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Drepturi de autor

Informațiile din această publicație sunt protejate de legea drepturilor 
de autor. Copierea și/sau transmiterea fără permisiune a unor părți ale 
prezentului document poate constitui o încălcare a legislației în vigoare.

Cu excepția cazurilor în care sunt menționate sursele, toate ilustrațiile 
sau fotografiile aparțin autorilor.

Pentru a obține permisiunea de a copia sau reutiliza orice parte a acestei 
lucrări, vă rugăm să trimiteți o cerere către: contact@amais.ro

Instrucțiunile de accesibilizare sau proiectare incluzivă a spațiului public 
au fost colectate și redactate de echipa Asociației Metodelor Alternative 
de Integrare Socială (AMAIS) și au fost predate reprezentanților Băncii 
Mondiale în mai 2022.  Interpretările și concluziile exprimate în acest 
document nu reflectă în mod obligatoriu părerile echipei Băncii Mondiale.

Declinarea răspunderii

Informațiile din document nu reprezintă o listă exhaustivă a cerințelor 
spațiale. Este necesar să existe o bază solidă de cunoștințe din 
normative de proiectare și standarde, la care trebuie adăugate 
informații primite direct de la comunitate prin analize încă din faza de 
concept și continuate până în faza de exploatare. În momentul de față, 
nu există soluții 100% incluzive în arhitectură.
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Utilizare document

Cui se adresează?

Administrației publice (locale sau centrale);

Arhitecților, urbaniștilor și altor profesioniști 

din domeniul construcțiilor;

Dezvoltatorilor imobiliari;

Societății civile.

Noțiunile din document pot fi utilizate în:

Redactarea caietelor de sarcini pentru licitații;

Redactarea temelor de concurs de soluții

pentru spațiile publice;

Verificarea proiectelor sau la recepția lucrărilor;

Dezvoltarea proiectelor de arhitectură.

Acestea oferă informații despre:

Contextul demografic;

Motivele pentru care ar trebui să accesibilizăm spațiul

public existent și să proiectăm incluziv pe viitor;

Beneficiile aduse de aplicarea acestor noțiuni;

Diferențiere între accesibilizare și proiectare incluzivă;

Analize de accesibilitate;

Cerințe spațiale;

Modele de bună practică.
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Mulţumiri

Activitățile necesare pentru realizarea acestui document și redactarea 
lui au fost coordonate de dr. arh. Iris Popescu - arhitect specializat în 
accesibilizare și design incluziv. Documentul a fost redactat și editat de 
Iris Popescu și Iulian Canov, urbanist cu experiență de lucru în proiecte 
de regenerare urbană. Alte corecturi și redactare texte descriptive au fost 
realizate alături de echipa AMAIS - Roxana Tănăsachi project manager 
proiecte sociale și comunicare și Antonia Groza, asistent social.

Designul grafic și ilustrațiile au fost realizate de arh. Andrei Tache, 
dipl.-ing. arh. Cristina Cătoiu în colaborare cu stud. arh. Alexandra 
Mocioiu și stud. arh. Nora Bobîrnichi. 

Le mulțumim tuturor celor care au alocat timp să ne vorbească despre 
obstacolele cu care s-au confruntat în spațiul public, dar și ce informații 
i-ar ajuta pe viitor pentru a îmbunătăți accesibilitatea mediului construit. 

contact@amais.ro
https://amais.ro/ https://ida.worldbank.org/

https://amais.ro/
https://ida.worldbank.org/
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Spațiile construite, în special cele publice, în România ar trebui să 
poată fi folosite de toți cetățenii și să nu genereze discriminare, cauzată 
de mediul construit. 

Discriminarea, nu se limitează doar la persoanele cu dizabilități 
recunoscute, aceasta se manifestă și în funcție de: vârstă, 
gen și orientare sexuală, categorie socială, rasă, etnie, naționalitate, 
religie sau credință.

De aceea, incluziunea este un pilon principal în orice 
proiect al Administrației Publice Locale și/sau Centrale, 
nu doar o componentă care se aplică punctual și opțional, 
în proiecte adresate persoanelor cu dizabilități. 

Spațiile publice accesibile tuturor și designul incluziv 
trebuie să devină regula, nu excepția, pentru mediul 
construit din România.

Trăim în orașe din ce în ce mai dinamice și diverse. În acest context, al 
transformării accelerate a mediului construit, arhitectura și urbanismul 
au provocarea de a răspunde tot mai multor nevoi și cereri venite din 
partea celor mai diverse grupuri sociale. Astfel, devine tot mai important 
să redefinim conceptul de „în comun” pentru nevoile și provocările 
dintr-o lume diversă. Într-adevăr, implică existența compromisului, dar 
în același timp, bunul comun trebuie construit având la bază empatia. 
Drept urmare, empatia și grija pentru diversitate devin un pilon esențial 
al traiului în comun.

Introducere
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‚‚

Ca profesioniști, suntem nevoiți să răspundem noilor provocări 
ale unei societăți tot mai diverse, bazându-ne – în continuare – pe 
paradigme și standarde existente. Totuși, în practica profesională 
ajungem tot mai des la concluzia că nu este de ajuns să răspundem 
doar la nevoile majorității, ale omului standard, cel descris în 
normative. Acum soluțiile tehnologice ne permit să ne adresăm 
unui spectru cât mai larg de nevoi, atât ale omului și nevoilor lui 
particulare, cât și ale mediului în care funcționăm ca societate.

Dacă în ultimele decenii discursul profesional în arhitectură a 
fost dominat de două teme fundamentale pentru viitorul nostru – 
sustenabilitatea (privind ecosistemul, omul, societatea industrializată) 
și comunitatea (locală, globală, culturală) – acum este timpul să 
introducem o a treia temă în ecuație: incluziunea/abordarea 
incluzivă, ca o componentă indispensabilă în soluția pe termen lung 
pentru a trăi în societate, împreună. Abordarea acestei teme se face 
prin includerea în dezbatere a unor voci cât mai diverse, deschizând 
astfel drumul spre coeziune socială, comunități reziliente, democrații 
robuste și orașe dinamice.

Cu siguranță, crearea unui mediu construit incluziv, 
„corespondent diversității umane, este o 
parte fundamentală din soluția pentru viitorul 
nostru colectiv”[1].

Găsirea răspunsului la provocarea traiului împreună, în societate, începe 
prin inițierea dialogului cu o diversitate cât mai mare de stakeholderi - 
chiar cu cei care în prezent sunt cvasi-invizibili pentru arhitecți sau alți 
factori de decizie. De aceea este esențial să păstrăm mereu un loc, la 
masa dialogului, pentru participantul neașteptat, nesocotit, nepotrivit, 
imprevizibil sau diferit de normă. Astfel ne putem dezvolta abilitatea 
de a empatiza cu nevoi reale, dar nepercepute până acum. 

Nota 1 En. “Designing for human diversity might be the key to our collective Future.” Holmes, Kat, 
Mismatch, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2018, pg. 4.
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Pentru a înțelege incluziunea și designul incluziv, este important să 
pornim de la ce înseamnă a exclude și să începem un dialog cu cei 
care au resimțit cel mai mult acest sentiment, în cazul de față, excludere 
cauzată de mediul construit. Mediul construit poate limita sau amplifica 
abilitățile pe care le avem, iar persoanele cu dizabilități sunt printre 
grupurile vulnerabile care resimt cel mai mult excluderea prin barierele 
fizice create de arhitecți, de cele mai multe ori, fără intenție.

De ce nu au fost aplicate corect unele soluții 
de accesibilizare până acum?

Conform designerului Kat Holmes[2], pentru a putea înțelege 
accesibilizarea și a ști cum putem obține informații despre 
acest subiect este important să înțelegem și obstacolele 
întâlnite de arhitecți sau administrația publică. Acestea pot fi:

Lipsa resurselor educaționale, atât teoretice, 
cât și referințe practice;

Jargon neprietenos, termeni extrași din legi, 
normative, standarde tehnice;

Criterii prea generale privind accesibilizarea;

Verificarea accesibilității spațiilor încă se face 
manual și consumă mult timp;

Puțini profesioniști cu expertiză în aceste domenii;

Ideea că aceste soluții sunt aplicate de cei fără dizabilități, 
pentru o categorie de persoane pe care nu o simt prezentă 
în societate, deci ar avea o utilitate limitată.

Nota 2 En. “Designing for human diversity might be the key to our collective Future.” Holmes, Kat, 
Mismatch, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2018, pg. 4.
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,,Ce părere ai 
despre spaţiile 
publice din 
Bucureşti?”

‚‚

,,Sunt prea puțin 
accesibile nevăzătorilor. 

Foarte puține dintre 
acestea au elemente 
care ne-ar putea ajuta. 

Majoritatea sunt făcute, 
aproape exclusiv, doar 
pentru persoane fără 
dizabilități.”

 M. L., 28 ani, profesor 
preparator, nevăzător

‚‚
Câteva exemple de obstacole urbane, 
București, 2019
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Exemplu de accesibilizare a spațiului public, soluție eronată, Sovata, 2020

Dacă accesibilizarea este aplicată strict ca o lege, fără a fi înțelese 
particularitățile problemelor care trebuie rezolvate, aceasta poate duce 
la tot felul de anomalii, în care arhitecții și administrația publică încearcă 
să aplice principiile doar pentru a bifa acest lucru – accesibilizarea este 
de multe ori privită ca un accesoriu obligatoriu ce vine și „complică” 
proiectele la final, iar arhitecții încearcă să găsească moduri inventive 
prin care să nu le afecteze conceptul.

