copiilor care frecventea-
zã unitãþile învãþãmântului preºco-
lar din municipiul Buzãu, autoritãþile
locale au decis reamenajarea ºi mo-
dernizarea spaþiilor exterioare, în ve-
derea creãrii condiþiilor corespunzã-
toare, conform normelor în vigoare.
În acest scop a fost întocmit un stu-
diu de fezabilitate prin care s-a decis
cum sã arate cele trei spaþii ce ur-
meazã sã fie amenajate.

"S-a urmãrit o formã de amenaja-
re care imitã pe cat posibil un cadru
natural, cu o dezvoltare organicã,
completat de câteva zone de joacã
ºi dotãri, conforme cu normativele
în vigoare, ce aduc confort ºi sigu-
ranþã în exploatare", se aratã în pro-
iectul de hotãrâre votat de aleºii
locali în ºedinþa din 30 iunie 2021.

Spaþiul acoperit -
mulþifunctional

Construcþia ridicatã pe structurã
uºoarã deserveste multiple funcþiuni:

- chicinetã;
- mese activitãþi;
- bibliotecã minimalã;
- depozitare;
- zonã proiecþii "smart techno-

logy"/

Investiþia este prevãzutã cu trasee
asflatate, pavaj (chiar ºi verde) sau
marcaje cu jaloane/pietre/ borduri/
marcaje vopsite/etc., ce pot imita
"circuite de strãzi" sau trasee cu ob-
stacole pentru activitãþi fizice/sport.

În cadrul proiectului apare o zonã
cu elemente de apã: iaz mic,
fântânã, apã curgãtoare (activatã
de pompã). ªi una cu elemente de
pãmânt: groapã de nisip delimitatã
perimetral de lemn sau pietre.

De asemnea, sunt prevãzute bu-
turugi sau elemente din lemn aran-
jate în formã de cerc pentru activi-
tãþi de grup ce dezvoltã lucru în
echipa, exerciþii de comunicare etc.

Printre altele, poate fi amenajat
un mic amfiteatru cu scenã pentru
activitãþi tip teatru/serbãri/ prezen-
tãri pentru copii ºi pãrinþi ºi un spa-
þiu de joacã clasic, minimal, alcãtuit
din elemente simple geometrice
(lemn sau metal) pentru grãdiniþele
care nu au astfel de spaþii.

Scopul principal este amenajarea
celorlalte zone care stimuleaza lu-
crul în echipã, comunicarea, dez-
voltarea de aptitudini creative/
educative.
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"S-a urmãrit o formã de amenajare care imitã
pe cât posibil un cadru natural, cu o dezvoltare
organicã, completat de câteva zone de joacã ºi
dotãri, conforme cu normativele în vigoare, ce

aduc confort ºi siguranþã în exploatare", se
aratã în proiectul de hotãrâre votat de aleºii

locali în ºedinþa din 30 iunie 2021.


