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Introducere 

În această lucrare voi ilustra capacitatea arhitecturii sociale de a produce schimbare socială 

pozitivă în comunitățile afectate de sărăcie prin intermediul programelor dedicate sportului și jocului. 

Voi evidenția, de asemenea, rolurile importante ale sportului și jocului în dezvoltarea individuală și 

la nivel de comunitate, întrucât consider că beneficiile acestora nu sunt în mod deplin înțelese în 

societatea românească actuală. Capacitatea acestor două tipuri de programe arhitecturale de a se 

înscrie în țesutul urban și de a revitaliza și restructura din punct de vedere urban și social zone 

defavorizate prin crearea de spații publice accesibile tuturor va fi detaliată prin studii de caz. 

Conţinutul lucrării 

Voi prezenta, pe rând, globalitatea sărăciei, factorii de risc asociați acestui fenomen, 

dificultatea detașării de această condiție și importanța incluziunii sociale realizate prin programe de 

sport și joc. Lucrarea va detalia exemple de arhitectură a interesului public din Africa, America de 

Sud și de Nord, Asia și Europa, în care schimbarea socială benefică se realizează prin sportul sau 

jocul pe care această arhitectură le face posibile.  

Scopul lucrării 

Voi expune necesitatea construirii unui Centru sportiv multifuncțional ca parte a unui plan de 

schimbare socială pentru Cartierele Sălaj și Ferentari, din București, și voi prezenta argumentele de 

ordin social, psihologic, economic care pot genera în România o politică publică cu privire la 

incluziunea socială a comunităților defavorizate prin sport. 

Definirea termenilor 

 *arhitectură socială – arhitectura pentru grupuri vulnerabile, pentru persoane sau 

comunități defavorizate care trăiesc în condiții de sărăcie extremă; 

 *sărăcie şi sărăcie extremă – sărăcia este definită, în mod uzual, ca fenomenul care 

condiționează sau restricționează acoperirea nevoilor cele mai fundamentale ale oamenilor, precum 

nevoia de alimentație (hrană și apă), de sanitație, de îmbrăcăminte, de adăpostire și de acces la 

educație și sănătate; economistul indian Amartya Sen, laureat al premiului Nobel în 1998, defineşte 

sărăcia prin prisma deprivării individului de a-şi realiza potenţialul, de capabilităţile pe care le-ar 

putea înfăptui (Sen, 1992: 110), aducând o perspectivă a echităţii. Sărăcia îngrădeşte libertatea 

individului de a-şi realiza sinele. Sen arată că indicatorii economici, deşi utili, sunt relativi la context, 
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iar conceptul de sărăcie ca “incapacitate de a satisface nevoi de bază” trebuie înlocuit cu 

“incapacitatea de a împlini capabilităţile” (ibid.: 109). Noţiunea de capabilitate, introdusă de Sen, se 

referă la “aptitudinea pe care o au indivizii de a utiliza bunul pentru a-l transforma în acţiune 

concretă”1; 

 *grup vulnerabil – grupurile vulnerabile sunt definite de legislaţia românească şi 

europeană şi includ familiile numeroase şi monoparentale, femeile, bătrânii, minorităţile, imigranţii, 

persoanele cu dizabilităţi, şomerii pe termen lung, locuitorii izolaţi etc.2   

 *cultura sărăciei – pe lângă definițiile sărăciei expuse anterior, trebuie menționată 

legătura strânsă dintre sărăcie, periferie urbană și fenomenul de excluziune socială; Excluziunea 

socială, sau marginalizarea, se referă la procesele prin care indivizi sau comunități întregi de oameni 

au accesul blocat în mod sistematic de la drepturi, oportunități și resurse accesibile, sau care ar trebui 

să fie accesibile, în mod normal tuturor membrilor societății, și conduce la degradarea sau dizolvarea 

comunităților; Excluziunea socială este principala cauză ce face aproape imposibilă ieșirea din 

sărăcie, sau mișcarea pe verticală în societate, prin limitările mai sus menționate; 

 *incluziune socială – în opoziție cu excluziunea socială, incluziunea socială reprezintă 

un mediu favorabil egalității și schimburilor sociale dintre oameni, accesul în mod echitabil la 

drepturi, oportunități și resurse și contribuie în mod fundamental, alături de conceptul de justiție 

spațială care aparține lui Henri Lefebvre3, la dezvoltarea și consolidarea capabilităților oamenilor și 

comunităților;  

 *program de incluziune socială prin arhitectură – arhitectura are darul de a putea fi 

materializarea fizică a aspirațiilor unei comunități, conform afirmației oferite de Kate Stohr, co-

fondatoare a Architecture for Humanity, într-un interviu acordat revistei Domus4. Stă în puterea 

arhitecturii de a aduce în comunitățile defavorizate infrastructură, acces la educație și sănătate, la 

siguranță și locuri de muncă, de a constitui cadrul pentru o dezvoltare durabilă a comunităților. Un 

                                                            
1 A. Sen, Inequality Reexamined, New York: Oxford University Press, 1992, p. 109-110. 

2 L. C. Niculae, Arhipera_Arhitectura Socială Participativă (teză de doctorat), București: 2013, p. 10. 

3 Ibidem, p. 95. 

4 K. Stohr în revista de arhitectură și design Domus #916, iulie-august 2008. 
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alt factor de netăgăduit al arhitecturii pentru grupuri vulnerabile, acela de element-surpriză care poate 

insufla speranță, este evidențiat de arhitectul Jorge Mario Jauregui: 

Atunci când o nou proiectată clădire apare în slum – fie că este o toaletă publică sau o 

cooperativă de cusut – devine instantaneu un monument. A fost concepută de un arhitect, indică 

faptul că lucrurile se schimbă: oamenii înțeleg că de acum au un drept care era înainte disponibil 

doar în „orașul formal”.5  

Ipoteza cercetării 

Voi încerca să demostrez faptul că, prin programe de construire de săli de sport şi spaţii 

publice destinate sportului şi jocului, se poate realiza incluziunea socială a grupurilor vulnerabile şi 

genera schimbare socială în comunităţile aflate în sărăcie şi excluziune socială. 

Obiectivele cercetării 

1) Îmi propun să investighez modul în care spaţiul construit al programelor de arhitectură 

sportivă şi pentru joc trebuie conformat, în vederea unei participări comunitare ample şi 

realizării incluziunii sociale.  

2) Totodată, doresc să identific acele criterii/ concepte de proiectare care pot asigura succesul 

unui astfel de program, prin prisma unor indicatori sociali şi arhitecturali: 

*număr de copii care intră în programe de pregătire sportivă; 

*număr de profiluri sportive găzduite de obiectul de arhitectură; 

*utilizarea spaţiului în mod liber, neorganizat, nesupravegheat, măsurată în ore de utilizare şi 

repartiţia orară; 

*nivelul de sănătate la copiii care practică sport, cuantificat în reducerea numărului de absenţe 

şcolare; 

*capacitatea unui astfel de proiect de a reduce rata infracționalității în comunitate; 

                                                            
5 Jorge Mario Jauregui  în Design Like You Give a Damn. Editat de C. Sinclair; K. Stohr coordonatori pentru 

Architecture for Humanity, New York: Metropolis Books, 2006, p.219. 
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*rata ridicată de prezență la curs și performanțe academice sporite ale studenților implicați în 

activități sportive; 

*procente care ilustrează legătura dintre sport în perioada de creștere și poziții de vârf ale 

femeilor în managementul unor organizații; 

*rata de migrație a populației sărace spre centrele urbane; 

*capacitatea unui astfel de program de a fi deschis și accesibil comunității și câteva mijloace 

(exemplificate prin studii de caz) prin care poate aduce schimbarea socială necesară în funcție de 

nevoi;  

*rata de abandon şcolar a tinerilor care nu sunt implicați în activități sportive; 

*număr de programe sportive pentru persoane cu dizabilităţi fizice, bătrâni, orbi etc_ 

accesibilitatea spaţiilor sportive; 

3) Creionarea argumentelor care pot genera în România o politică publică prin care să fie 

realizată incluziunea socială a comunităților defavorizate prin programe de arhitectură pentru sport și 

joc;  

Metode de cercetare 

_Cercetarea bibliografică 

Voi cerceta în cărţi şi publicaţii de specialitate exemple de program şi voi analiza exemple de 

arhitectură sportivă cu impact cercetat şi măsurat asupra incluziunii sociale. 

_Analiza comparată 

Vor fi comparate exemple diferite, evidenţiind relaţia dintre spaţialitate şi funcţiune, pe de o 

parte şi între funcţiune şi participare cetăţenească şi incluziune socială, pe de alta. 

_Metoda experimentală 

Materialul bibliografic va fi completat cu propriile concluzii, pe care le-am tras în urma 

studiului pentru un proiect de locuri de joacă în cadrul programelor de incluziune socială ale Fundaţiei 

Soros România, în comunităţi defavorizate din Craica, jud. Maramureș (periferia orașului Baia Mare). 
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Capitolul 1. Sărăcie şi sport. 

Sărăcia pe plan global 

 Globalitatea sărăciei este un fenomen confirmat de diversitatea de termeni care ilustrează 

forma de așezare a oamenilor confruntați cu acest mediu: mahala, slum, shanty town, gecekondu în 

limba turcă, favela în portugheză (Brazilia), barrio bajo în spaniolă, bidonvilles, etc.  

  „Lumea săracă – cu venituri de sub 2$ pe zi – constituie majoritatea celor care 

 migrează spre oraș. Conform Agenției Națiunilor Unite pentru Așezări Umane (United 

 Nations Agency for Human Settlements), în 2003 aproape o șesime a populației globului 

 trăia în slum-uri. Cercetările demografice prognozează că 1,9 miliarde de oameni vor 

 migra spre centre urbane până în 2030, atrași de oportunități, educație și locuri de 

 muncă”6. 

 Conform sursei citate mai sus, viitorul acestor orașe aflate în curs de dezvoltare constă în 

capacitatea lor de a transforma acest incredibil potențial al migrației urbane în prosperitate 

economică. La pagina 275 a aceleiași cărți descoperim o statistică a Population Reference Bureau 

(www.prb.org) referitoare la procentul din populația lumii care trăiește în zone urbane: 

1800 – 30%, 1900 – 14%, iar în 2008 – 50% din populația globală trăiește în mediul urban, cu nota 

că majoritatea acestei creșteri procentuale se regăsește în cele mai sărace țări ale lumii. 

 

Impactul sportului asupra sărăciei 

 Sportul poate avea un efect benefic foarte important asupra sărăciei. Chiar dacă șansele unui 

tânăr care practică un sport de a deveni profesionist nu sunt atât de mari precum le exacerbează media, 

s-a constatat că tinerii care practică un sport sunt fie mai sănătoși, fie mai conștiincioși la școală sau 

ambele variante simultan. Astfel, sportul capătă un rol prin care este sprijinit sau susținut accesul la 

educație și performanțele școlare, în cele din urmă educația fiind factorul decisiv prin care sărăcia 

poate fi depășită. 