De asemenea, accesibilizarea este percepută de multe ori și ca un 
subiect ce ar putea atrage atenția publică și se încearcă de multe 
aplicarea ei în soluții punctuale, fără a înțelege principiile de proiectare 
din spate și nevoile utilizatorilor, ce au o deplasarea liniară. 
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Imaginea a fost realizată în Sovata, în 2020, și reprezintă un exemplu de 
soluție de accesibilizare aplicată incorect. Este de apreciat intenția de 
a oferi accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii, însă există câteva 
probleme ce pot pune în pericol utilizatorii:

Mai mult de două rampe în același ax-una după alta- 
fără vreo schimbare de direcție;

Rampele sunt prea abrupte;

Nu există balustradă nici la trepte, nici la rampă;

Nu există contrast între treaptă-contratreaptă și între rampă-podest;

Nu există marcaje vizuale și tactile de avertizare. 

Cine sunt cei mai afectați?

O parte dintre cetățeni au capacitatea de a se adapta problemelor 
de accesibilitate și de aceea nu le resimt la fel de mult. Însă, există 
și persoane pentru care aceste probleme îngreunează participarea 
la viața socială a comunității sau chiar conduc la izolare completă, 
printre ele se numără (fără a face o enumerare exhaustivă) următoarele 
categorii: persoanele cu dizabilități, persoanele vârstnice, copiii sub 
vârsta de 5 ani. 

Inaccesibilitatea mediului construit poate afecta accesul unei persoane la:

Viața publică;

Educație;

Cultură;

Socializare;

Alimentație;

Piața muncii.

Un oraș sau mediu construit inaccesibil reduce considerabil șansele 
oricărei persoane de a duce un trai independent și astfel sunt încălcate:  
drepturile fundamentale[3].

Nota 3 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l33501# 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3DLEGISSUM:l33501%23%20
http://https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3DLEGISSUM:l33501%23%20
http://https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3DLEGISSUM:l33501%23%20
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Secvențe cu persoane în scaun rulant nevoite să circule pe carosabil, 
București, 2022
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141. Context

Exemplu de parc din București și oamenii diverși  
care se bucură de spațiul public, 2022

Pentru a ilustra potențialul impact pozitiv pe care accesibilizarea 
mediului construit și implementarea principiilor de design incluziv 
îl pot avea în societate, trebuie mai întâi să avem o imagine cât mai 
cuprinzătoare asupra contextului existent în România.
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1.1 
Date demografice

A

Populația României conform recensământ.ro este 
de 19,1 milioane de locuitori. Dintre aceștia:

A. Persoane cu dizabilități cu certificat 
de încadrare in grad de handicap;
B. Persoane cu dizabilitati auto-raportate;
C. Persoane cu vârste de peste 60 de ani;
D. Copiii cu vârste între 0 și 4 ani.

Persoane cu dizabilități, în accepțiunea juridică, 
sunt persoanele cu certificat de încadrare în grad de handicap.

Datele colectate de Autoritatea Naţională pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopții din cadrul Ministerului 
Muncii şi Protecției Sociale, prin direcţiile generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, arată că la 30 septembrie 
2021 numărul persoanelor cu diverse tipuri de dizabilități, 
încadrate în grad de handicap este de:

866.390 de persoane, adică 4,5% din populaţie

 

Mai multe informații: 
http://andpdca.gov.ro/w/date-statistice-persoane-cu-dizabilitati/ 

recensamant.ro
http://andpdca.gov.ro/w/date-statistice-persoane-cu-dizabilitati/%20
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Nota 4 Date EUROSTAT despre abilitățile limitate: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Functional_and_activity_limitations_statistics 

Nota 5 Ibidem: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Functional_and_activity_
limitations_statistics#Self-reported_long-standing_limitations_due_to_health_problems

Nota 6 Date Eurostat despre anii în care nu există probleme de sănătate: https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php?title=Healthy_life_years_statistics#Healthy_life_years_at_birth și  
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_hlye/default/table?lang=en

B Persoane cu dizabilități, limitări auto-raportate 
de lungă durată ale abilităților din cauza stării de sănătate: 

29.8% dintre femei, 

20.8% dintre bărbați

au declarat că au abilitățile limitate din cauza stării de 
sănătate, conform datelor Eurostat[4], din populația României de 
peste 16 ani.

Astfel rezultă un total[5] de:

1,2 milioane de persoane cu limitări severe,

adică 6% din populaţie 

3,7 milioane de persoane cu unele limitări, 

adică 19,4% din populaţie 

14,2 milioane persoane fără limitări,

adică 74,6% 

60,9 ani este vârsta medie până la care nu apar 
probleme majore de sănătate (2019)[6]

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php%3Ftitle%3DFunctional_and_activity_limitations_statistics%20
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php%3Ftitle%3DFunctional_and_activity_limitations_statistics%20
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php%3Ftitle%3DFunctional_and_activity_limitations_statistics%23Self-reported_long-standing_limitations_due_to_health_problems%20
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php%3Ftitle%3DFunctional_and_activity_limitations_statistics%23Self-reported_long-standing_limitations_due_to_health_problems%20
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php%3Ftitle%3DHealthy_life_years_statistics%23Healthy_life_years_at_birth
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php%3Ftitle%3DHealthy_life_years_statistics%23Healthy_life_years_at_birth
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_hlye/default/table%3Flang%3Den%20
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Nota 7 Recensământ: https://insse.ro/cms/files/publicatii/pliante%20statistice/04-recensamantul%20populatiei.pdf 

8 România în cifre: https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/romania_in_cifre_2019_2.pdf 

9 Date EUROSTAT despre îmbătrânirea populației în România: https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/10186/10990320/RO-RO.pdf 

10 Recensământ: https://insse.ro/cms/files/publicatii/pliante%20statistice/04-recensamantul%20populatiei.pdf 

1. Context 1.1 Date demografice

Persoane cu vârste de peste 60 de ani:

22,3% din populație (cf. 2011[7]),

25% din populație (cf. 2018[8])

De asemenea, la fel ca multe alte țări din Europa, România  
se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire a populației. 

Până în 2070, se estimează că procentul persoanelor cu  
vârste de peste 60 de ani va fi de 37.5% din populație[9].

Copiii cu vârste între 0 și 4 ani: 

5,2 % au nevoie să fie transportați de altcineva 
de obicei în brațe sau în cărucior (cf. 2011[10])

O percepție eronată, dar întâlnită des în discuțiile despre situația 
persoanelor cu dizabilități în România, este că nu am avea la fel de multe 
persoane cu dizabilități ca în alte țări din Europa.

https://insse.ro/cms/files/publicatii/pliante%2520statistice/04-recensamantul%2520populatiei.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/romania_in_cifre_2019_2.pdf%20
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10990320/RO-RO.pdf%20
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10990320/RO-RO.pdf%20
https://insse.ro/cms/files/publicatii/pliante%2520statistice/04-recensamantul%2520populatiei.pdf%20
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Percepția este o consecință a faptului că mediul construit din orașele 
României este cu precădere inaccesibil, acesta forțează persoanele cu 
dizabilități să își ducă viața predominant în casă, evitând interacțiunea 
cu spațiile publice. Astfel, persoanele cu dizabilități nu sunt foarte 
vizibile în viața comunității și la nivel de societate putem afirma că 
suntem captivi într-un cerc vicios:
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„Da, eu am scos pictograma 
de pe ușă să nu mai intre 
toată lumea. 

Am aranjat aici un loc să pot 
să-mi pun lucrurile pentru că 
n-aveam unde. În 3 ani nu 
am văzut nici un handicapat, 
dacă vine vreunul sigur că-l 
las să intre.”

Doamna M., angajat 
administrație parc Sector 6, 

despre transformarea unui 
WC public pentru persoane 

cu dizabilități, în vestiar 
pentru personal.

‚‚
Grupul sanitar public din Parcul Timișoara, 
București, 2022
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1.2 
Barierele întâmpinate 

și efectele lor

În România, persoanele cu dizabilități experimentează un 
fenomen de izolare cronică.  Prin munca sa de cercetare, 
AMAIS a identificat două cauze principale:

Cauza subiectivă
Atitudinea persoanelor tipice (fără dizabilități) față de persoanele cu 
dizabilități. De cele mai multe ori, persoanele fără dizabilități nu știu 
cum să interacționeze cu o persoană cu dizabilități. Exprimă prea multă 
milă sau teamă de a interacționa sau chiar ignoră cu totul persoana 
respectivă.

Cauza obiectivă 
Mediul construit neprietenos sau chiar complet inaccesibil. Spațiul este 
un instrument ce are puterea de a amplifica sau reduce dizabilitățile. 
Sau, chiar de a crea dizabilități unde poate nu există. De exemplu, de 
câte ori nu vi s-a întâmplat să nu puteți circula pe trotuar?

Provocările majore pentru persoanele cu dizabilități identificate 
sunt legate de:

Infrastructura și transportul;

Accesul la educație;

Prejudecățile și lipsa de informare a populației;

Discriminarea;

Uneori, chiar teama de a spune că au dizabilități.
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Problemele cu care se confruntă administrația publică:

Lipsa unei baze de date exacte și interconectate despre 
persoanele cu dizabilități sau nivelul de accesibilitate al 
spațiului public;

Mentalitatea/prejudecățile;

Teama legată de costurile privind accesibilizarea 
și proiectarea incluzivă;

Lipsa profesioniștilor în construcții cu specializări și experiență 
de lucru în proiectare incluzivă și accesibilizare.

În realizarea activităților AMAIS, ne-am lovit de diverse prejudecăți 
legate de persoanele cu dizabilități sau accesibilizare, printre care:

Dizabilitatea este asociată de cele mai multe ori cu o boală 
sau cu o „problemă”;

Designul incluziv este confundat cu accesibilizarea;

De cele mai multe ori sintagma „persoană cu dizabilități” 
este asociată cu o persoană în scaun rulant;

Promovarea unor soluții universale ce ar putea rezolva 
nevoile tuturor.
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1.3 
Definiția termenului 

„dizabilitate”

Conform legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu dizabilități, cap. I, art. 2:

„(1) Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, 
neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau 
asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la 
viața societății, necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și 
incluziunii sociale.”[11]

De asemenea, art. 86 alin. (2) precizează următoarele tipuri de 
dizabilități: fizice, vizuale, auditive, surdocecitate, somatice, mintale, 
psihice, HIV/SIDA, asociate cu boli rare.

Normativul de Proiectare 051 din 2012 privind adaptarea clădirilor 
civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu 
handicap, propune, în Capitolul III: „Persoane cu handicap — 
Elemente antropometrice și antropodinamice”, următoarea împărțire a 
utilizatorilor mediului construit:

„Dizabilitate permanentă sau temporară, în legătură cu individul:

a. utilizator al fotoliului rulant;

b. persoană cu deficiențe de vedere care utilizează bastonul alb;

c. persoană cu dificultăți la mers, care se deplasează cu ajutorul 
cârjelor subaxiale;

Nota 11 Legea 448/2006: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77815 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77815
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d. persoană cu dificultăți la mers, care se deplasează  
cu ajutorul cârjei de antebraț;

e. persoană cu dificultăți la mers, care se deplasează  
cu ajutorul cadrului;

f. copil cu dificultăți la mers, care se deplasează  
cu ajutorul cadrului.

Dizabilități diferite legate de mediul fizic, social sau situațional:

a. persoane cu copil în cărucior;

b. copil;

c. copil mic care învață să meargă;

d. persoană în vârstă;

e. femeie însărcinată;

f. persoană care transportă obiecte voluminoase.

[...] Persoanele care beneficiază de prevederile 
prezentului normativ:

(1) Persoane cu dizabilități:

Dizabilități motrice ale membrelor — persoane cu dificultăți de 
deplasare, utilizatori ai fotoliului rulant, persoane cu dificultăți în 
folosirea brațelor;

Deficiențe vizuale;

Deficiențe auditive;

Capacități fizice și senzoriale diminuate datorită unor afecțiuni.
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(2) Persoane cu alte tipuri de limitări ale abilităților:

Persoanele aflate în situație de dizabilitate temporară și 
ocazională (ex. persoane accidentate aflate în perioada de 
recuperare și persoane aflate în situații speciale — femei 
însărcinate, persoane care transportă copii în cărucior și în 
brațe, copii mici, persoane care transportă obiecte);

Persoanele în vârstă.”

Notă asupra NP051: 

După cum se poate observa, lista persoanelor cu dizabilități 
prezentată în normativ este limitată la câteva categorii clare și 
nu acoperă spectrul larg al dizabilității - ex. dizabilități asociate, 
persoane neurodivergente. Se poate spune că normativul este 
incomplet, deoarece cerințele sunt gândite din punct de vedere 
antropometric și nu propun soluții și pentru cei care se confruntă 
cu alte tipuri de nepotriviri cu mediul construit.

Există diverse feluri de a împărți în categorii utilizatorii sau de a pune 
anumite etichete, dar important este modul în care abilitățile 
acestor persoane se pot schimba în funcție de caracteristicile 
spațiului în care se află.
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„Dizabilitatea este complexă, dinamică, multidimensională 
și contestată. În ultimele decenii, mișcarea persoanelor cu 
dizabilități – împreună cu mulți cercetători din domeniul 
științelor sociale și din medicină – a identificat rolul 
barierelor sociale și fizice în ceea ce privește dizabilitatea. 
Tranziția de la o perspectivă individuală, medicală, la 
o perspectivă structurală, socială, a fost descrisă ca o 
schimbare de la un „model medical” la un „model social” în 
care oamenii sunt considerați mai degrabă cu dizabilități 
generate de societate, decât de propriile corpuri.” [12]

Cauzele pentru fenomenul de izolare (menționat la Capitolul 1.2 al 
ghidului) sunt alimentate de prejudecățile existente în societate față 
de persoanele cu dizabilități. Una dintre ele se leagă de cum este 
înțeleasă „dizabilitatea”; anume, asocierea ei cu o „boală”. Acesta este 
de fapt modelul medical de definire a dizabilității, în care atenția este 
concentrată asupra abilităților persoanei respective, asupra stării de 
sănătate sau asupra cauzei medicale pentru dizabilitatea respectivă. 
Încă din anii 1960, în SUA, efectele războaielor au condus la discuții 
despre barierele fizice existente în mediul construit pentru veterani[13]. 

Cu timpul, această tendință de a ne uita spre caracteristicile spațiale și 
de a identifica posibilele obstacole s-a transformat în modelul social de 
a defini cuvântul „dizabilitate”. 

‚‚

Nota 12 Organizația Mondială a Sănătății, aport Mondial privind dizabilitatea, 2011, pg.3

Nota 13 Hamraie, Amir, Building Access - Universal Design and the Politics of Disability, University of Minnesota, 
Minneapolis, 2017.
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Atenția se concentrează acum asupra caracteristicilor mediului 
(construit, natural, digital etc) și nu asupra persoanei și astfel, 
putem concluziona că: 

Dizabilitatea este o nepotrivire între abilităţi și mediu.

Cu toate acestea, este nevoie de un echilibru între cele două modele de 
definire și mai ales, este nevoie ca acestea să nu fie privite în antiteză, 
luând în considerare și cât de diverse pot fi tipurile de dizabilități:

Permanente, ex.: un membru amputat;

Temporare, ex.: perioada de recuperare după o operație 
chirurgicală invazivă;

Contextuale, ex.: un aeroport aglomerat, cu multe zgomote în 
care este greu să fie auzite anunțurile vocale chiar și de către 
persoanele auzitoare.

Modelul medical
Prin acest model de a defini dizabilitatea, atenția este 
asupra abilităților persoanei respective, asupra stării de 
sănătate/cauză medicală pentru dizabilitatea respectivă.

Modelul social
Atenția se concentrează asupra caracteristicilor mediului 
(construit, natural, digital etc.) și nu asupra persoanei.



271. Context 1.3 Definiția termenului „dizabilitate”

Muzeul de artă contemporană, Bregenz, Austria, 2021
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1.4 
Beneficiile unei 

abordări incluzive

Proiectarea spațiilor, astfel încât să fie confortabile și pentru persoanele 
cu dizabilități, poate să pară inițial o cerință suplimentară și dificilă, 
o altă sarcină generatoare de constrângeri și reguli suplimentare ce 
limitează creativitatea proiectanților. Dar în realitate, aduce beneficii 
comune și ridică nivelul de calitate al proiectelor de spații construite, 
prin includerea mult mai multor categorii de oameni, evitând în același 
timp segregarea socială, cauzată de mediul construit.

Identificarea acestor situații de beneficii comune – pentru toți utilizatorii 
– se transpune în crearea a ceea ce Kat Holmes denumește „persona 
spectrum”[14]. Astfel, exercițiul pornește de la identificarea unor „bariere”/
nepotriviri între abilitățile unei persoane și mediu, apoi crearea unor 
soluții ce răspund acestor bariere și identificarea ulterioară a mai multor 
situații în care pot fi folosite soluțiile respective.

De ce este important să ne gândim 
la aceste beneficii comune?

Pentru a depăși ideile că accesibilizarea și proiectarea incluzivă se 
adresează doar persoanelor cu dizabilități și că accesibilizarea ar fi un 
proces realizat de către cei „fără dizabilități” pentru cei cu dizabilități.

În funcție de abilități/dizabilități, vârstă, gen etc. oamenii experimentează 
un spectru foarte larg de nepotriviri permanente, temporare și de situaţie 
cu mediul construit (în cazul acestui document), iar acestea au de foarte 
multe ori puncte comune.

Nota 14 Termen definit în cartea lui  Holmes, Kat, Mismatch - How Inclusion Shapes Design, The MIT 
Press, Cambridge, Massachusetts, 2018, pg. 56
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Reprezentare a posibilelor „dizabilități” comune în funcție de situație. 
© Kat Holmes, „Mismatch: How Inclusion Shapes Design”

Reprezentare a beneficiilor comune aduse de subtitrări pentru mai 
multe categorii de persoane. 
© Kat Holmes, „Mismatch: How Inclusion Shapes Design”

Hard of
hearing

Reading in
an airport

Teaching a
child to read
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O persoană care proiectează un spațiu incluziv, 

îmbunătățește mediul construit și pentru ea însăși.

Centrul de Excelență în Design Universal din Irlanda15, propune 
câteva exemple de soluții ce aduc beneficii pentru persoane diverse 
(cu și fără dizabilități):

Accesul fără diferențe de nivel în spații interioare sau exterioare: 
facilitează accesul persoanelor în scaun rulant, persoanelor cu 
bagaje sau cu coșuri de cumpărături, bicicliștilor, persoanelor 
cu mobilitate redusă sau îngreunată temporar (ex. un membru 
fracturat), persoanelor nevăzătoare etc.;

Toaleta cu compartimente la dimensiuni potrivite pentru circulația 
cu scaun rulant este utilă persoanelor cu bagaje, părinților cu 
bebeluș în cărucior sau care îi ajută pe copiii lor mici, unei 
persoane în cârje sau celor cu alte dispozitive de mobilitate etc.;

Semnalistică clară, cu mesaje scurte, simboluri ușor de recunoscut 
și amplasată corect: facilitează înțelegerea pentru cei cu 
dizabilități cognitive, pentru cei care nu știu să citească sau nu 
cunosc limba, pentru turiștii din alte țări.

15  Ghidurile se pot descărca de aici: https://universaldesign.ie/built-environment/building-for-everyone/ 

https://universaldesign.ie/built-environment/building-for-everyone/%20


311. Context 1.5 Costuri

1.5
Costuri

Conform raportului „The Benefit of Designing for Everyone[16]”, din mai 
2019, un argument în favoarea utilizării proiectării incluzive încă de la 
începutul unui proiect este reprezentat de costul redus de investiție în 
raport cu creșterea progresivă – și de multe ori prohibitivă – a costurilor 
pentru adaptarea spațiilor neaccesibilizate ale clădirilor existente. 