                                                            
6 D. Aaronson, Design Like You Give a Damn [2], New York: Abrams, 2012, p. 54. 

http://www.prb.org/
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 Un studiu american condus de Los Angeles Unified School District ilustrează legătura 

puternică dintre participarea studenților în activități atletice/sportive interșcolare și randamentul lor 

– și prezența – la orele de curs. Conform studiului, 35.000 de studenți-atleți din Los Angeles au fost 

mai prezenți cu un total de 21 de zile lucrătoare pe an decât colegii lor non-sportivi, în vreme ce și 

mediile lor au fost considerabil mai mari. Aceste statistici sunt foarte grăitoare având în vedere că 

studenții merg la școală, în medie, 180 de zile per an școlar.  

 Barbara Fiege, directorul LAUSD, atribuie această diferență avantajoasă pentru sportivi 

îndrumării primite de aceștia de la antrenorii lor, care înțeleg și transmit mai departe legătura dintre 

succesul pe plan sportiv și cel academic. 

 Beneficiile sportului se extind dincolo de prezențe și performanțe până la a face diferența 

dintre cei care abandonează școala și cei care devin absolvenți, persoanele cu rezultate mai slabe și 

mai multe absențe fiind cu mult mai predispuse spre abandon școlar. 

 În cadrul unui studiu condus de departamentul de psihologie al Illinois Wesleyan University 

în 2003, intitulat Efectul Activităților Extracuriculare asupra Abandonului Școlar, autoarea Jilann 

M. Bush prezintă sportul ca fiind una dintre activitățile extrașcolare care, contrar multor așteptări, 

conduc spre mai bune rezultate și un mai bun atașament față de școală. În mod particular, s-a constat 

că participarea în cluburi sportive la vârsta de 10 ani atrage cu sine rezultate mai bune și o șansă mult 

redusă de depresie. Un studiu citat de Jilann M. Bush, cel al lui Silliker și Quirk (1997) relevă că 

activitățile sportive contribuie la o motivare și o concentrare asupra studiilor sporite. Programele 

sportive derulate de școli sunt foarte benefice și prin prisma modului în care îi implică (engagement) 

pe elevi în mediul școlar, aceștia arătând un nivel ridicat de satisfacție cu privire la școală (Gilman, 

2001).  

 Sportul încurajează, de asemenea, cooperarea și sentimentul de leadership - aspecte esențiale 

în dezvoltarea și asigurarea coeziunii unei comunități. Pe marginea sportului s-au dezvoltat 

numeroase campanii anti-discriminatorii în încercarea de a aboli rasismul.  

 Ca fost practicant al baschetului, îmi amintesc că, pe terenul de baschet al școlii generale nr. 

98 din cartierul Berceni, de lângă blocul în care locuiesc bunicii mei, am legat câteva prietenii 

durabile – dintre care două sunt cu băieți provenind din familii străine, Joshua din Angola și Omar 
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din Iordania. O altă experiență personală este cea a cantonamentului de baschet din Cacak, Serbia 

(2002), în care fiecare dintre cei din echipa românească trebuia să fim cazați timp de 1 săptămână la 

familia unui adversar – modul în care am fost primit în familia lor mi-a produs o mare bucurie și 

experiența a fost cu mult peste așteptările mele. Ceea ce vreau să evidențiez este că prin sport pot fi 

depășite bariere culturale sau sociale, de cele mai multe ori sunt depășite propriile noastre prejudecăți, 

sportul fiind un limbaj universal care facilitează incluziunea socială. 

 Revenind la legătura dintre sărăcie și sport, există un enorm potențial economic pentru 

comunități ținând cont de faptul că sportul poate aduce cu sine o întreagă piață pentru marfă 

(echipamente sportive, alimentație) și divertisment, generând locuri de muncă, vânzări de bilete și 

abonamente, venituri, atenție a mass-mediei asupra unei zone. 

 Probabil cea mai notabilă influență pozitivă a sportului în reducerea sărăciei este crearea de 

oportunități, așa cum mărturisește și dr. Stephen Lintner, consilier al Băncii Mondiale în articolul său 

Sporturi și Sărăcie: Interpretări greșite și adevăruri în mentalitatea celor tineri , 2010. Sportul, 

susține Lintner, oferă copiilor oportunitatea de a avea o experiență în afara sărăciei.  

  „Este folosit ca o evadare din realitățile greutăților cotidiene sau ca o metodă de  a 

canaliza agresiunea într-un mod sănătos. Sportul oferă națiunilor ocazia de a se alia în  spatele 

echipei reprezentative nu pentru un trofeu sau din mândrie, ci pentru ceva cu mult mai profund: 

speranța.” 

Impactul sportului asupra sănătății 

 Sportul practicat în mod susținut și coroborat cu mâncare sănătoasă și odihnă reduce 

obezitatea. Conform datelor oferite de Organizația Sănătății Mondiale (World Health Organization 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html), la nivel global există peste 1,6 miliarde de 

oameni de peste 15 ani care sunt supraponderali și cel puțin 400 de milioane dintre adulți sunt obezi. 

Statisticile estimate pentru viitorul apropiat arată că până în 2015 cel puțin 2,3 miliarde de adulți vor 

fi supraponderali din care peste 700 de milioane vor fi obezi. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html
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 În Statele Unite ale Americii, recunoscute pentru problema obezității, aproximativ o treime 

dintre adulți sunt obezi (33,8%), și aproximativ 17% (sau 12,5 milioane) dintre copii și adolescenți 

(între 2-19 ani) suferă de obezitate.7 

 Oferind copiilor ocazia de a fi activi din punct de vedere fizic îi direcționăm spre o mai bună 

sănătate mentală și fizică. Dar nu este niciodată prea târziu pentru a porni un stil de viață sănătos. 

Activitatea fizică regulată ajută la: prevenirea unor boli cronice precum bolile de inimă, cancerul și 

atacul cerebral (cele mai cauzatoare de deces), controlul greutății, reducerea grăsimii, dezvoltarea 

mușchilor și a articulațiilor și întărirea oaselor, îmbunătățirea inimii și a plămânilor, sporirea puterii 

și a rezistenței, îmbunătățirea somnului, scăderea potențialului de a deveni depresiv, sporirea energiei 

și a stimei de sine, reducerea nivelului de stres și creșterea șanselor de a trăi mai mult. 

 În opoziție, pasivitatea din punct de vedere fizic predispune oamenii la următoarele riscuri: 

hipertensiune arterială, nivel ridicat de colesterol în sânge, atac cerebral, diabet de tip 2, boli de inimă, 

cancer.8 

 Departamentul Statelor Unite pentru Sănătate și Servicii Umane (US Department of Health 

and Human Services) afirmă că din punct de vedere statistic 25% dintre copiii din Statele Unite petrec 

peste 4 ore pe zi urmărind programele de la televizor. 

 O altă statistică, de data aceasta cu un puternic mesaj pozitiv, arată că 81% dintre femeile care 

ocupă o poziție executivă (de vârf) la locul de muncă în Statele Unite au practicat un sport organizat 

(de performanță) în perioada de creștere.9 

                                                            
7 Centers for Disease Control and Prevention. U.S. Obesity Trends. (2011) 

http://www.cdc.gov/obesity/data/trends.HTML 
8 Consiliul prezidențial american în materie de sport, fitness și nutriție - http://www.fitness.gov/be-active/why-is-it-

important/ și www.fitness.gov/resources_factsheet.htm 

9 Interviu din 2006 cu Dr. Jennifer Crispin, Sweet Briar College. http://blog.penelopetrunk.com/2006/07/10/the-

workplace-favors-athletes-so-do-your-best-to-be-one/ 

http://www.cdc.gov/obesity/data/trends.HTML
http://www.fitness.gov/be-active/why-is-it-important/
http://www.fitness.gov/be-active/why-is-it-important/
http://blog.penelopetrunk.com/2006/07/10/the-workplace-favors-athletes-so-do-your-best-to-be-one/
http://blog.penelopetrunk.com/2006/07/10/the-workplace-favors-athletes-so-do-your-best-to-be-one/
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Capitolul 2. Concepte cheie ale proiectării programelor sportive şi de joc. 

Joaca: o prezentare teoretică sau importanța jocului în dezvoltarea inteligenței 

 Ca prezență în spațiul urban joaca pierde din ce în ce mai mult teren, și nu mă refer doar la 

numeroasele spații de joacă abandonate din țară (inclusiv din zona de studiu aleasă de mine pentru 

proiectul de diplomă) din cauza unor echipamente degradate sau care nici nu ar mai putea fi folosite 

în siguranță. De altfel, în București și nu numai, spațiul public suferă din cauza lipsei de atenție din 

partea profesioniștilor, sau din cauza unei slabe consilieri a autorităților publice, de cele mai multe 

ori fiind victima ori a delăsării, ori, exact cum Liane Lefaivre mărturisește, a unei „mentalități centrate 

pe profit”.10 

 În cartea sa din 2007 al cărei titlu se traduce prin „Orașul din temelii: Joaca privită ca unealtă 

de design”, Liane Lefaivre, profesor de istoria și teoria arhitecturii la Universitatea de Arte Aplicate 

din Viena, susține că spațiile de joacă ar trebui readuse la suprafață în setul de priorități al profesiei 

de arhitectură, ele regăsindu-se acum în abisul acestui set, și argumentează relația benefică dintre 

spațiile de joacă și coeziunea, integrarea urbană. 

 Importanța jocului a fost evidențiată de mai mulți scriitori, psihologi și filosofi de-a lungul 

timpului, dintre care Liane Lefaivre amintește pe Friedrich Schiller (1759-1805) care a abandonat o 

carieră militară și un rang înalt pentru a deveni dramaturg, poet și filosof – acesta scrie în cartea sa 

Aesthetic Letters din 1793 că „omul se joacă doar atunci când este om în adevăratul sens al cuvântului, 

fiind pe deplin om atunci când se joacă”. Dincolo de rolul acestui militar-devenit om de cultură în 

cultura occidentală ca primul scriitor care a privit jocul ca fiind însăși esența umană, Schiller a învestit 

jocul cu puterea de „ a îmblânzi sălbăticia vieții”. 

 Pe lângă caracterul terapeutic al jocului, extrem de important și vom vedea în capitolul 

următor că spațiile de joacă au fost alese pentru a restructura orașele olandeze după cel de-al doilea 

Război Mondial, jocul deține un rol esențial în dezvoltarea inteligenței. Jocul, și sportul deopotrivă, 

pot fi văzute ca o simulare a realității, în care participanții se văd uneori în situații-limită pe care sunt 

nevoiți să le soluționeze, ceea ce le antrenează imaginația și creativitatea și îi ajută să-și găsească noi 

resurse, fiind capabali ulterior să facă față mai ușor cand aceleași sau alte situații-limită sunt reale. 

                                                            
10 L. Lefaivre, Ground-Up City: Play as a Design Tool, Rotterdam: 010 Publishers, 2007 
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Psihologul elvețian Karl Groos (1861-1946) afirmă că „jocul conduce de la sarcini ușoare la unele 

mai dificile, de vreme ce doar cucerirea intenționată conferă sentimentul de satisfacție în succes”.11  

 Lucrarea citată anterior (Die Spiele der Menschen) l-a influențat profund pe Sigmund Freud 

care vedea jocul ca element central al ființei umane. Scrierile sale despre acest subiect includ 

Cuvântul de spirit și raportul său cu inconștientul (1905) și Dincolo de principiul plăcerii (1920). În 

cartea The Role of Play and Daydreaming in the Poetic Imagination (1908), Freud susține că joaca 

din copilărie reprezinta sursa gândirii creative la adulți. El consideră că așa cum copilul, prin joacă, 

învață să reașeze elemente din lumea reală, în același mod acționează și o persoană creativă – „o 

scriere creativă, ca un vis cu ochii deschiși (trad. a. day-dream), este o continuare a, sau un substitut 

pentru, ceea ce în trecut era joaca din copilărie”. 