Accesibilizarea și modificările ulterioare în vederea accesibilizării, 
cresc considerabil costurile unui proiect, în funcție de momentul în 
care sunt aplicate:

Nota 16 Raport despre designul incluziv: https://centreforinclusivedesign.org.au/index.php/the-
benefits-of-designing-for-everyone-report/#:~:text=Inclusively%20designed%20products%20
and%20services,size%20of%20their%20target%20markets. 

Costuri aproximative ale 
modificărilor *bazate pe principiile 

designului incluziv sau accesibilizare (£)

Faza de proiectare

Concept      x 1 cost optim

Detaliere      x 10 cost optim

Implementare     x 100 cost optim

În timpul   
exploatării      

x 1000 cost optim

%20https://centreforinclusivedesign.org.au/index.php/the-benefits-of-designing-for-everyone-report/%23:~:text%3DInclusively%2520designed%2520products%2520and%2520services%2Csize%2520of%2520their%2520target%2520markets.%20
%20https://centreforinclusivedesign.org.au/index.php/the-benefits-of-designing-for-everyone-report/%23:~:text%3DInclusively%2520designed%2520products%2520and%2520services%2Csize%2520of%2520their%2520target%2520markets.%20
%20https://centreforinclusivedesign.org.au/index.php/the-benefits-of-designing-for-everyone-report/%23:~:text%3DInclusively%2520designed%2520products%2520and%2520services%2Csize%2520of%2520their%2520target%2520markets.%20
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Pe lângă beneficiile comune aduse atât persoanelor cu dizabilități, cât 
și celor fără, legislația din România impune eliminarea barierelor 
existente și aplicarea cerințelor de accesibilitate în orice proiect 
cu destinație civilă. Este important de reținut că aceste cerințe legate 
de accesibilitatea spațială nu se aplică punctual sau doar în proiectele în 
care poate fi alocat un buget pentru ele, ci ar trebui să devină un pilon 
esențial în toate proiectele. 

Printre documentele legislative se regăsesc:

Legea nr. 448/2006
Actualizată în 2018, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările ulterioare.

În special cap. IV Accesibilitatea, care prevede obligațiile 
autorităților publice cu privire la accesibilizarea spațiilor existente, 
tipuri de spații, obligația de a implica persoane cu dizabilități sau 
reprezentanți ai acestora la recepțiile lucrărilor, obligația de a 
proiecta spații noi fără bariere.

Articolul 62
,,(1) Clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de 
locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport 
în comun și stațiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport 
feroviar pentru călători și peroanele principalelor stații, spațiile 
de parcare, străzile și drumurile publice, telefoanele publice, 
mediul informațional și comunicațional vor fi adaptate conform 
prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul 
neîngrădit al persoanelor cu handicap.

1.6
Legislaţie



331. Context 1.6 Legislaţie

(2) Clădirile de patrimoniu și cele istorice se vor adapta, cu 
respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform prevederilor 
legale în domeniu.

(3) Costurile lucrărilor necesare pentru realizarea adaptărilor 
prevăzute la alin. (1) și (2) se suportă din bugetele autorităților 
administrației publice centrale sau locale și din sursele proprii ale 
persoanelor juridice cu capital privat, după caz.

(4) Autoritățile administrației publice locale au obligația să includă 
reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor 
cu handicap în comisiile de recepție a lucrărilor de construcție ori 
de adaptare a obiectivelor prevăzute la alin. (1) și (2).
(la 30-06-2017, Alineatul (4) din Articolul 62 , Capitolul IV a 
fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE 
URGENȚĂ nr. 51 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017).”

Articolul 63
,, (1) Autoritățile prevăzute de lege au obligația să elibereze 
autorizația de construcție pentru clădirile de utilitate publică 
numai în condițiile respectării prevederilor legale în domeniu, 
astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu 
handicap.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru clădirile de locuit care 
se construiesc ori pentru care se realizează lucrări de consolidare, 
de reabilitare, de extindere și/sau de modernizare, cu finanțare din 
fonduri publice.

(3) Adaptarea accesului în clădirile aflate în patrimoniul public sau 
privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale se face și 
în condițiile când nu se realizează lucrările prevăzute la alin. (2), la 
solicitarea persoanelor cu handicap grav, locatari ai acestora.”
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Legea nr. 221/2010 
Pentru ratificarea „Convenției privind drepturilor persoanelor cu 
dizabilități”[17], adoptată la New York la adunarea generala a ONU 
la 13 dec. 2006.

Prin această lege, țara noastră își asumă că va respecta 
prevederile Convenției. Printre drepturile persoanelor cu 
dizabilități se numără și dreptul la accesibilitate:

Articolul 9

Accesibilitate
,,1. Pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea să trăiască 
independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieţii, 
statele părţi vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor 
persoane accesul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul 
fizic, la transport, informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv 
la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicaţii şi la alte 
facilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, atât în zonele 
urbane, cât şi rurale.”

HG nr. 268/2007 
Pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006.

HG nr. 1175/29.09.2005
Privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Protecţia, 
Integrarea și Incluziunea Socială a Persoanelor cu Handicap în 
perioada 2006 -2013, Capitolul VI - Planul de acţiune privind 
implementarea Strategiei Naţionale „Şanse egale pentru 
persoanele cu handicap - către o societate fără discriminare”.

HG Nr. 655/2016 din 14 septembrie 2016
Pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere 
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 - 2020 și a Planului 
operaţional privind implementarea Strategiei naţionale 
,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 
2016 - 2020)

[17] Puteți descărca textul convenției de aici: http://anpd.gov.ro/web/conventia/ 

http://anpd.gov.ro/web/conventia/%20
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Ordinul 189/2013
Pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind 
adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale 
ale persoanelor cu handicap”, indicativ NP 051 - 2012 - Revizuire 
NP 051 – 2000[18].

„(1) Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea 
investitiilor noi pentru realizarea clădirilor civile și spațiului 
urban, cu respectarea legislației aplicabile în vigoare. În 
sintagma „clădiri civile” sunt cuprinse clădiri de locuit 
colective/blocuri de locuințe, precum și clădiri de interes și 
utilitate publică.

Clădiri de interes și utilitate publică – clădiri care cuprind spații 
în care se desfășoară activități în domenii de interes public 
general și/sau comunitar și social și care implică prezența 
publicului temporar sau permanent în aria totală expusă. 
Fac parte din această categorie: spitale, policlinici, 
dispensare, sanatorii, centre de recuperare, camine de 
batrâni, creșe, gradinițe, școli, licee, bănci și instituții 
bancare, sedii ale instituțiilor publice, birouri, sali de 
spectacole, muzee, biblioteci, săli de sport, complexe 
comerciale, unități de alimentație publică, hoteluri, moteluri, 
precum și altele asemenea.

(2) La proiectarea clădirilor civile se vor respecta, pe lângă 
prevederile prezentului normativ, toate reglementările tehnice 
specifice domeniului, aflate în vigoare la data proiectării.

(3) Prevederile prezentului normativ se aplică și la proiectarea 
lucrărilor de intervenție pentru consolidarea, extinderea, 
modernizarea, modificarea și/sau transformarea clădirilor civile, 
precum și pentru modernizarea/reabilitarea spațiilor urbane 
existente, cu respectarea legislației aplicabile în domeniu.

Nota 18 Textul normativului poate fi consultat aici: https://www.mdlpa.ro/userfiles/reglementari/
Domeniul_XVII/17_23_NP_051_2012.pdf 

%20https://www.mdlpa.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XVII/17_23_NP_051_2012.pdf%20
%20https://www.mdlpa.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XVII/17_23_NP_051_2012.pdf%20
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(4) Prevederile prezentului normativ se adresează 
proiectanților,verificatorilor de proiecte, experților tehnici 
atestați, executanților, proprietarilor, administratorilor și 
utilizatorilor obiectivelor de investiții la care face referire 
prezentul normativ precum și autorităților administrațiilor publice 
și organismelor de control.

Nota 1: Autoritățile administrației publice competente în emiterea 
autorizației de construire au obligația, în condițiile legii, de 
a urmări asigurarea măsurilor privind accesul neîngrădit al 
persoanelor cu handicap, prevăzute în prezentul normativ, prin 
documentațiile tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construcții.

Nota 2: Autoritățile administrației publice locale au obligația să 
includă reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și, după caz, ai 
organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap în 
comisiile de recepție a lucrărilor de construcții, care să constate, 
în condițiile legii realizarea măsurilor necesare accesului 
neîngrădit al persoanelor cu handicap.” [19]

Ordinul Nr. 1994 din 13.12.2002 
Pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind 
criteriile de performanţă specifice rampelor și scărilor pentru 
circulaţia pietonală în construcţii", indicativ NP 06302. 

Hotărâre de guvern din 06.04.2022 
Pentru aprobarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi ,,O Românie echitabilă" [20], 2022-2027 și a Planului 
operaţional privind implementarea Strategiei naţionale privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi ,,O Românie echitabilă", 
2022-2027 [21].

Nota 19 Normativ de proiectare 051, p.11

Nota 20 Textul strategiei poate fi consultat aici: http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2021/04/wfqgkt8_6ncsv3ymp0rj.pdf 

Nota 21 Hotărâre de guvern: https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6259-proiect-de-
hotarare-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilit%25C4%2583ti-2021-2027 

http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2021/04/wfqgkt8_6ncsv3ymp0rj.pdf
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6259-proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilit%2525C4%252583ti-2021-2027%20
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6259-proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilit%2525C4%252583ti-2021-2027%20


371. Context 1.7 Standarde

Indicații legate de accesibilitate pot fi găsite și în standardele pe 
care le puteți obține de la organismele de standardizare europene 
sau naționale[22]:

SR EN 17161:2020
Proiectare pentru toţi. Accesibilitate la produse, bunuri şi 
servicii, conform abordării Proiectare pentru toţi. Extinderea 
gamei de utilizatori.

SR EN 81-70: 2004
Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. 
Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi 
ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 70: Accesibilitate 
în ascensoare pentru persoane inclusive persoane cu dizabilităţi.

ISO 21542:2021
Building construction — Accessibility and usability of the 
built environment

ISO 17049
Accessible design — Application of Braille on signage, 
equipment and appliances

ISO 19028 
Accessible design — Information contents, figuration and display 
methods of tactile guide maps

Nota 22 Organismul național de standardizare: https://www.asro.ro/ 

1.7
Standarde

https://www.asro.ro/


381. Context 1.7 Standarde

„Ce tip de amenajări 
ai întâlnit până acum 
care ți-au îngreunat 
accesul în parc 
(rampe abrupte, scări, 
porți/uși grele etc.)?”

„Eu mă descurc, dar 
probabil pentru o persoană 
în vârstă, fără un ajutor, 
accesul dinspre Asmita 
Gardens este puțin 
mai dificil.”

Unul dintre răspunsurile 
din chestionarul de analiză 
accesibilitate a Parcului 
Natural Văcărești

‚‚

‚‚
Cale de acces în Parcul 
Natural Văcărești, 2020
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402. Dezvoltarea soluţiilor 

Acces într-un pavilion din Giardini, 
Bienala de Arhitectură de la Veneția, 2021



412. Dezvoltarea soluţiilor  2.1 Despre incluziune

2.1
Despre incluziune

Pe lângă diferențele menționate deja dintre oameni, trebuie adăugat 
că pe parcursul vieții, apar schimbări asupra corpurilor, abilităților și 
nevoilor fiecărei persoane, atât datorită factorilor interni, cât și externi. 
Astfel că, incluziunea și transformarea unui mediu construit într-unul 
incluziv sau accesibilizarea lui fac parte dintr-un proces continuu de 
adaptare și ajustare, desfășurat pe termen lung; acesta presupune 
un mediu flexibil și deschis schimbărilor, pe măsură ce utilizatorii își 
schimbă abilitățile și nevoile.

De avut în vedere:

Un mediu construit 100% incluziv pentru toate posibilitățile de 
categorii umane, aflate oricum în continuă schimbare, nu este 
încă realizabil;

Incluziunea nu este o povară și nici nu trebuie să se transforme 
într-o misiune imposibilă ce creează frustrări, căci absența ei 
amplifică segregarea socială.



422. Dezvoltarea soluţiilor  2.1 Despre incluziune

‚‚
„Întreabă o sută de persoane ce înseamnă incluziunea 
și o să primești o sută de răspunsuri diferite. Întreabă-i 
ce înseamnă excluderea și răspunsul va fi mult mai clar și 
uniform. A fi exclus înseamnă să fii lăsat pe dinafară.” [23]

Pentru a crea medii potrivite pentru oameni cu diverse abilități, 
trebuie mai întâi să înțelegem unde a fost generată excludere până 
acum și pentru cine. 

De ce este nevoie să știm unde apare excluderea?

Pentru a afla ce este de rezolvat și a putea crea o strategie, 
o prioritizare și o etapizare a proiectelor;

Pentru a nu repeta greșelile în viitoare proiecte. 

Nota 23  Holmes, Kat, Mismatch - How Inclusion Shapes Design, The MIT Press, Cambridge, Massachisetts, 2018, 
p.4. Traducere proprie: ”Ask a hundred people what inclusion means and you’ll get a hundred different answers. 
Ask them what it means to be excluded and the answer will be uniformly clear: It’s when you’re left out.” 



432. Dezvoltarea soluţiilor  2.2 Procesul de identificare a situațiilor de excludere

Înainte de a aplica cerințe de accesibilitate sau de a începe un proces 
de accesibilizare prin aplicarea soluțiilor din normativ, ar trebui analizat 
mai întâi nivelul de accesibilitate al spațiilor existente vizate. 

Analiza ar trebui să fie cel puțin la nivel de: acces, circulație, 
utilizare, semnalistică de informare și orientare 

Tot în cadrul acestei analize intră și finisajele, pavimentul, iluminatul, 
mobilierul urban, panouri/indicatoarele, echipamente etc.

Tipul acesta de analiză poate avea mai multe denumiri:

Audit de accesibilitate;
Audit de acces;
Analiză de accesibilitate;
Raport de accesibilitate etc.

În acest document le vom denumi „analize de accesibilitate”, 
deoarece în România încă nu avem o instituție desemnată [24] 
să acrediteze auditorii de accesibilitate sau experții în 
accesibilitate din diverse domenii. 

2.2 
Procesul de identificare 

a situațiilor de excludere

Nota 24 Exemplu de astfel de organism național de acreditare din Marea Britanie: https://www.nrac.org.uk/about 

https://www.nrac.org.uk/about%20
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Ce este o analiză de accesibilitate?

Conform Access Audit Handbook[25], ghid publicat de Centre for 
Accessible Environments și Royal Institute of British Architects, o 
astfel de analiză este un mod de a evalua caracteristicile unui mediu 
construit – public/privat, deschis/închis –, produs sau serviciu în raport 
cu accesibilitatea acestora. Acest lucru se referă la: 

Cât de bine răspund caracteristicile analizate nevoilor existente 
sau potențiale ale posibililor utilizatori, fie ei vizitatori, angajați, 
voluntari, elevi, pacienți sau alte categorii. 

O astfel de analiză este realizată cu scopul de:

A stabili cât de ușor este de accesat și de utilizat un 
anumit mediu construit/natural, spațiu/produs/serviciu 
etc. de către diverse categorii de utilizatori, în funcție de 
abilități, vârstă, gen, rasă, categorie socială etc., dar și de a face 
recomandări pentru a realiza îmbunătățiri. 

A lista într-un mod cât mai simplu caracteristicile și 
facilitățile unui spațiu/produs/serviciu etc. ce ar trebui 
păstrate și cele ce ar trebui îmbunătățite pentru a asigura 
acces pentru persoane cât mai diverse.

A crea o bază teoretică solidă pentru planificarea și 
implementarea soluțiilor.

Analizele de accesibilitate pot fi făcute pentru orice intră în 
contact cu utilizatori: spații, produse, servicii, cursuri etc.

Nota 25 Grant, Alison, Access Audit Handbook, Centre for Accessible Environments, RIBA Publishing, Londra, 2013 

https://www.nrac.org.uk/about%20
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Ce nu este o analiză de accesibilitate?

Nu este o judecată a calității spațiului/serviciului/
produsului etc.;

Nu este un instrument de a învinui sau a identifica 
responsabili pentru situația actuală;

Nu are scop juridic și nu are implicații legale.

De ce este important să facem o analiză 

de accesibilitate?

Obținem o imagine de ansamblu a nivelului de 
accesibilitate în funcție de categoriile de utilizatori;

Rezultă o listă a părților bune și a celor slabe 
din contextul construit;

Identifică zonele care au nevoie de schimbare 
și care reprezintă obstacole;

Este primul pas spre a îmbunătăți nivelul de accesibilitate;

Respectă drepturile persoanelor cu dizabilități sau ale 
altor grupuri considerate vulnerabile de către societate.

Echipele implicate în realizarea analizelor de accesibilitate ar trebui să 
fie incluzive atât din punctul de vedere al abilităților sau categoriilor 
sociale, dar și din punct de vedere profesional. 



462. Dezvoltarea soluţiilor  2.2 Procesul de identificare a situațiilor de excludere

În cazul acestui document, ne vom îndrepta atenția asupra mediului 
construit, de aceea este foarte important ca analizele să aibă în 
echipă arhitecți/urbaniști și alți profesioniști cu experiență de lucru în 
domeniul accesibilității mediului construit.

Structurile analizelor de accesibilitate pot să difere în funcție de 
exercițiul de lucru al echipelor, dar ar trebui să conțină cel puțin:

Un tipar de evaluare prin care se poate stabili un punctaj de 
accesibilitate (un exemplu de tipar poate fi găsit în Anexa 01);

Vizite pe sit/în spațiul respectiv pentru a face observații 
legate de utilizarea acestuia;

Vizite pe sit împreună cu o echipă incluzivă, pentru 
a măsura și testa accesibilitatea mediului;

Chestionar distribuit utilizatorilor sau interviuri;

Raport final cu concluzii, punctaj de accesibilitate, recomandări.

Analiza de accesibilitate este prima faza în procesele de identificare, 
planificare și implementare a schimbării către un mediu construit 
incluziv, ce răspunde nevoilor foarte diverse ale oamenilor.  Ea nu ar 
trebui privită ca atingerea unui scop în sine, ci este un mijloc de a 
avea o imagine realistă asupra situației actuale și a nevoilor pentru a 
dezvolta soluții cât mai funcționale și corecte. 

Analiza nu este o acțiune ce se realizează o singură dată. Ar trebui 
creat un sistem de a verifica periodic nivelul de accesibilitate al 
spațiilor respective pentru a ține pasul cu evoluția nevoilor comunității.

Rezultatele acestei analize vor trebui revizitate și detaliate prin 
viitoare studii de fezabilitate, studii de teren și proiecte de execuție. 
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De asemenea, recomandăm implicarea actorilor relevanți în acest 
proces și organizarea unor consultări publice cu utilizatori cât mai 
diverși în fazele de concept, detaliere, implementare și exploatare.

După realizarea analizelor de accesibilitate, în etapele de redactare și 
verificare a caietelor de sarcini, de proiectare, de recepție a lucrărilor, 
dar și în etapa de exploatare, ar trebui implicate echipe incluzive atât 
din punct de vedere profesional (arhitecți, designer, urbaniști etc., 
cât și potențiali utilizatori cât mai diverși - cu dizabilități și fără - sau 
persoane din alte grupuri vulnerabile. 

Un actor public important care ar trebui implicat în acest proces 
este reprezentat de Direcția de Urbanism din cadrul Administrațiilor 
Publice Locale (APL). 