 Psihologul și filosoful Jean Piaget, care a scris numeroase lucrări despre tema jocului din 

copilărie, a evidențiat în 1936 jocul ca încercare de imitare a comportamentului adult și de adaptare 

la societatea celor mari (adulților), aceasta fiind metoda elementară prin care un copil dobândește 

cunoaștere și își construiește realitatea. Piaget este responsabil pentru abordarea de ‚învățare prin 

joacă’ în educație, pe care el o consideră mai eficientă decât învățarea prin repetiție. 

 Cu toate acestea, nimeni nu a acordat mai multă semnificație jocului decât Johan Huizinga, a 

cărui lucrare Homo Ludens a fost publicată în 1938. El afirmă că jocul nu este doar esența naturii 

umane, așa cum a susținut Schiller, dar și esența culturii umane și a civilizației – „intenția mea nu a 

fost de a stabili locul jocului printre celelalte manifestări culturale, ci de a demonstra cât de mult 

cultura însăși poartă un caracter ludic.” Pentru Huizinga joaca reprezintă un set de reguli al căror rol 

principal este de a diminua spiritul agresiv al competiției prin subordonarea acesteia regulilor, astfel 

joaca dobândind o funcție civilizatoare. În perspectiva sa, religia, limba, dreptul, arta și sportul 

constituie sisteme de reguli pentru a stăpâni agresivitatea, sau, în cuvintele lui Schiller, de a ,îmblânzi 

sălbăticia vieții’. 

 

                                                            
11 K. Groos, Die Spiele der Menschen, 1899 în L. Lefaivre, Ground-Up City: Play as a Design Tool, Rotterdam: 010 

Publishers, 2007, p. 40. 
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Studiu de caz: Aldo van Eyck și re-țeserea urbană a Amsterdamului cu locuri de joacă 

 Unul dintre cazurile cele mai grăitoare pentru puterea de regenerare urbană prin intermediul 

locurilor de joacă îl constituie exemplul olandez al activității arhitectului Aldo van Eyck în 

Amsterdamul de după cel de-al doilea Război Mondial. 

 Anul 1945 marchează în istorie sfârșitul războiului – un adevărat prilej de sărbătoare atât 

pentru adulți, cât și pentru copii. Dar în orașul răvășit de război nu existau prea multe locuri de joacă. 

Spațiile de joacă din Amsterdam, după cum vom vedea, îmbină într-un mod plăcut joaca și 

comunitatea. Ceea ce le distinge de alte locuri de joacă este faptul că ele nu sunt izolate, dispersate, 

ci, dimpotrivă, ele sunt rezultatul unui proces integrat de planificare urbană. Modul în care ele sunt 

legate ilustrează o rețea policentrică (termen care aparține lui Kevin Lynch12) de spații publice în 

jurul căreia s-au dezvoltat comunități, sub forma unor sate micro-urbane13. Acestea nu au creat 

rupturi în țesutul urban înconjurător, ci dimpotrivă au fost inserate în spațiile rămase libere ale 

orașului, în interstițiile goale. Mai mult decât atât, procesul a fost realizat folosind tehnicile 

participării democratice – în arhivele orașului Amsterdam există peste 190 de scrisori de la cetățenii 

orașului prin care solicitau un spațiu de joacă. Aprobările acestora s-a realizat printr-un efort demn 

de admirație din partea funcționarilor publici întrucât și-au unit forțele și semnăturile din diferite 

departamente pentru a sprijini acest demers. 

 Aceste locuri de joacă de după război, construite într-o perioadă de 20 de ani, au revoluționat 

design-ul de spații de joacă. Ceea ce le distinge și le conferă unicitate – chiar și astăzi – este un set 

de 3 caracteristici: 

- Nu au fost impuse de deasupra de către autorități sau administrația locală, ci sunt rezultatul 

unui proces participativ între cetățenii orașului și Departamentul de Dezvoltare Urbană din 

Amsterdam, ceea ce le-a conferit oamenilor o oarecare putere; 

- Nu ocupă terenuri care să fi fost eliberate în acest scop (cu atât mai puțin, nu au fost evacuați 

oameni), ci au fost inserate în spațiile interstițiale ale țesutul urban viu; 

                                                            
12 K. Lynch citat în Liane Lefaivre, Spațiu, Loc și Joc, Aldo van Eyck, Locurile de joacă și Orașul, Amsterdam, Stedelijk 
Museum, 2002. 
13 L. Lefaivre, Ground-Up City: Play as a Design Tool, Rotterdam: 010 Publishers, 2007, p. 58. 
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- Au fost proiectate nu ca unități individuale, ci ca parte a unei rețele policentrice de spații de 

joacă. 

 Această nouă abordare – participativ, interstițial și policentric - este revoluționară nu doar în 

domeniul proiectării spațiilor de joacă, ci și în domeniul proiectării spațiului public în general. 

 Creația acestui nou tip de spațiu public s-a datorat arhitectului Aldo van Eyck, cel mai 

cunoscut, dar în egală măsură și lui Cornelis van Esteren, Jacoba Mulder, Departamentului Lucrărilor 

Publice din Amsterdam și oamenilor din Amsterdam deopotrivă. Modul convergent în care au 

colaborat a fost esențial pentru ca spațiile de joacă să se nască astfel.  

 Aldo van Eyck a fost atât de devotat făcând proiecte pentru copii, ilustrându-și desenele în 

maniera desenelor făcute cu creioane colorate de cei mici. Printre primele proiecte realizate pe lângă 

locurile de joacă din Amsterdam, au fost Școala din Nagele și Orfelinatul din Amsterdam, toate pentru 

copii. Van Eyck a hotărât ca proiectele sale să fie fotografiate cu copii vizitând și animând spațiul. În 

cele din urmă, nimic nu exprimă mai bine devotamentul lui Aldo van Eyck decât faptul că a realizat 

un număr extrem de impresionant de 770 de spații de joacă cu tot echipamentul și mobilierul urban 

pentru joacă aferent. 
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Fig. 1 Spațiile de joacă ale Amsterdamului post-belic inserate în acele fragmente de țesut urban afectate de 
război. (foto: Arhivele Municipale Amsterdam, în Ground-Up City. Play as a Design Tool) 

  

 Model de inspirație pentru proiecte de spații de joacă din România și joacă diferențiată 

pe vârste 

 Am descoperit aceste principii, precum și proiectele lui Aldo van Eyck, în timpul studiului pe 

care l-am efectuat când lucram la proiectarea unor spații de joacă pentru comunitatea defavorizată 

din Craica, în cadrul programului de incluziune socială desfășurat de grupul de arhitectură socială 

participativă Arhipera și Fundația Soros România.  

 În cadrul unui proiect mai amplu de regenerare urbană pentru Craica, Baia Mare, spațiile de 

joacă au constituit un prilej foarte bun pentru a descoperi, împreună cu echipa din care am făcut parte, 

că în funcție de grupurile de vârstă în care se încadrează copiii se joacă în mod diferit:  între 0 și 3 

ani, copiii capătă control asupra propriilor mișcări; între 3 și 6 ani, devin mai conștienți social, le 

place să se joace în grupuri folosind elemente abstracte – ceea ce contribuie la dezvoltarea creativității 

și a inteligenței, dar și cu echipament movibil (leagăne...); între 6 și 8 ani, copiii gravitează în jurul 



17 
 

unor activități care implică mișcare și acțiune, dezvoltându-și astfel abilități fizice și organizaționale, 

plăcându-le și să se cațere pe plase sau diferite structuri; între 8 și 10, copiilor le place să se grupeze 

în afara supravegherii adulților și a interferenței cu cei mai mici, le plac jocuri mai structurate cu 

reguli obiective, predominant jocuri pe echipe, fiind dornici să-și demonstreze puterea de echilibru și 

coordonare.14  

 În același proiect am urmărit realizarea unor obiecte și spații de joacă folosind materiale 

reciclabile, care pot avea în egală măsură caracter permanent sau temporar. Astfel am conceput o 

scenă pentru diverse reprezentații, o ”bucătărie” și un ”spital” folosind panouri vopsite și tuburi, 

diferite obiecte-mașini-avion folosind paleți, găleți, cauciucuri, sfori, diferite plase și structuri de 

cățărat.  

 

Facilități sportive sustenabile 

 Făcând parte dintr-o familie italiană cu o bogată tradiție în proiectarea clădirilor și dotărilor 

sportive din anii 1960 până în zilele noastre (ultimul proiect fiind planificat pentru Jocurile Olimpice 

de Iarnă din 2018 de la Pyeongchang, Coreea de Sud), arhitectul Alessandro Zoppini susține că, în 

pofida unei industrii constructoare de dotări sportive aflate în declin din cauza recesiunii economice, 

interesul societății pentru sport – nu doar în a urmări competiții sportive din fotoliu, ci chiar practica 

sportului - se află într-o continuă ascensiune, acest interes crescând neavând însă corespondent în 

construcția de facilități sportive, ultimul program arhitectural sportiv construit în Milano datând din 

1992. 

 În articolul său Sustainable Sports Facilities din numărul dedicat sportului al revistei de 

arhitectură L’Arca (#269, Mai 2011, p. 35), Alessandro Zoppini face distincția dintre, pe de o parte, 

arenele sportive lăsate în paragină, a căror proiectare nu a înglobat o viziune durabilă, pe termen lung, 

asupra modului de întreținere necesar și care au eșuat în a întruni cerințele utilizatorilor, aceste uriașe 

„altare”, sau mai bine zis fosile ale sportului care au fost destinate unui număr limitat de utilizatori și 

competiții sportive, și, pe de cealaltă parte, dotările sportive cu rol social (architettura sportiva 

                                                            
14 M. Rojals, Great Kids’ Spaces, London: LINKS International, 2006. 
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sociale), cu mult mai practice, proiectate pentru o gamă mai largă de utilizatori, conformate cerințelor 

comunității.  

 „Arhitectura programelor sportive trebuie să deservească o comunitate și nu să reprezinte un 

obiect exclusivist, elitist”, afirmă arhitectul italian, accentuând importanța caracterului 

multifuncțional, a fuziunii dintre sport, recreație și cultură, acestea fiind îmbrăcate într-o formă 

deopotrivă estetică, și, cu mult mai important, sustenabilă, cu un impact redus asupra mediului, asupra 

teritoriului în care se integrează.  

 Previziunea pe termen lung a aspectelor manageriale și de mentenanță a unui astfel de 

program arhitectural sportiv este, de asemenea, crucială. Întrucât, în medie, costurile pentru 

construcția unei dotări sportive constituie aproximativ 10-15% din costul întreținerii pe durata 

întregului ciclu de viață al clădirii, este evident că un proiect sustenabil prezintă avantaje atât pentru 

investitori, cât și pentru comunitate. Dotările sportive nu trebuie să ofere doar spațiu pentru întâlnire 

și divertisment, ci trebuie găsească mijloacele de a re-dezvolta peisajul urban, de a genera venit printr-

o mare flexibilitate în utilizarea alternativă a spațiilor pe lângă cele destinate sportului, incluzând aici 

și pe cele pentru retail (vânzare) dar și facilități de alimentație publică. 