Direcția de Urbanism ar trebui să fie implicată direct prin verificarea 
aplicării corecte a Normativului 051 în proiectele pe care le avizează 
(în special cele legate de spațiul public) – să se asigure că este 
aplicat corespunzător normativul și să nu elibereze autorizații 
de construire dacă nu sunt rezolvate problemele ce țin de 
accesibilitate.

Recepția proiectelor ar trebui să fie făcută de către responsabili din 
partea APL, al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) dar și de 
către utilizatori finali. 

Legea 448/2006 cere prezența persoanelor cu dizabilități sau a ONG-
urilor reprezentative în comisia de recepție a lucrărilor realizate din 
bani publici. Deși legea nu specifică asta, alături de ei (nu în locul lor) 
ar trebui să fie și profesioniști în domeniul designului incluziv sau 
al accesibilizării, în cazul în care cei dintâi nu au și pregătirea 
profesională necesară.

În Anexa 02 puteți găsi un exemplu de analiză a unui spațiu 
public din București.



482. Dezvoltarea soluţiilor  2.3 Soluții pentru eliminarea barierelor din mediul construit

Ca răspuns la nepotrivirile dintre abilitățile unei persoane și mediul 
construit, proiectanții aplică soluții și concepte care au în centru 
nevoile utilizatorului, precum: accesibilizare, design incluziv, design 
universal, design fără-bariere, design pentru toți etc. 

Acestea sunt doar câteva dintre denumiri, iar ele diferă în funcție de 
țară sau regiune. Deși conceptele sunt similare și au la bază ideea de 
a crea medii ușor de utilizat de către diverse categorii de persoane, 
există unele diferențe teoretice. 

În acest document, vom lua în considerare două astfel de concepte, 
între care există de multe ori, o confuzie în societatea românească: 
accesibilizarea și proiectarea incluzivă.

Ce este accesibilizarea?

„Accesibilitate - ansamblul de măsuri și lucrări de adaptare a mediului 
fizic, precum și a mediului informațional și comunicațional conform 
nevoilor persoanelor cu handicap, factor esențial de exercitare a 
drepturilor și de îndeplinire a obligațiilor persoanelor cu handicap în 
societate;” [26]

„(Accesibilitate) - compensarea tehnică a situațiilor de handicap printr-
un tratament al mediulul fizic.

2.3 
Soluții pentru eliminarea  

barierelor din mediul construit

Nota 26 Legea 448/ 2006, Articolul 5. 

https://www.nrac.org.uk/about%20
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(3) Accesibilizare – termen utilizat în literatura internațională de 
specialitate pentru a defini acțiunea de a face accesibil mediul 
construit pentru nevoile persoanelor cu handicap.” [27]

Accesibilizarea este teoretizată de obicei sub forma unui normativ sau a 
unui standard. Reprezintă un set de reguli, soluții, adaptări speciale ale 
spațiilor, serviciilor, produselor, tehnologiilor disponibile pentru a putea fi 
utilizate de persoanele cu dizabilități. 

Aceasta este apropiată de designul universal și funcționează după principiul:  

„One size fits all” [28] / O singură dimensiune  

valabilă pentru toată lumea. 

Nota 27 NP051, p.12

Nota 28 Holmes, Kat, Mismatch - How Inclusion Shapes Design, The MIT Press, Cambridge, 
Massachisetts, 2018, p.56.

Marcaj tactil pe peronul metroului din Bilbao, Spania, 2020

https://www.mdlpa.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XVII/17_23_NP_051_2012.pdf%20


502. Dezvoltarea soluţiilor  2.3 Soluții pentru eliminarea barierelor din mediul construit

Ce este designul incluziv?

„Este o altă abordare în proiectare și o strategie de afaceri. Acesta își 
propune să proiecteze produse, servicii și medii de masă care să fie 
accesibile și atractive pentru cel mai mare număr posibil de oameni.”[29]

Acesta presupune o abordare diferită a modului în care sunt gândite 
proiectele, spațiile, serviciile etc. Vine cu o înțelegere a utilizatorilor și 
a diversității lor, acceptarea nevoilor aflate în continuă schimbare, a 
abilităților și a caracteristicilor lor generale. Face trecerea de la a 
proiecta pentru un om universal, la a proiecta pentru un om particular, 
prin implicarea utilizatorilor în procesele de proiectare – construire și 
ulterior prin extinderea soluțiilor către mai multe categorii de persoane.

De asemenea, designul incluziv nu este constrâns de un set de reguli 
clare, standardizate, ci se dezvoltă odată cu nevoile oamenilor. Designul 
incluziv funcționează după principiul: 

„Design for one, extend to many.” [30] / 

Proiectează pentru unul, extinde către mai mulți.

Acest tip de abordare reduce segregarea socială, stimulează empatia și 
abilitatea de a asculta oamenii, de a-i înțelege, poate aduce inovații în 
diverse domenii precum în arhitectură sau designul de produs. 

Nota 29 Eikhaug, Onny, Gheerawo, Rama, Innovating With People - Inclusive Design and 
Architecture, Design and Architecture Norway, Fladby AS, 2018, p.8. Traducere proprie: „is an 
approach to design and a business strategy. It aims to design mainstream products, services 
and environments that are accessible and attractive to the largest possible number of people.”

Nota 30 Holmes, Kat, Mismatch - How Inclusion Shapes Design, The MIT Press, Cambridge, 
Massachisetts, 2018, p.56.
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Spațiul public al ansamblului de birouri The Landmark, București, 2020



522. Dezvoltarea soluţiilor  2.4 Categorii de accesibilitate

Categoriile de utilizatori pot genera și categoriile de accesibilitate 
care trebuie luate în considerare în proiectarea mediului construit:

Accesibilitate fizică
Implică persoane cu dizabilități fizice care necesită utilizarea 
unor echipamente de asistență în mobilitate sau scaun rulant, 
persoane care necesită balustrade, rampe, lifturi sau blaturi de 
recepție la înălțimi mai mici etc.

Accesibilitate senzorială 
Implică, dar nu este limitată la, persoanele cu deficiențe de 
auz sau de vedere care necesită, de exemplu, marcaje tactile, 
indicatoare sau etichete, tehnologie de amplificare acustică, 
aparate auditive sau semnale sonore și vizuale.

Accesibilitate comunicațională
Implică persoanele cu dificultăți de vedere, vorbire, 
de citire și bariere lingvistice.

Accesibilitate cognitivă
Implică persoanele cu deficiențe de percepție, de atenție, 
de înțelegere și de judecată.

Lista este deschisă și se pot adăuga și alte categorii de 
accesibilitate pe măsură ce sunt analizate nevoile comunității. 

2.4 
Categorii de 

accesibilitate



„Mi-aș dori să pot merge singură 
în spaţiile foarte mari. Nu am avut 
un spaţiu anume pe care să nu-l 
pot accesa, dar în spaţiile mari, 
precum la gară, la mall, oricât  
mi-aș dori, lipsa unei hărţi tactile 
care să mă ajute să mă pot orienta 
prin locaţie, faptul că nimic nu-i 
scris în braille, sunt factori ce nu 
îmi pot permite să mă duc singură 
în astfel de locuri.”

D.M., 24 de ani
Studentă, persoană cu 

deficiențe de vedere

‚‚

Panou incluziv de orientare și informare la intrarea în Parcul Natural Văcărești
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553. Cerinţe de proiectare  

Locuri de odihnă pe faleză, Veneția, Italia, 2021



563. Cerinţe de proiectare  3.1 Spaţii fără bariere

Mediul construit ar trebui să fie accesibil tuturor utilizatorilor și să nu 
creeze bariere pentru nicio categorie de persoane. Accesibilitatea este 
un pilon important în dezvoltarea urbană pentru a transforma orașele în 
spații de care se pot bucura toți cetățenii, indiferent de abilități, vârstă, 
gen, categorie socială etc. Când vine vorba de spații de interes public, 
fie ele interioare sau exterioare, segregarea socială nu ar trebui să fie 
amplificată de arhitectură și nu ar trebui să existe „anumite” zone sau 
trasee destinate special pentru persoane cu dizabilități și altele pentru 
celelalte categorii. 

Accesibilitatea oferă unui spațiu forța/capacitatea/puterea 
de „a primi” sau „a nu primi” persoanele înăuntrul lui.

Care sunt factorii care pot face un spațiu inaccesibil?

Acustica/nivelul sunetului;

Nivelul luminozității;

Bariere fizice: uși, scări, diferențe de nivel preluate prin trepte;

Bariere psihologice sau simbolice precum semnalistica; 
Clădirile sau spațiile publice deschise îți oferă semne prin care 
îți transmit dacă ești sau nu binevenit ca utilizator în acel spațiu.

3.1 
Spaţii fără 

bariere



573. Cerinţe de proiectare  3.1 Spaţii fără bariere

Aceste semne sunt foarte subtile uneori și pot fi greu de 
detectat de proiectanți; ele pot fi legate de:

Modul în care se intră;

Cum se circulă în spațiul respectiv;

Cum este utilizat acel spațiu;

Cum te orientezi sau te informezi;

Capacitatea de a controla caracteristicile spaţiului
(ex. acustică sau temperatură).

Faptul că o persoană nu poate intra sau folosi un spațiu sau nu se 
simte binevenită, conduce către întrebarea: „Are aceasta persoană 
aceleași drepturi ca restul cetățenilor?”, transformând totul într-un 
subiect de justiție socială – subiect ce ar trebui să implice societatea 
civilă și organizațiile non-guvernamentale, dar și profesioniștii din 
domeniul construcțiilor.

Inaccesibilitatea se poate traduce simplu, prin bariere. 
Putem identifica și reduce aceste bariere prin:

Includerea în discuție și în întreg procesul de proiectare a 
persoanelor care au resimțit mai mult excluderea cauzată de 
mediul construit (în cazul de față);

Implicarea profesioniștilor specializați în accesibilizare 
și proiectare incluzivă în procesele de analiză și dezvoltare 
a soluțiilor;

Analize de accesibilitate;

Cunoașterea și aplicarea standardelor și normativelor;

Testarea soluțiilor și îmbunătățirea lor după feedback. 