 Mergând un pas mai departe în susținerea diversității funcționale, consider ca fiind oportună 

includerea aici a spațiilor cu rol de educare, culturalizare și informare a publicului asupra sportului și 

beneficiilor sale, spații de tip muzeu al sportului și mediatecă, dar și ateliere de reciclare a plasticului 

prin care oamenii din comunitate își pot dezvolta o întreprindere socială confecționând scaune din 

plastic reciclat pentru tribune sau echipamente sportive. De asemenea, obiectul lucrării fiind 

incluziunea socială prin arhitectura pentru sport și joc, adaug aici că spațiile pentru sport și cele pentru 

spectatori trebuie să fie conformate în acord cu nevoile de accesibilitate și utilizare universale, 

inclusiv ale persoanelor cu dizabilități. Acest subiect va fi tratat în capitolul 6. 
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Capitolul 3. Incluziunea socială prin arhitectura sportului şi jocului. 

Exemple internaționale recente de arhitectură a sportului și jocului și impactul benefic în 

comunitate măsurat al acestora  

 Africa, Orientul Mijlociu și America de Sud oferă câteva exemple reprezentative pentru 

capacitatea arhitecturii sportului și jocului de a produce schimbare socială pozitivă pentru grupurile 

vulnerabile. 

Studiu de caz: Terenul de baschet captator de ape pluviale al Liceului Mahiga Hope din Kenya 

Date: 2009–2010 / buget de $84,150 / 451 mp / 30,000 litri de apă pentru depozitat apa / 1,500 de utilizatori 

din Mahiga 

 În Mahiga, Kenya, între 2009 și 2010, Architecture for Humanity și Dick Clark Architecture 

au realizat un proiect pe cât de simplu, pe atât de benefic comunității. Ei au creat Mahiga Hope High 

School Rainwater Court – un teren de sport acoperit în curtea liceului din Mahiga. Acoperișul acesta 

nu oferă doar umbră într-o zonă extrem de aridă și săracă (multe familii de fermieri de subzistență 

confruntându-se atunci cu o secetă de 4 ani), ci reprezintă un captator de apă pluvială, care este 

ulterior stocată într-un grup de rezervoare (capacitate de 30.000 de litri) și purificată cu ultra-violete, 

putând fi folosită în alimentație și chiar băută. 

 Nevoia de a avea un sistem independent, off-grid, de acces la apă provine din neîncrederea 

justificată într-un sistem municipal de canalizare care funcționează doar 2 săptămâni pe an. Pentru o 

școală din mediul rural, accesul la apă reprezină cheia pentru a învăța mai bine. Copiii nu mai sunt 

nevoiți să parcurgă distanțe mari pentru a aduce apă, care de cele mai multe ori provenea din surse 

nesigure. Apa înseamnă hidratare și alimentație, prevenirea bolilor și asigură continuarea studiilor de 

către elevele adolescente. 
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Fig. 2 Comunitatea adunată pentru inaugurarea terenului captator de apă pluvială (rezervoarele sunt în 
dreapta) (foto: Michael Jones/Architecture for Humanity) 

 Astfel, proiectul a soluționat două necesități – dorința copiilor de a face sport și nevoia de apă 

potabilă. Acest proiect a devenit un „catalizator comunitar” (”community catalyst”) prin faptul că a 

contribuit, în mai puțin de 18 luni, la îmbunătățirea rezultatelor elevilor săi de la cele mai inferioare 

la cele mai bune, dintr-un district cu peste 600 de școli. De asemenea, numărul de înscrieri în acest 

liceu s-a triplat, școala a obținut electricitate pentru prima oară, ceea ce i-a facilitat crearea unui 

laborator de informatică și construirea unui corp de 2 etaje al liceului. Peste 1000 de membri ai 

comunității au participat la inaugurarea terenului de baschet prin urmărirea primului meci, iar 

începerea ploii spre finalul meciului nu a făcut decât să confere motiv de sărbătorire oamenilor. 
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 Studiu de caz: Skateistan Skate Park în Kabul, Afganistan 

Date: 2007–prezent / buget de $617,303 USD / 1,800 mp / 360 de elevi și studenți săptămânal 

 Este deja suficient de dificil să convingi municipalitățile să implementeze facilități 

permanente pentru skate (role, skateboard-uri), dar să realizezi aceasta într-un loc răvășit de războaie 

civile și invazii străine este destul de radical. În iunie 2009, o coaliție de skateboard-eri locali și 

internaționali și-au unit forțele pentru a deschide centrul Skateistan Skate Park în Kabul, Afganistan. 

Astăzi, sute de tineri localnici (o medie de 360 de tineri/săptămână) folosesc rampele și circuitul 

centrului săptămânal, recreându-se în acest „refugiu de siguranță”15. 

 Echipa responsabilă de formarea Centrului s-a dezvoltat prin unirea dintre doi skateri 

australieni Oliver Percovich și Sharna Nolan și un număr de tineri localnici, ei hotărându-se să pună 

bazele primei școli de skateboarding din țară. La puțin timp aveau să observe un succes răsunător în 

rândul celor interesați de această activitate atât printre băieți, cât și printre fete, skateboarding-ul fiind 

unul dintre puținele sporturi non-combative din Afganistan. Cu toate acestea, unele obiceiuri locale 

împiedicau fetele de peste 12 ani să se dea cu skateboard-ul în public. Așadar, Percovich a hotărât să 

soluționeze acest aspect construind cel mai mare „parc” de skateboarding interior(!), și, spre surpriza 

lor, cea mai amplă dotare sportivă interioară din țară. 

 

Fig. 3 Localnicele Wahila Mahmodi și Fazila Shirindl (stânga); centrul în timpul unei reprezentații de 
skateboarding (dreapta) (foto: Rhianon Bader/Skateistan) 

  

                                                            
15 D. Aaronson, Idem, p. 226 – capitolul Community : Sports for Social Change 
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 Visul a putut fi realizat prin „donarea” lotului de către Comitetul Național Olimpic al 

Afganistanului (Afghan National Olympic Committee) și prin sprijinul obținut de la guvern și diferiți 

sponsori privați, corporații și ambasade. Structura boltită de tip colibă a fost construită la preț redus 

de către o companie de construcții locală, în vreme ce rampele au fost construite de o firmă din 

Germania, IOU Ramps. Tot importate au fost și multe alte unelte și materiale. 

 Însă efortul a meritat deplin, întrucât complexul Skateistan oferă tinerilor un spațiu protejat 

de focurile de armă prin niște panouri speciale (sniper screens), exteriorul centrului fiind 

preponderent opac din acest motiv, cu foarte puține suprafețe vitrate. La interior, tineri de etnii diferite 

(Tajiks and Hazaras) se bucură împreună de facilitățile acestui centru pentru skateboarding, care 

include și funcțiuni educaționale precum săli de clasă, programe after-school și acces la instruire în 

domeniul computerelor (informatică). 

 

Fig. 4 Opacitatea și masivitatea închiderilor este menită să ofere protecție tinerilor la focurile de armă, 
Kabul fiind unul dintre orașele devastate de conflicte armate. (foto: Jacob Simkin/Skateistan) 
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 Studiu de caz: Gimnasio Vertical din Chacao, Caracas, Venezuela 

Date: 2001-2004 / buget de $1 milion USD / 47,900 mp / 15,000 utilizatori lunar 

 Spațiile alocate recreării sunt extrem de puține în Venezuela, unde peste jumătate din 

populație locuiește în zone urbane de mare densitate. Gimnasio Vertical a fost proiectată de firma 

internațională  de arhitectură și cercetare Urban-Think Tank, care au un birou și în Caracas, 

Venezuela. Centrul de sport a fost gândit pentru a soluționa nevoia de mai multe dotări sportive a 

comunității. Din cauza problemei țesutului urban foarte dens și a puținului teren liber disponibil, 

Urban-Think Tank au proiectat un centru pentru sport multi-etajat și multi-funcțional, cu aceeași 

amprentă la sol ca a unui teren de fotbal. Unul dintre co-fondatorii firmei, Alfredo Brillembourg, 

profesor de arhitectură și urbanism la ETH Zurich, susține referitor la proiect că, în loc de mobilizarea 

spre exterior (outward mobilization16), „trebuie să ne mișcăm ascendent, pe verticală.” 

 

Fig. 5 Suprapunerea de spații pentru diferite activități sportive ca soluție într-un oraș ale cărui probleme 
principale sunt densitatea mediului construit (dar absența spațiului public) și infracționalitatea. Terenul de 

baschet poate fi folosit și pentru alte sporturi sau evenimente ale comunității  (foto: Urban-Think Tank) 

                                                            
16 Idem, p.228. 
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 Prima sală de sport ‚dezvoltată vertical’ (Vertical Gym) dintr-o serie de proiecte a celor de la 

Urban-Think Tank se întinde pe 4 niveluri care adăpostesc, de la nivelul terenului spre ultimul nivel, 

următoarele: un teren de baschet/volei și un studio pentru dans; un spațiu pentru arte marțiale; o sală 

de forță, o pistă de alergări și un perete de escaladă; la ultimul nivel fiind un teren de fotbal în aer 

liber cu tribune acoperite pentru spectatori. 

 

Fig. 6 Concursuri de șah și karate au loc concomitent la etaje diferite (foto: Urban-Think Tank) 

 Datorită faptului că diferitele spații și facilități pot fi folosite simultan (200 de oameni în 

același timp), centrul găzduiește lunar câte 15,000 de utilizatori – fapt resimțit în comunitate prin 

reducerea infracționalității în zonă cu aproximativ 35% pe o rază de 6 cvartale17. Accesul în sală este 

gratuit. 

 Într-un studiu realizat de autorii proiectului, toți cei 35 de utilizatori ai sălii care au fost 

intervievați susțin că folosesc dotările sportive ale sălii de cel puțin 2 ori pe săptămână, jumătate 

                                                            
17 K. Long, Hatch: The New Architectural Generation, London: Laurence King Publishing Ltd, 2008, p.328. 
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dintre aceștia utilizând sala de cel puțin 3 sau mai multe ori. Pe lângă faptul că apariția acestui centru 

sportiv a atras și utilizatori care nu practicaseră sport înainte (25% dintre cei chestionați), răspunsul 

lui Jonathan Quinonez, pe atunci în vârstă de 15 ani, este cel mai grăitor, lui plăcându-i să joace fotbal 

în sala Vertical Gym pentru că este un mediu sănătos, lipsit de droguri. 

 Situația din Caracas este într-adevăr extrem de dramatică, crimele fiind cauza principală a 

decesului adolescenților din acest oraș, în care sportul și facilitățile recreative sunt extrem de rare. 