583. Cerinţe de proiectare  3.1 Spaţii fără bariere

Cum ar fi un spațiu fără bariere?

Acces, circulație, orientare>.
Spațiile fără bariere sunt caracterizate de ușurința cu care pot fi 
identificate intrările și ieșirile și dacă pot fi sau nu folosite. 

În spațiile fără bariere orientarea, circulația și interacțiunea 
cu mobilierul, cu echipamentele se face într-un mod natural, 
fără să fie nevoie de instrucțiuni pentru folosire sau asistență din 
partea altor persoane. 

Utilizare flexibilă>.
Spațiile fără bariere sunt caracterizate de flexibilitate în 
utilizare, ele oferă posibilitatea utilizatorului de a alege 
traseul de parcurgere sau modul de folosire și oferă posibilitatea 
de control a parametrilor microclimatici: lumină ambientală, 
temperatură, zgomot și impactul acestora asupra utilizatorilor etc.
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3.2 
Normative 
și ghiduri

La baza reducerii „barierelor” din mediul construit stau normativele 
de proiectare, ghidurile și standardele. Pe baza cerințelor de 
proiectare se pot construi soluții ce răspund nevoilor diverse ale 
persoanelor din comunitate. 

„Spațiile pietonale ar trebui proiectate astfel încât să fie ușor 
de înțeles, logice și coerente. Acest lucru îi va ajuta pe cei care 
folosesc un mediu în mod regulat să memoreze un traseu și  
să-și elaboreze o hartă mentală a zonei. 
De asemenea, îi va ajuta și pe cei care explorează o zonă sau 
un traseu pentru prima dată. Caracteristicile bine concepute vor 
ajuta persoanele să se ghideze, să se orienteze și oferă un grad 
de predictibilitate spațiilor în care au fost aplicate.” [31]

‚‚

Nota 31 The National Disability Authority’s Centre for Excellence in Universal Design, Building for 
Everyone: A Universal Design Approach, pg. 10
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În Anexa 03 a acestui document, se regăsesc cerințe minime de 
proiectare pentru diverse tipuri de spații, elemente sau echipamente ce 
pot fi incluse în caietele de sarcini, în temele de proiectare sau pentru 
a ști ce este de verificat în proiectele primite de la proiectanți sau la 
recepțiile lucrărilor. Informațiile din fișe pornesc de la NP 051 și sunt 
completate cu cerințe de proiectare din alte țări, care pot fi aplicate 
și pe plan autohton. Documentele consultate provin din următoarele țări: 

România: Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului 
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ 
NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000.

Australia: Changing Places design specifications, Victoria State 
Government.

Canada: Accessibility Design Standards, Ottawa și Toronto.

Chile: Accesibilidad y Diseño Universal.

Irlanda: The National Disability Authority’s Centre for Excellence 
in Universal Design, Building for Everyone: A Universal Design 
Approach.

Marea Britanie: The Building Regulations 2010, Guidance on the 
use of Tactile Paving Surfaces, Designing for Accessibility - 
An essential guide for public buildings.

Spania: La normativa autonómica de accesibilidad en los espacios 
públicos urbanizados.

Statele Unite ale Americii: ADA Standards for Accessible Design. 

Nota bene: aceste cerințe nu reprezintă o listă exhaustivă, ele ar trebui 
testate cu echipele incluzive și ar trebui actualizate pe măsură 
ce sunt identificate noi nevoi sau soluții. 
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De-a lungul secolelor al XX-lea și al XXI-lea, proiectarea de arhitectură 
s-a bazat foarte mult pe standarde și normative. Acest lucru a fost 
motivat de nevoia pentru:

Eficientizarea procesului de proiectare;
Reducerea costurilor;
Reducerea deșeurilor create de construcții.

În același timp, acest proces a dus și la standardizarea unor 
tipologii de utilizatori – reprezentări antropoforme – bazate de 
cele mai multe ori pe corpul unui bărbat alb, fără dizabilități. 

Normativele și standardele sunt utile și este necesar să le avem  ca 
bază de pornire în proiectare, dar avem nevoie să adăugăm și alte 
informații pentru a găsi soluții pentru probleme mult mai subtile și 
complexe, soluții ce integrează nevoile diverse ale indivizilor și nu 
ale unei tipologii umane standardizate. Pentru asta este nevoie de 
începerea unui dialog cu cei care resimt excluderea pentru a le putea 
înțelege nevoile. Implicarea utilizatorilor este crucială în proiectarea 
incluzivă. Orice proiect în care se aplică această abordarea are nevoie 
și de un plan de activități și acțiuni pentru a înțelege obstacolele 
întâmpinate până în momentul respectiv, dar și pentru a defini soluțiile,  
a le testa și pune în aplicare

3.3
Proiectare 

incluzivă
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Tipurile acestea de activități ar trebui incluse în planul de lucru al 
proiectanților sau ar trebui solicitat de către administrația publică 
prin intermediul caietelor de sarcini sau al temelor de proiectare.

Este indicat ca persoanele implicate să fie pe cât se poate de diverse 
ca abilități, gen, vârstă, categorie socială etc. pentru a descoperi situații 
care, poate, au fost trecute cu vederea până la acel moment. Pentru a 
avea spații incluzive este necesar să fie luate în considerare, cel puțin, 
nevoile neurologice, cele legate de mobilitate, de vedere, de auz sau 
metabolice. În același timp, dezvoltând soluții care au în vedere: 

,,Modul în care oamenii interacționează

Modul în care circulă

Claritatea vizuală și auditivă a spațiului

Ușurința cu care pot descifra spațiile respective

Impactul psihologic

Interacțiunea utilizatorului cu compartimentările 
interioare și detaliile spațiale.” [32]

Implicarea unor categorii diverse de utilizatori ar trebui realizată în 
toate fazele proiectului, începând de la definirea temei de proiectare, 
până la recepția lucrării și utilizarea spațiului respectiv. Activitățile ce 
ar putea fi incluse în plan (dar nu sunt limitate la acestea) sunt:

Nota 32 Maslin, Steve, „Designing Mind-Friendly Environments. Design and Architecture for Everyone”, 
London, UK, 2022, pg. 80.

1 Chestionar;

2 Web forum;

3 Observație (inopinată) în  
spațiile de interes;

4 Interviu;

5 Kit de cercetare;

6 Dezbatere;

7 Observație în spațiile de interes (stabilită 
împreună cu cei care sunt observați);

8 Workshop;

9 Evaluare/ focus grup.
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Este important de menționat că proiectarea incluzivă tinde să 
deservească nevoile cât mai diverse ale oamenilor, fără a omite că 
în momentul de față, în arhitectură nu au fost identificate soluții cu 
aplicare universală sau 100% incluzive. 

În schimb, printr-o abordare incluzivă, proiectantul își asumă ideea 
că nevoile oamenilor sunt într-o continuă schimbare, cum sunt de 
altfel, corpurile și abilitățile lor de-a lungul vieții.

Cum pot verifica dacă pot aplica o abordare 

incluzivă proiectului meu?

Conform „Innovating With People - Inclusive Design and Architecture”, 
principiile designului incluziv se pot aplica oricând, dar întrebările*
de mai jos ajută la înțelegerea motivului pentru care sunt aplicate 
în proiect:

GRUPURI ȚINTĂ

„Te poți gândi la o persoană pentru care spațiul acesta 
va fi dificil de utilizat?

Persoane cu diverse vârste și abilități vor folosi spațiul?

Publicul interacționează cu spațiul tău?

Ar putea spațiul acesta să atragă o comunitate mai mare?

Ar putea acest spațiu să fie mai relevant pentru grupurile țintă?

Ar putea acest spațiu să folosit și de alte grupuri pe care 
nu le-ai luat în considerare?

Crezi că nevoile grupurilor tale țintă sunt în schimbare?

*Dacă se răspunde cu da la minim 5 întrebări, atunci 
designul incluziv va aduce plusvaloare proiectului.
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COMPETITORI

Vrei să-ți dezvolți noi avantaje competitive?

Vrei să inovezi mai mult decât să preiei modele existente?

Este experiența utilizatorului mai importantă decât 
spațiul în sine?

Ar putea un spațiu mai prietenos să-ți aducă 
avantaje competitive?

Percepția publicului este importantă pentru instituția ta?

SPAȚIU

Ar putea spațiul tău să fie mai intuitiv/ușor de înțeles?

Există lucruri de care sunt nemulțumiți utilizatorii?

Crezi că dacă ai avea mai multe informații despre utilizatori ai 
putea îmbunătăți spațiul?

Este important modul în care se folosește spațiul?

Spațiul ar putea fi prezentat mai bine către public?

Cauți inspirație pentru spații noi?

RESURSE

Vrei să te folosești de dovezi din lumea reală pentru a proiecta?

Vrei să știi ce obstacole majore întâmpină utilizatorii?

Vrei să știi cum poate fi îmbunătățit spațiul?

Crezi că înțelegerea punctelor tari și slabe ar putea 
îmbunătăți spațiul?” [33]

Nota 33 Eikhaug, Onny, Gheerawo, Rama, Innovating With People - Inclusive Design and Architecture, 
Design and Architecture Norway, Fladby AS, 2018, p. 33.
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4.1
Transport în comun

Linia Nanakuma din Fukuoka, inaugurată în 2005, este prima 
magistrală de metrou care a fost dezvoltată încă de la început, 
prin implementarea de scară largă a principiilor de design incluziv. 