 Primarul din Chacao, Leopoldo Lopez, admiră faptul că centrul recuperează spațiul public și 

îl transformă în facilități care promovează sportul. Spațiile centrului au fost conformate normativelor 

internaționale pentru persoane cu dizabilități, bazându-se pe accesibilitate și design universal și 

adăpostind adesea evenimente ale comunității. Primarul mai susține că, datorită rolului puternic al 

centrului sportiv în reducerea infracționalității și în ținerea tinerilor la distanță față de găștile violente 

de cartier, planul său este de a construi 100 de astfel de centre verticale în Caracas. Până la momentul 

publicării cărții în 2012, modelul de ‚sală de sport verticală’ devenise deja sursă de inspirație pentru 

încă 3 centre sportive în Venezuela, unul în Amman, Iordania și încă unul în metropola New York. 

 Arhitecții de la Urban-Think Tank proiectează un tool-kit (trusă de unelte) modulabil pentru 

ca un număr de niveluri flexibile funcțional să poată fi adaptate în funcție de nevoi. Structura de cadre 

de oțel a sălii a fost sudată pe sit, dar viitoarele săli vor folosi prefabricate din oțel prinse cu nituri, 

pentru a putea fi asamblate și demontate pentru o posibilă relocare sau refolosire. Brillembourg afirmă 

cu privire la multifuncționalitatea centrului: 

   „Dorim ca Vertical Gym să poată avea o dezvoltare organică și să capete  

  facilități precum bazine de înot, centre sociale și agricole, piețe comerciale și  

  parcaje.”18  

 Urban-Think Tank deja colaborează cu inginerul britanic Battle McCarthy pentru o variantă 

a sălii care folosește în întregime materiale sustenabile, urmând a-și găsi localizarea în Londra. 

 

                                                            
18 Ibidem.  
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Aceste trei exemple ilustrează capacitatea arhitecturii pentru sport și joc de a produce schimbare 

socială pozitivă în comunități defavorizate prin diferite mijloace: 

- Contribuie la îmbunătățirea rezultatelor în învățătură ale elevilor și studenților (Mahiga și 

Skateistan); 

- Acoperă diferite nevoi – nevoia de mediu sigur lipsit de pericole (drogurile în cazul din 

Caracas, violențe și conflicte în cazul Skateistan, Afganistan), nevoia de facilități sportive, 

nevoia de recreere, nevoia de spațiu public deschis și divers (accesibil tuturor aproape 

oricând), nevoia de asistență și supraveghere a copiilor prin programe de after-school, chiar 

nevoia vitală de apă potabilă (în cazul din Mahiga); 

- Contribuie semnificativ la reducerea infracționalității (Gimnasio Vertical, Caracas); 

- Acționează ca un nucleu de dezvoltare pentru proiecte ulterioare (tot cazul din Mahiga), atrage 

după sine noi utilizatori, investitori și facilități complementare (branșare la curent electric, 

laboratoare de informatică în Mahiga, Kenya). 
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Capitolul 4. Arhitectura programelor de sport pentru persoane cu dizabilităţi. 

  

 Spațiile destinate persoanelor cu dizabilități sunt imperativ necesare într-o societate deschisă 

care promovează ideea de accesibilitate echitabilă la resurse și facilități indiferent de statistici cu 

privire la numărul de persoane cu dizabilități. Și susțin acest lucru, deoarece obiectul statisticilor îl 

fac situațiile deja evidente, sau cel mult previzibile. Statisticile nu operează cu neprevăzutul. Ori 

arhitecții și alții profesioniști responsabili de mediul construit trebuie să înglobeze în proiectele lor 

mai ales soluții pentru situații ulterioare, să aibă o viziune pe termen lung, și să prevadă, într-o 

oarecare măsură, neprevăzutul. 

 

 Norme și standarde naționale și internaționale pentru arhitectura programelor de sport pentru 

persoane cu dizabilități pot fi găsite în mai multe surse, sursa pe care am ales-o este fostul Consiliu 

Englez al Sportului (English Sports Council), cunoscut în prezent ca Sport England, ghidul lor fiind 

numit Facilități sportive accesibile19, 2010. 

                                                            
19 trad. a. - Accessible Sports Facilities, la http://www.sportengland.org/media/30246/Accessible-Sports-Facilities-

2010.pdf sau https://www.sportengland.org/facilities-planning/tools-guidance/design-and-cost-guidance/accessible-

sports-facilities/ 

 

http://www.sportengland.org/media/30246/Accessible-Sports-Facilities-2010.pdf
http://www.sportengland.org/media/30246/Accessible-Sports-Facilities-2010.pdf
https://www.sportengland.org/facilities-planning/tools-guidance/design-and-cost-guidance/accessible-sports-facilities/
https://www.sportengland.org/facilities-planning/tools-guidance/design-and-cost-guidance/accessible-sports-facilities/


28 
 

 În proiectarea unui centru sportiv accesibil persoanelor cu dizabilități este necesar să 

vizualizăm modul în care întregul ansamblu de facilități va fi utilizat, de la legături de transport, spre 

accesele în clădire, mai departe prin spațiile specifice – de exemplu vestiare, spațiile de socializare 

și sălile pentru diverse activități. 

  Scaune rulante pentru sport 

1)  Conform ghidului mai sus menționat, centrul sportiv trebuie să dispună de un loc 

convenabil pentru depozitat scaune rulante pentru sport (și pentru schimbat scaunul rulant 

obișnuit cu unul sport), al căror design diferă de cele obișnuite, lățimea unui astfel de scaun 

rulant sport putând ajunge până la 1,2m lățime. De asemenea, acest loc de depozitare trebuie 

să fie relativ aproape de recepție, sau pe calea dintre recepție și facilitățile sportive. Circulațiile 

vor fi de asemenea dimensionate corespunzător și nu vor exista obstacole pe calea de evacuare 

în caz urgență; 

  Parcare, circulații pietonale și acces 

2)  Locurile de parcare pentru automobile care transportă persoane cu dizabilități vor fi 

semnalizate în mod adecvat (cu câte un stâlp marcat cu un indicator de persoane cu 

dizabilități), numărul acestora va fi de minim 6% din numărul total de locuri de parcare, iar 

accesul în clădire se va realiza printr-o rută protejată de trafic, sigură. De asemenea trebuie 

ținut cont de faptul că nu toate persoanele cu dizabilități accesează centrul venind cu 

automobilul, va fi prevăzut un acces și dinspre stația de transport public. Între locurile de 

parcare speciale (a căror lățime este de 2,4m) și între locurile de parcare și calea de rulare va 

fi prevăzut un spațiu de 1,2m lățime de siguranță (pentru ieșire din/intrare în mașină); pentru 

alveole ale carosabilului dimensiunile vor fi de 3,6 x 8m pentru a putea adăposti un microbuz 

de 17 locuri permițând și coborârea/urcarea din lateral;  

3)  O atenție deosebită trebuie acordată detaliilor astfel încât și persoanele nevăzătoare 

sau cu probleme de vedere să poată accesa centrul – informații accesibile tactil, olfactiv, 

auditiv, pe lângă indicii vizuale. Balustradele rampelor, de exemplu, vor necesita și o bară la 

partea inferioară pentru că de cele mai multe ori, datorită bastoanelor, nevăzătorii simt întâi 

elemente/obiecte care se află la nivelul picioarelor lor. 

4)   La nivel pietonal, suprafețele de călcare (și rampele) nu vor fi alunecoase, pe cât 

posibil, indiferent de condițiile de vreme, pe drumul spre acces vor fi prevăzute locuri de 
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odihnă (bănci) la un interval de maxim 50 m, iluminate artificial pe timp de noapte, iar rigolele 

sau alte scurgeri spre canalizare nu vor fi pe calea de acces. Aceste căi de acces vor fi de 

minim 1,8 m lățime. 

  Reguli de configurare interioară și circulații 

5)   La interior, colțurile teșite ale pereților la intersecția dintre două circulații vor fi 

benefice pentru persoane în scaun rulant și pentru persoane cu probleme de vedere sau 

nevăzătoare; 

6)  Biroul de recepție (sau infopoint) trebuie să poată fi folosit, de pe ambele laturi (sau 

interior, exterior) și de persoane cu dizabilități, nu doar de cele fără dizabilități, necesitând 

astfel blat și la cota de +760 mm față de pardoseală pentru utilizatorii de scaun rulant, și la 

+950-1100 mm pentru cei care stau în picioare;  

7)  Radiatoare, convectoare sau alte obstacole vor fi retrase față de circulațiile late de 

minim 1,5 m pentru circulațiile prin care nu se trece cu scaun rulant pentru sport; cercul cu 

diametrul de 1,5 m (folosit pentru ca persoanele în scaun rulant să poată schimba direcția de 

deplasare) va fi menținut pentru configurația tuturor spațiilor și circulațiilor, fiind de 

asemenea prevăzute zone alveolare de 1,8 x 1,8 m pentru situațiile în care trebuie să treacă 

unul pe lângă celălalt două persoane în scaun rulant mergând în sensuri opuse; Ușile de la 

capetele coridoarelor trebuie să aibă panouri transparente, să fie pe cât posibil deschise cea 

mai mare parte din timp, să nu se deschidă spre podestele de rampe și, în cazul în care sunt 

uși cu câte două canaturi de lățimi diferite, cea lată va trebui să se afle pe aceeași parte de-a 

lungul coridorului și să aibă lățimea de minim 870 mm; 

8)  Circulațiile pentru scaune rulante sport vor avea lățimea de 2,5 m pentru ca două 

scaune rulante de 1,2 m lățime să poată trece simultan (sau minim 2 m); 

9)  Rampele nu vor fi mai lungi de 6 m (vor avea o pantă de maxim 8%) fără un podest 

la fiecare urcare în nivel de 0,5 m, lung de cel puțin 1,5 m; 

10)  Platformele elevatoare care se atașează pe laturile scărilor nu sunt o modalitate 

acceptabilă de acces într-un centru sportiv și cu siguranță nu trebuie folosite pe scările de 

evacuare în caz de urgență; 
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  Evacuarea în situații de urgență   

11)  Chiar dacă este imposibil de determinat în mod precis numărul de persoane cu 

dizabilități care vor utiliza clădirea, cel mai probabil numărul lor va cuprinde: persoane cu 

deficiențe de mișcare, utilizatori de scaun rulant, persoane care nu aud sau cu probleme ale 

auzului, persoane nevăzătoare sau cu deficiențe de văz, persoane cu dizabilități cognitive, 

persoane cu deficiențe de sănătate nevăzute precum astm-ul. 

12)  Aceste persoane vor avea nevoie fie de evacuare asistată, fie de o adecvare a clădirii 

printr-un set de elemente fizice cu rol de a le permite evacuarea neasistată; 

13)  Mai ales într-o clădire multi-etajată, procedurile de evacuare trebuie să permită tuturor 

evacuarea prin locuri sigure (cu o durată prelungită la foc în caz de incendiu) protejate de foc 

și fum, indiferent de etajul la care se află; 

14)  Deoarece persoanelor cu dizabilități le poate lua mai mult timp să evacueze, este 

extrem de important ca aceștia să poată evacua prin cea mai sigură cale posibilă și să fie 

informați cu privire la natura, întinderea și localizarea urgenței; 

15)  În caz de incendiu, asistarea persoanelor cu dizabilități nu ar trebui lăsată ca 

responsabilitate a pompierilor; 

  Grupuri sanitare și vestiare speciale 

16)  Vor fi prevăzute și grupuri sanitare speciale pentru persoane cu dizabilități atât printre 

grupurile sanitare pentru public, cât și printre cele din vestiare; Acestea vor fi echipate 

corespunzător cu barele rabatabile fixate în perete care vor asigura sprijin în momentul 

transferului de pe scaunul rulant pe closet sau pe scaunul pentru duș, care va fi de asemenea 

rabatabil de pe perete; cercul pentru întoarceri cu diametrul de 1,5 m va fi folosit atât pentru 

configurarea grupurilor sanitare cât și pentru vestiare; 

17)  Vestiarele vor fi proiectate pentru a adăposti 4 echipe, din care 2 vor fi configurate 

pentru persoane cu dizabilități; Acestea vor fi accesibile fără elemente perturbatoare pe 

circulația de cel puțin 2m lățime (în cazul în care vin direct cu scaunul rulant sportiv). 

  Caracteristici acustice, vizuale, tactile 

18)   Sala multifuncțională va folosi la interior suprafețe fonoabsorbante și va avea o 

circulație perimetrală care va avea și rol de tampon acustic; 
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19)   Dintre persoanele nevăzătoare sau cu probleme de vedere, 96% pot chiar și într-o mică 

măsură să vadă ceva – nivel care poate fi îmbunătățit considerabil printr-o atentă folosire a 

culorii, luminii și suprafețelor texturate; Atunci când circulă printr-o clădire, o persoană cu 

deficiențe de vedere încearcă să depisteze contrastul dintre suprafețe mari de culoare – aceasta 

îi oferă indici asupra spațiului în care se află și dimensiunilor acestuia; Astfel pereții, podelele 

și tavanele trebuie să fie de culori diferite, contrastante; De asemenea, tot pentru persoanele 

cu deficiențe de vedere, montajele fixate în perete cu rol de a îi ghida, dacă reprezintă text dar 

nu sunt în braille, trebuie să nu folosească fonturi de scris cu serife (cel mai bine ar fi să 

folosească Helvetica Sans sau un alt font cât mai simplu) și să contrasteze cu suprafețele pe 

care sunt amplasate; 

20)  În cazul în care contrastele dintre culorile asociate pot fi deranjante vizual, fabricanții 

de vopsea pot oferi tabele cu praguri de contrast cromatic minim necesar pentru a fi de folos 

persoanelor cu deficiențe de vedere; 

21)  Variația în textură la nivel parietal și de pardoseală poate să îi ajute pe cei cu deficiențe 

de vedere să se ferească de pericole sau să se orienteze în spațiu; 

22)  Suprafețele pardoselii de sport trebuie să fie mate (pentru a nu reflecta lumina – 

aceasta poate să creeze confuzie pentru cei cu deficiențe de vedere, dar și pentru cei cu 

probleme de auz care să bazează pe cititul de pe buze pentru a înțelege un mesaj transmis de 

cineva), fără rosturi sesizabile sau alte elemente care să obstrucționeze utilizarea în condiții 

bune și sigure; 

23)  Pentru facilitățile sportive care includ baschetul pentru persoanele cu dizabilități, unul 

din primele și cele mai dinamice sporturi adoptate de utilizatorii de scaun rulant, suprafața 

cea mai bună pentru joc este din lemn, suprafețele moi nu permit mingii să sară când este 

driblată; de asemenea, este nevoie de o distanță de siguranță față de spectatori de cel puțin 1,5 

m, panourile de baschet trebuie să nu fie prinse în perete, ci să aibă o structură care să permită 

panoului să fie scos în consolă pentru a crea, din nou, o distanță de siguranță, iar structura 

verticală a panoului să ofere pentru protecție o suprafață moale cu burete la interior;  
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Capitolul 5. Necesitatea construirii unui centru sportiv pentru incluziune socială 

în cartierul Sălaj din București. 

 

 Voi expune aici justificarea alegerii sitului și a programului arhitectural, sub forma dezvoltată 

a temei mele de proiect, la care adaug și Anexa #2 pentru a evidenția un răspuns al comunității (pe 

care îl consider semnificativ) referitor la privarea lor de stadionul Unirea Tricolor și rolul acestuia în 

identificarea comunității cu orașul. 

 

1. Argument 

  

 Odată cu dezvoltarea accelerată și necontrolată cu care orașele se confruntă în ultimele 

decenii, devin din ce în ce mai conștientizate consecințele acestui fenomen – segregare socială, 

sărăcie, lipsă de facilități (sanitare, educaționale,...), lipsă de perspective de viitor pentru tinerii din 

aceste medii, creșterea ratei infracționalității din cauza lipsei de gestiune din partea autorităților, 

traficul de droguri și multe alte ilegalități. În cele mai multe cazuri, acest fenomen este resimțit în 

periferiile orașelor – celebrele favelas, slums, mahalale, zone ale căror caracteristici comune sunt, pe 

lângă sărăcie, segregarea și excluziunea socială.  În viitor, miza cea mare va fi să reușim să reintegrăm 

în orașe aceste zone prin refacerea cadrului social - așa cum sociologul francez Jacques Donzelot 

susține - „reorganizarea orașelor nu necesită doar renovarea locurilor, ci și, ceea ce este mai greu de 

realizat, refacerea cadrului social”20.  

 Prin acest proiect îmi propun să creez servicii care să faciliteze incluziunea socială a 

grupurilor vulnerabile din cartierele Sălaj și Ferentari, prin crearea unei Centru Sportiv 

Multifuncțional adresat în special tinerilor, dar care este în egală măsură deschis și accesibil tuturor 

categoriilor de vârstă și abilități – incluzând aici persoanele cu mobilitate redusă/dizabilități, 

promovând incluziunea socială și coeziunea la nivel de comunitate prin transmiterea unor valori 

precum leadership și spirit de echipă. Îmi propun ca Centrul sportiv pentru incluziune socială să 

devină un pol urban, un reper atractiv în zona periferică a Bucureștiului care să contribuie 

                                                            
20 Trad. A. - J. Donzelot în articolul From the place – focused industrial city to the flow – based contemporary city (în 

rom. : „De la orașul industrial al locului, la cel contemporan al fluxului”) al revistei L’Architecture d’Aujourd’hui 

#388, martie-aprilie 2012, p.113 
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semnificativ la refacerea zonei destructurate prin setarea unor noi standarde, ceea ce va atrage în acest 

loc utilizatori – și investitori - din vecinătate, dar și din alte părți ale orașului.   

 

2. Amplasament 

 

 Situl ales pentru acest proiect este în cartierul Sălaj din București, definit de străzile Bacău (la 

Nord), Humulești (Est) și Odihnei (Vest) și se încadrează în Zona L3A din PUG – subzona locuințelor 

colective medii cu P+3, P+4 niveluri, în ale cărei utilizări admise sunt incluse și amenajările de sport 

pentru tineret. Alegerea acestei zone de studiu se justifică prin următoarele argumente – voi începe 

de la general spre particular: 

- De prea multe ori, zona cartierelor Sălaj și Ferentari este trecută cu vederea de către 

autoritățile publice și de către investitori din pricina numeroaselor probleme de ordin social 

asociate cu sărăcia, mizeria, condiții de trai inferioare, infracționalitate. Aceste aspecte se 

răsfrâng implicit asupra imaginii Bucureștiului, întrucât distanța dintre aceste cartiere și 

bulevardul Unirii (centrul orașului) este de aproximativ 5km, deci foarte redusă; 

- Astfel, nu este de mirare că această zonă nu dispune de săli de sport de capacitate medie și 

mare, iar cartierul Ferentari, prin prezența gunoaielor, a drogurilor și a condițiilor 

nefavorabile locuirii (înghesuire, șobolani, insecte parazite, subsoluri de bloc  

inundate) prezintă numeroși factori de risc. Scopul unei săli de sport în acest loc 

este de a aduce împreună comunitatea într-un spațiu public deschis/accesibil, reducând riscul 

și oferind posibilitatea dezvoltării prin educație fizică pentru copii și noi locuri de  

muncă pentru adulți; 

- Situl ales, fiind amplasamentul unui fost stadion de fotbal, prezintă dimensiunile necesare 

unui centru sportiv multifuncțional, dar mai important este faptul că, odată cu desființarea 

stadionului „Unirea Tricolor”, această nevoie a oamenilor de a interacționa prin sport într-un 

cadru adecvat, sau a părinților și bunicilor de a-și duce copiii la un club sportiv a rămas 

neacoperită; 

- Funcțiunile principale ale zonei studiate sunt locuirea și educația. Locuințele din imediata 

vecinătate sunt de înălțime joasă (P, P+1), crescând până la P+10 spre Șos. Sălaj la NV. 

Funcțiunile de educație sunt alcătuite din Școala generală nr. 147, o grădiniță (nr. 53) și 

Grupul Școlar industrial „Dimitrie Gusti”. Datorită acestor 2 funcțiuni majore funcțiunea 
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sportivă devină compatibilă, pentru că deja există în mod curent un flux zilnic de copii și 

persoane tinere în zonă. 

 Alegerea sitului este susținută și de observarea suprapunerii dintre 2 hărți ale Bucureștiului 

pe care le-am prezentat în studiul de fundamentare – harta sălilor de sport medii și mari și harta 

mentală a fricii21. Din această suprapunere reiese legătura puternică dintre dotările sportive și 

siguranța bucureștenilor resimțită în spațiile publice ale Bucureștiului pe de-o parte, iar pe de altă 

parte nevoia acută a oamenilor de a se simți în siguranță în zona cartierelor Ferentari, Sălaj și Rahova 

(aflate chiar în centrul zonei cu un indice ridicat de teamă) și nevoia generată de lipsa facilităților 

sportive în această zonă. 

 

  

                                                            
21 Cristian Ciobanu, Studiu de geografie mentală în municipiul București, 2010-2011, http://www.b365.ro/harta-fricii-

in-bucure-ti-ce-cartiere-sunt-percepute-de-bucure-teni-ca-fiind-cele-mai-periculoase_186507.html 

 

Fig. 7 Sălaj, Ferentari și Rahova în centrul zonei 

„roșii” asociată pericolului (imagine: Cristian 

Ciobanu, Studiu de geografie mentală în muncipiul 

București, 2010-2011) 

http://www.b365.ro/harta-fricii-in-bucure-ti-ce-cartiere-sunt-percepute-de-bucure-teni-ca-fiind-cele-mai-periculoase_186507.html
http://www.b365.ro/harta-fricii-in-bucure-ti-ce-cartiere-sunt-percepute-de-bucure-teni-ca-fiind-cele-mai-periculoase_186507.html
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3. Spațiu public, amenajări exterioare și păstrarea sediului existent pentru transporturi 

 

 Pentru ca centrul sportiv să dețină un rol esențial în incluziunea și coeziunea socială urmărită, 

proiectarea și ponderea spațiului public trebuie să joace un rol puternic. Pe lângă funcționalitatea și 

accesibilitatea sălii menite să aducă laolaltă oameni pentru diverse activități recreative, educative sau 

sportive, centrul va dispune și de un spațiu public desfășurat după cum urmează: 

* la nivelul terenului – sala însăși este înălțată permițând dezvoltarea unui parter public - printr-un 

parter fragmentat de prelungirea pietonalei pe sub sala de sport și accesibil de pe mai multe laturi, dar 

în egală măsură prezent și pe înălțime, pe mai multe niveluri superioare care sunt oferite orașului; 

* un nivel aflat la cota +7,50m (cota terenului de sport) care va acționa ca un al doilea foyer al sălii 

și pe care se vor regăsi rampe pentru skateboard-eri, deschis și orientat spre NV/pietonala de acces; 

* un nivel vegetal care funcționează ca un parc și un ultim nivel – „norul-teren de fotbal”, aceste două 

ultime niveluri acționând ca ample suprafețe de captare a apei pluviale. 

 La toate nivelurile-spații publice de mai sus accesibilitatea se va putea realiza prin intermediul 

rampelor de pe fațada nord și când, din diverse motive (reconfigurarea gradenelor, mentenanță, 

înlocuirea suprafeței de joc...), sala multifuncțională va fi închisă. Această extindere a spațiului public 

prin parterul clădirii și pe diferitele niveluri succesive are rolul de oferi comunității cât mai mult din 

clădire, reprezentând totodată o reacție la situația actuală a terenului îngrădit de limite de vizibilitate 

și accesibilitate. De asemenea, prin acest gest este pusă în discuție ideea de limită și este urmărită 

capacitatea arhitecturii de a deschide limitele care apar în teritoriu – fie că este vorba de limite sociale, 

culturale, fizice asociate în general segregării și excluziunii sociale.  

 Amenajările exterioare vor fi realizate printr-o întrepătrundere de spații verzi, pietonale, locuri 

de joacă pentru copii, mobilier urban durabil. Spațiile publice trebuie să fie accesibile, vizibile și să 

poată fi ușor de întreținut chiar și de către membrii comunității, dar în același timp să fie atractive. 

Aliniamentul de conifere de-a lungul străzii Bacău va fi păstrat și integrat în conceptul de amenajare 

a spațiului urban. Tot de-a lungul străzii Bacău, terenul firmei de transporturi (Promotrans) va fi 

amenajat ca alee pietonală care să realizeze legătura dintre Șoseaua Sălaj și fațada principală a 
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Centrului, marcată printr-o piațetă publică cu rol de reprezentare. De asemenea, pe timp de iarnă 

Centrul va dispune și de un patinoar. 

 Sediul firmei de transporturi (existent pe sit) nu va fi înlăturat, ci dimpotrivă va fi reamenajat 

la nivelul fațadei pentru o mai bună integrare cu pietonalul și cu centrul sportiv. Dacă din punct de 

vedere al terenului firmei, acesta va deveni public, propun, pentru ca schimbul să fie în egală măsură 

avantajos, ca firma de transporturi să fie contractată în vederea asigurării transportului de sportivi și 

de public la meciuri și evenimente, autobuzele căpătând o alveolă pentru opriri de-a lungul străzii 

Bacău, pe latura lungă a pietonalului. 

  

4. Componente funcționale 

4.1. Spații destinate activităților sportive 

 a) sală multifuncțională pentru baschet / volei / ... teatru, cu grupuri sanitare pentru spectatori, 

iar pentru sportivi un circuit separat cu vestiare, grupuri sanitare și spații de recuperare cu saună și 

masaj; 

 b) panouri de escaladă ; 

 c) terenuri de fotbal, tenis... ; 

 d) rampe skate ; 

 e) sală forță – cu aparate generatoare de curent electric https://www.youtube.com/watch?v=D-

78pxfmWGw + antrenamente funcționale ; 

 f) pistă alergări ;  

 g) centru SPA + recuperare medicală ; 

4.2. Spații administrative și expoziționale 

 a) 10 birouri x 25 mp ; 

 b) săli de expoziție și ateliere ; 

 c) chicinetă ; 

 d) fumoar + terasă ; 

 e) sală întâlniri ; 

 f) grupuri sanitare ; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-78pxfmWGw
https://www.youtube.com/watch?v=D-78pxfmWGw
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4.3. Spații de informare 

 - infopoint central în legătură cu accesul pentru public, cu garderoba și cu mediateca ; 

 - încă 3 – 4 infopoint-uri ; 

  

4.4. Servicii + alimentație publică 

 a) cabinet medical – în dublă-legătură cu acces pentru ambulanță și cu un heliport ; 

 b) cantină pentru ...persoane + bucătărie ; 

 c) garderobă pentru ...persoane în relație cu accesul pentru public ; 

 d) magazine articole sportive ; 

 e) spălătorie ; 

 

4.5. Spații tehnice + anexe 

 a) grup electrogen 30 mp + tablou electric general 20 mp + post transformare 30 mp + curte 

de lumină cu acces carosabil 30 mp ; 

 b) stație pompe incendiu 30 mp + rezervor de incendiu 100 mc apă și 150 mc total ; 

 c) spații depozitare ; 

 d) stație hidrofor 20 mp ; 

 e) centrală alarme incendiu 20 mp ; 

 f) atelier mecanic 30 mp ; 

 g) parcaje subterane + supraterane (parcajul pentru 1 persoană + rampa aferentă – 25 mp);  

4.6. Spații cu rol social 

 a) recrutări sportivi ; 

 b) consiliere sportivă ; 

 c) asistență; 

 

4.7. Media 

 - centru de transmisii cu traduceri simultane; 

 - mediatecă – materiale filmate, documentare, bibliotecă ; 
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5. Sustenabilitate și structură-suport 

  

 Pentru a își îndeplini rolul de „motor” într-o comunitate sustenabilă, Centrul trebuie să fie în 

sine o clădire sustenabilă în care nimic să nu fie irosit: 

1) apele pluviale vor fi captate prin suprafețe mari de captare, strânse în rezervoare și 

refolosite (spălătorie, toalete); 

2)  ventilația naturală va fi asigurată prin configurația partiului și a volumetriei (eventual turn 

de vânt) – dar și aerul cald degajat de sportivi va putea fi folosit pentru a încălzi anumite 

spații; 

3) o parte din curentul electric folosit va fi generat de aparatele de fitness; 

4) fațadele orientate spre sud și vest vor fi dotate cu mecanisme de control al însoririi, de tip 

brise-soleil, acționate mecanic. 

 Un alt principiu important care asigură sustenabilitatea – în sensul de durabilitate, de durată 

de viață prelungită – este flexibilitatea în utilizare sau capacitatea clădirii de a se adapta unor nevoi 

în continuă schimbare. Spații adiacente care permit desfășurarea simultană a mai multor activități, 

diversitate funcțională (sport, loisir, educație, cultură, centru comunitar...), posibilitatea de a 

reconfigura anumite spații în funcție de nevoi - sunt câțiva factori care pot prelungi considerabil 

durata de viață a unei construcții. 

 Tot în conceptul de sustenabilitate raportat la utilizare, consider relevant a include ideea că 

structura centrului meu sportiv va putea deveni suport pentru dezvoltarea comunității, în sensul ideii 

de Supports exprimată de N. J. Habraken – comunitatea are posibilitatea de a conferi clădirii un 

caracter evolutiv prin închiderea și configurarea unor spații (de-a lungul structurii de pe fațada estică) 

conform nevoilor sale colective, ceea ce contribuie la un nou raport între comunitate și arhitectură și 

la asumarea centrului ca întreg de către comunitate.  

 Structura și acoperirea, proiectate de la bun început mai ample decât necesitățile funcționale 

și structurale ale centrului, devin astfel elemente ale unei matrice de creștere care permite adăpostirea 

nevoilor ulterioare ale comunității. Tipologia aceasta a fost folosită cu succes atât pe plan 

internațional – de către firma de arhitectură a lui Alejandro Aravena, Elemental de Chile, la locuințele 

sociale de la Quinta Monroy, Valparaíso, Antofagasta și Lo Espejo, Pudahuel, care s-au bucurat de 

un succes răsunător, cât și pe plan național – de către grupul de arhitectură socială participativă 
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Arhipera, din care fac parte, la locuințele și centrele sociale din Dor Mărunt, Sărulești și Belciugatele, 

județul Călărași. 

 Prin acest proces de natură participativă este asigurată și susținută integrarea obiectului de 

arhitectură în context, care pe latura estică este dens, dar de joasă înălțime, cu o preferință pentru 

anumite materiale – lemn, policarbonat, tablă cutată etc. La nivel vizual și volumetric, diferența de 

nivel va fi atenuată prin retragerea de 12 m față de limita de proprietate și printr-o creștere gradată a 

structurii. La nivel conceptual, cutiile sau închiderile realizate de către comunitate vor părea atrase 

din context și proiectate în structura centrului de către un „nod vertical – tornadă”, care la interior 

permite circulația pe rampe și lifturi, dar care la exterior transmite acest caracter ludic și dinamic, cu 

implicații în estomparea limitei dintre arhitectura centrului și situl în care acesta este amplasat. 
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Concluzie 

 

În lumina celor prezentate mai sus, consider că arhitectura internațională a interesului public 

ne oferă suficiente argumente pentru a susține că arhitectura pentru sport și joc contribuie în mod 

semnificativ la incluziunea socială a comunităților defavorizate prin spațiile publice ale recreării, 

siguranței și educației non-formale, ale comunicării și depășirii propriilor limite, ale oportunităților 

și coeziunii sociale. Îmi doresc să realizez și să văd realizate și în România astfel de proiecte în jurul 

cărora comunitățile se pot strânge și dezvolta în armonie, proiecte care să genereze zone sigure, 

atractive, diversificate, flexibile, care se adaptează nevoilor unei societăți în continuă schimbare, dar 

totodată în continuă căutare a ceea ce este sustenabil. De aceea, consider necesară adoptarea și 

implementarea unei politici publice de incluziune socială a comunităților defavorizate prin astfel de 

programe arhitecturale dedicate sportului și jocului. 

Filosoful Johan Huizinga afirmă că, în absența spiritului ludic, „cultura în general nu este 

posibilă”22, traducerea din engleză folosind în loc de cultură termenul de civilisation. Așadar, 

civilizației și societății le sunt indispensabile spiritul ludic și jocul, prin libertatea pe care o 

promovează, prin egalitatea dintre jucători în fața unui sistem de reguli, prin capacitatea de a forma 

o „comunitate de joc care are tendința generală de a se permanentiza, chiar și după ce jocul s-a 

terminat”23. 

Cu siguranță, aceste calități nu sunt specifice doar jocului, ci ele se regăsesc în fundamentul 

democrației, puterea acestor valori fiind capabilă să transforme chiar mediul care are cea mai mare 

nevoie de ele, comunitățile afectate de sărăcie. 

În încheiere, voi prezenta câteva rânduri despre experiența mea în cadrul grupului de 

arhitectură socială participativă Arhipera, fără de care tema proiectului meu de diplomă și a lucrării 

mele de disertație ar fi fost altele. Am început să particip la ședințele grupului Arhipera, arhitectură 

pe limită, în martie 2011 și până acum am luat parte la diverse cursuri, întâlniri, workshop-uri, vizite 

pe șantier și o Școală de Vară (2012), în care patru echipe am finalizat patru locuințe, pregătindu-le 

pentru ca familiile beneficiare să treacă cu bine prin iarnă. În acești 2 ani și 10 luni am învățat că: 

                                                            
22 J. Huizinga, Homo Ludens: încercare de determinare a elementului ludic al culturii, București: Humanitas, 2012, p. 

179. 

23 Idem, p. 53. 
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- sărăcia este o stare a lucrurilor care depinde mai puțin (spre deloc) de calitățile morale ale 

oamenilor, ci mai mult de circumstanțele mediului în care oamenii se nasc – deplasarea omului în 

mediul sărăciei se realizează mult mai ușor pe orizontală, decât pe verticală, în sensul ieșirii din impas 

spre un nivel de trai mai ridicat;   

- prin intermediul comunicării și colaborării dintre arhitecți și comunitate se pot realiza proiecte 

care să corespundă mai bine cerințelor și nevoilor beneficiarilor, această colaborare putând avea ca 

efecte, pe rând, un grad sporit de implicare din partea utilizatorilor în întreținere și o durată de viață 

prelungită; 

- un proiect nu se termină în momentul în care a fost executat, ci are o durată de viață în strânsă 

legătură cu capacitatea de a răspunde nevoilor utilizatorilor săi, iar, în unele cazuri, chiar o evoluție, 

în funcție de capacitatea sa de a se adapta la niște nevoi apărute ulterior – conceptul de „arhitectură 

evolutivă”; 
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Anexe 

 

 Anexa #1 - Extras: capitolul despre coeziune socială și conectivitate, Charta Urbaniștilor 

Europeni24 

 Echilibru și echitate socială 

 18. Viziunea noastră este cea a unei Europe care promovează justiția socială prin coeziunea 

și conectivitate. Bunăstarea viitoare a umanității necesită ca oamenii să fie priviți ca oameni, ale 

căror drepturi trebuie să fie protejate, dar și ca membri în cadrul comunităților din care fac parte. 

Acesta este un aspect important al integrării orașelor și teritoriilor în Europa, care trebuie să 

echilibreze interesele societății ca un întreg cu nevoile și drepturile minorităților și cetățenilor 

individuali. 

 19. Inegalitățile sociale se află într-o continuă creștere, fiind exacerbate de piețele neregulate 

și de globalizare. O mai mare coeziune socială este indispensabilă dobândirii unui nivel ridicat de 

siguranță pentru orașe, teritorii și alte zone. Aceasta trebuie să depășească facilitarea exprimării și 

schimburilor la nivel multi-cultural. De exemplu, o conectivitate sporită va conferi o gamă mai largă 

din punct de vedere economic și al oportunităților de angajare pentru toată lumea. În același timp, 

va asigura acces echitabil spre educație, sistem sanitar și alte facilități sociale. Pentru a soluționa 

aceste probleme de ordin social este necesară dezvoltarea de noi abordări de guvernare și implicare 

comunitară pentru toți actanții. Fără aceasta, problemele sociale precum șomajul, sărăcia, 

excluziunea și infracționalitatea nu vor fi soluționate în totalitate. 

 Diversitate culturală 

 20. Cu tendința crescândă de integrare în continentul european, orașele și teritoriile au 

nevoie să re-devină cu adevărat multi-culturale și, de asemenea, să capete o diversitate lingvistică. 

Noile conexiuni vor spori nivelul de mobilitate și potențialul de integrare. Această conectivitate 

                                                            
24 Trad. a. - The Charter of European Planning (recunoscut de the General Assembly of Barcelona la 22 aprilie 2013), p. 

11-14. 
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trebuie să fie gestionată cu o sensibilitate culturală pentru a capacita oamenii să își păstreze 

caracterul și moștenirea sociale, culturale și istorice, și să dețină un deplin rol decizional în ceea ce 

privește mediul lor fizic și social. Fără această sensibilitate nu vom obține modelul de integrare 

culturală și socială care poate echilibra nevoia de a menține diversitatea cu încurajarea integrării 

și valorile și viziunea comune pentru locurile și peisajele comunităților.  

 Implicare și consolidare comunitară 

 21. Sistemele actuale de guvernare urbană sunt deseori limitate de opiniile și voturile 

rezidenților permanenți, mai influenți, sau de interese private (business). Rezultatul este că 

prioritatea aparține grupurilor de lobby. Orașele și regiunile (teritoriile) europene, în viitor, vor 

trebui să aibă mai multă considerație pentru nevoile și bunul trai al tuturor grupurilor sociale. 

Aceasta depășește opiniile actualilor rezidenți locali sau interesele garantate. Nevoile grupurilor 

marginalizate sau aflate în excluziune (muncitori necalificați străini) trebuie să fie recunoscute 

alături de cele ale profesioniștilor de înaltă mobilitate (rezidenți de lungă sau scurtă durată). Acestea 

trebuie, însă, să fie sensibile la reacțiile comunităților endogene și stabilite local cu privire la 

impactul asupra calității vieții lor. 

 22. Noi sisteme de reprezentare și participare sunt necesare: 

- pentru a oferi noi forme de acces la informație; 

- pentru a promova o implicare sporită a rețelelor de „cetățeni activi”; 

- pentru sprijinirea democrației locale și consolidarea drepturilor comunităților. 

 Asemenea acțiuni vor ajuta toți rezidenții și actanții să își facă vocea auzită și să se implice 

într-o reală și semnificativă particpare în modelarea propriului lor viitor. Este nevoie de suficient 

timp pentru a fi dedicat proceselor de Planificare Spațială pentru înfăptuirea rețelelor sociale și 

pentru facilitarea unei implicări autentice. 

  

 23. Toate grupurile trebuie să primească oportunitatea de a-și demonstra contribuția la 

dezvoltarea întregii comunități și sporirea valorii datorate propriilor abilități și cunoașteri. Aceasta 

este o constantă a Chartei de la Leipzig (2007) și a Declarației de la Toledo (2010) care accentuează 

importanța implicării urbaniștilor și rolul esențial al acestora, printre alți actori (proprietari, 
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acționari, rezidenți, autorități publice locale) ca o componentă a ‚alianței urbane’ necesare pentru 

a reinventa orașul existent.  

 

 Conexiuni între generații 

 24. Dinamica echilibrului dintre diferitele grupuri de vârste a unei populații europene care 

îmbătrânește aduce cu sine noi și sporite provocări sociale. Acestea trebuie să fie abordate nu doar 

în termeni sociali și economici, dar și prin stabilirea unui sprijin comunitar la nivel de rețele și 

infrastructură. Aceasta include proiectarea pentru pensionari și vârstnici, în vederea facilitării 

accesului și gestiunii de spații publice. 

 Identitate socială 

 25. Identitatea individuală este puternic legată de apartenența indivizilor la orașe sau 

regiunile (teritoriile) lor. Acestea sunt caracterizate printr-o amplă diversitate în diferite zone ale 

Europei. Fiecare oraș și regiune (teritoriu) posedă propria sa diversitate culturală și socială, care 

este îmbogățită de introducerea unor noi identități prin imigrare.  

 26. În Orașul și Regiunea (Teritoriul) Integrate, schimburile interculturale din mediul urban 

prin intermediul comunicării și fuziunii treptată oferă vieții urbane o mult sporită bogăție și 

diversitate. Aceasta la rândul ei adaugă atractivității generale ca mediu rezidențial și ca loc pentru 

muncă, educație, business și recreere. 

 Călătorii, Transport, Mobilitate și Accesibilitate 

 27. Planificarea spațială a Orașului și Regiunii (Teritoriului) Integrate presupune o integrare 

completă a politicilor de transport și utilizare a terenurilor. Acestea trebuie să fie completate de 

urbanism creativ și acces facil la informație. Mobilitatea și accesibilitatea vor fi elemente critice în 

locuirea urbană, împreună cu o libertate sporită în alegerea mijlocului de transport, de exemplu, 

printr-o mai bună informare sau un acces vitual permis de noile tehnologii. 

 28. Există, de asemenea, și o necesitate de a minimiza distanțele de parcurs pentru bunuri de 

bază și servicii prin conexiuni eficiente, plăcute, sustenabile și economice între locuri. Aceasta 

solicită implementarea unei diversități în sistemele de transport pentru oameni, bunuri și informații. 

Astfel capătă prioritate sistemele care nu risipesc energia (energy-saving) de extragere locală a 

bunurilor și serviciilor, dovedind respect în raport cu problemele mediului. La scară locală, 
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tehnologia și gestiunea traficului necesită o organizare și o desfacere pentru a reduce dependența 

de utilizare a automobilelor private. La nivel strategic, legăturile dintre cartiere și îmbunătățirea 

schimbului inter-modal dintre orașe și regiuni (teritorii) vor permite dezvoltarea rețelei europene de 

transport.    

 Locuire, Facilități și Servicii 

 29. Pentru a corespunde nevoilor cetățenilor actuali și viitori, locuirea și serviciile vor trebui 

să își sporească accesibilitatea – vor fi ajustate în mod flexibil la noi și emergente tipare de nevoi. 

Mai multe locuințe vor putea fi dobândite la prețuri accesibile, adăugând aici și facilități și servicii 

educaționale, comerciale, culturale și recreative. Acestea trebuie să fie întreținute cu costuri pe care 

cetățenii să și le poată permite și coroborate cu un puternic simț de identitate comunitară, proprietate 

și siguranță.    

  

Anexa #2 – Importanța sportului în cartierul Sălaj (scurtă anchetă socială despre fostul 

stadion Unirea Tricolor) 

 În timpul unei vizite pe sit, la mijlocul lunii ianuarie, am purtat un dialog cu două doamne – 

probabil mamă și fiică, sau dacă nu, oricum având o diferență de aproximativ 20 de ani între vârstele 

lor - care se ocupă de o prăvălie de la parterul unui bloc, în vecinătatea amplasamentului ales de mine 

pentru proiect (lângă strada Bacău, în spatele școlii nr. 147). Văzându-mă că fac fotografii m-au 

întrebat dacă sunt de la Primărie, și, după ce le-am explicat că sunt student în ultimul an la facultatea 

de Arhitectură și că mi-am ales acea zonă pentru a concepe un proiect cu facilități sportive pentru 

comunitate, am început să purtăm un dialog.  

 Din discuția cu cele două doamne, am aflat că există persoane cu dizabilități în cartier și, 

referitor la fostul stadion de la intersecția străzilor Bacău și Humulești, că „pe vremuri, când exista 

(și era funcțional) stadionul Unirea Tricolor era mult mai bine... aici l-am dat pe Riți al meu la 

fotbal... de aici au ieșit mulți fotbaliști mari, și Lăcătuș tot de aici a pornit!”, iar persoana mai tânără 

a întărit „era bine înainte, avea și ping pong..” subliniind că facilitățile stadionul nu erau deschise 

doar băieților.  

 Prin faptul că pe locul unde era înainte un stadion de fotbal care oferea oamenilor anumite 

oportunități, iar comunității un spațiu public, comun cu facilități atractive, se află acum un teren privat 
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împrejmuit și nefolosit reprezintă încă o limitare adusă unor oameni care deja se aflau într-o zonă 

segregată de restul orașului. Chiar și doar din acest scurt schimb de replici, am sesizat că există în 

continuare un sentiment de mândrie legat de caracterul sau identitatea pe care acel loc a avut-o, ori 

pentru a crea cu adevărat comunități sustenabile acest sentiment de identitate în raport cu orașul 

trebuie valorificat25.     

  

                                                            
25 după cum reiese și din Anexa #1, referitoare la Charta Urbaniștilor Europeni. 
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