Pentru a asigura accesul cât mai multor categorii de persoane, 
proiectanții au derulat un proces de design incluziv, cu implicarea 
cât mai multor categorii de utilizatori. Aceia care aveau cele mai 
mari dificultăți în a naviga sistemele existente de transport public, 
au fost selectați ca ,,utilizatori principali” și împărțiți în două categorii 
generale: persoane cu mobilitate limitată, persoane cu abilitate/
capacitate limitată de a se orienta și a accesa informațiile.
 
Cu ajutorul acestora, a fost implementată o soluție de design incluziv 
caracterizată de: trasee universale pentru călători, facilități publice 
universale, semnalistică universală completată de informații vizuale 
distincte, culori diferite pentru marcarea fiecărei stații.

Rezultatul este un sistem de transport public foarte intuitiv, 
confortabil și incluziv, bazat pe soluții creative de design care 
reprezintă acum o sursă de inspirație la nivel mondial, pentru 
construirea sau modernizarea liniilor de metrou.

Denumire Rețeaua de Metrou Fukuoka.

Autori    Toshimitsu Sadamura, GA-TAP Inc..

Locație Fukuoka, Japonia (JP).

Tip spațiu Stație de metrou.

Link: https://doga.no/en/tools/inclusive-design/cases/
fukuoka-city-subway/

https://doga.no/en/tools/inclusive-design/cases/fukuoka-city-subway/
https://doga.no/en/tools/inclusive-design/cases/fukuoka-city-subway/


© Design and Architecture Norway (DOGA)
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4.2
Clădiri publice

Oamenii sunt cel mai vulnerabili atunci când sunt bolnavi. În aceste 
situații, mediul construit și împrejurimile pot deveni obstacole cu efecte 
negative asupra abilităților fizice și psihice. 

Provocarea găsirii unor soluții de design care funcționează pentru cei 
aflați în convalescență sau în dificultate, conduce în mod automat spre 
soluții de design care funcționează mai bine pentru oricine.” – Încă de 
la început, spitalul St. Olavs a fost proiectat atât la exterior, cât mai ales 
la interior, ținând cont de această realitate. 

Pe baza cercetării inițiale făcută prin implicarea mai multor grupuri 
de stakeholderi (părți interesate), au fost concepute atât o temă de 
proiectare detaliată, cât și un ghid de design, pentru a asigura coerența 
tuturor deciziilor ulterioare din proiect. Motto-ul care a ghidat procesul 
de proiectare: „Pacientul în centrul atenției pentru toate deciziile”.

Tuturor entităților implicate în proiectarea și în construirea spitalului, 
le-a fost cerută – ca o clauză contractuală obligatorie – aderarea la 
principiile designului incluziv. Astfel, spitalul construit satisface o sumă 
de cerințe și criterii de design foarte înalte.

Denumire Spitalul St. Olavs.

Autori    Ragnhild Aslaksen.

Locație Trondheim, Norvegia (NO).

Tip spațiu Spital.

Link: https://doga.no/en/tools/inclusive-design/cases/st.-
olavs-hospital/

https://doga.no/en/tools/inclusive-design/cases/st.-olavs-hospital/
https://doga.no/en/tools/inclusive-design/cases/st.-olavs-hospital/
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Viziunea inițială a fost de a face din spital un loc plăcut și primitor 
pentru pacienți, rude, angajați, studenți, personalul clinic și localnici. 
Rezultatul final este un proiect incluziv, centrat pe scara umană și pe 
nevoile diverse ale tuturor utilizatorilor. 

© Design and Architecture Norway (DOGA) 
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4.3
Scuaruri și pieţe

Pe locul ocupat de o parcare în centrul orașului Oslo, s-a realizat un 
proiect de conversie urbană care a transformat terenul delimitat de 
două străzi pietonale, aflate la o diferență de 7 metri altitudine, într-o 
nouă conexiune pietonală. Încă de la începutul proiectului, conectarea 
celor două niveluri, într-un mod incluziv și atractiv pentru toți utilizatorii 
orașului, a reprezentat provocarea principală.

Proiectul a pornit cu documentarea nevoilor și abilităților viitorilor 
utilizatori ai spațiului. Astfel prin participarea reprezentanților unor 
grupuri cât mai variate de utilizatori, s-au derulat workshop-uri și 
sesiuni de încercare/testare a ideilor prototipate de către proiectanți. 
Activitățile acestea au relevat nevoia pentru marcaje și semnalistică 
în culori contrastante, nevoia pentru spații de odihnă și nevoia pentru 
vegetație și orientare vizual–olfactivă. 

Soluția de design dezvoltată pe baza acestor nevoi, a propus un design 
confortabil și plăcut pentru toți utilizatorii, integrând armonios o 
infrastructură masivă precum rampa pentru persoane cu dizabilități și 
transformând-o într-o alee înclinată, dotată cu locuri pentru odihnă și 
spații plantate. 

Denumire Scuarul Schandorff.

Autori    Østengen & Bergo AS.

Locație Oslo, Norvegia (NO).

Tip spațiu Scuar, conversie urbană.

Link: https://doga.no/en/tools/inclusive-design/cases/
schandorff-square/

https://doga.no/en/tools/inclusive-design/cases/schandorff-square/
https://doga.no/en/tools/inclusive-design/cases/schandorff-square/


714. Referinţe  4.3 Scuaruri și pieţe

Scuarul Schandorffs funcționează acum atât ca traseu pietonal incluziv, cât 
și ca zonă populară de socializare accesibilă tuturor, indiferent de abilități.

© Design and Architecture Norway (DOGA) 
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Ideea proiectului a pornit de la două observații centrale: Pe de o parte 
– timpul petrecut în aer liber și spații verzi are un puternic efect benefic, 
restorativ asupra persoanelor cu TSA (Tulburări de Spectru Autist). Dar 
pe de altă parte – tocmai lipsa unor spații verzi, publice care să se 
adreseze și acestor persoane, este elementul central care provoacă 
auto-izolarea persoanelor cu TSA. 

Soluția a implicat cercetarea nevoilor utilizatorilor, prin dialoguri, interviuri 
și organizarea mai multor workshop-uri, ca parte dintr-un un proces de 
colaborativ de design în care persoane cu TSA, însoțitori, proiectanți și 
alți beneficiari cu nevoi cât mai variate, au negociat caracteristicile unui 
mediu incluziv, care să răspundă nevoilor tuturor participanților. Astfel, au 
rezultat principiile pe baza cărora s-a construit spațiul:

Dezvoltarea abilităților de comunicare 
și de viață independentă;

Gestionarea inteligentă a declanșatoarelor emoționale 
pentru a asigura un spațiu de relaxare al tuturor;

4.4
Grădini publice 

și parcuri

Denumire Green Spaces. Outdoor Environments for  
  Adults With Autism

Autori    Dr. K. Gaudion, C. McGinley, A. Brand

Locație Reading, Marea Britanie (UK)

Tip spațiu Spații verzi, grădini

Link: https://www.rca.ac.uk/research-innovation/projects/
green-spaces/

https://www.rca.ac.uk/research-innovation/projects/green-spaces/
https://www.rca.ac.uk/research-innovation/projects/green-spaces/
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Robustețea spațiului public și design tolerant 
la utilizări neprevăzute;

Susținere pentru interacțiune și relații sociale, 
între persoane cu nevoi și abilități foarte diferite.

Rezultatul este un spațiu verde polisenzorial, o gădină dezvoltată 
prin design incluziv. Este un spațiu pentru interacțiune socială, 
cu impact pozitiv asupra persoanelor cu TSA, în moduri care sunt 
semnificative pentru ei.

© Royal College of Art, Kingwood College - grădină amenajată 
pentru persoane cu TSA
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4.5
Locuri de joacă

Pornind de la observația că majoritatea locurilor de joacă existente sunt 
spații clar structurate, asemănătoare mai degrabă unui proces tehnologic 
decât unei manifestări ludice, proiectanții și-au propus să se folosească 
de design incluziv pentru a co-crea locuri de joacă împreună cu copiii și 
părinții - utilizatorii predilecți ai acestor spații.

Procesul de design a început prin observarea situației existente, 
inventarierea obstacolelor și a echipamentelor de joacă rar utilizate sau 
evitate de către copii. În faza următoare, proiectanții au desfășurat ateliere 
cu părinții și copiii din cartier pentru a afla despre nevoile acestora și a 
confrunta observațiile inițiale cu părerile utilizatorilor. 

În urma acestui proces, s-au conturat principiile pe baza cărora urma să se 
amenajeze un nou spațiu de joacă. Acesta trebuie să fie: 

Atractiv din punct de vedere estetic și funcțional, să asigure 
libertate de improvizație pentru scenariile de joacă, dar accesibil 
pentru toți și adaptabil în funcție de nevoile diferite ale utilizatorilor.

Denumire Harper’s Playground

Autori    Harper’s Playground

Locație Portland, Statele Unite ale Americii (SUA)

Tip spațiu Loc de joacă

Link: https://www.harpersplayground.org/playgrounds/

https://www.harpersplayground.org/playgrounds/
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Incluziv din punct de vedere social, deci gândit pentru grupuri 
și pentru interacțiune între cei care se joacă.

Stimulativ din punct de vedere emoțional, cu materiale 
naturale și atenție pentru detalii care să asigure un mediu 
confortabil și experiențe polisenzoriale.

Rezultatul este un loc de joacă cu adevărat incluziv („radically 
inclusive”/incluziv într-un mod radical), în care toți participanții – copii 
sau adulți – pot participa împreună la joacă, indiferent de vârstă sau 
abilități, își pot improviza propriile trasee și pot crea în mod constant 
noi reguli de joacă. 

© Harper’s Playground
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4.6
Mobilier urban

Spațiul de întâlnire și relaxare din Grădina Botanică, Cordoba este 
un bun exemplu de folosire a mobilierului urban pentru a crea spații 
publice incluzive. 

Caracterul acestui spațiu de întâlnire, realizat cu un buget relativ redus, 
este dat o serie de elemente aparent banale, dar care asamblate, creează 
o atmosferă distinctă de incluziune. Piesele de mobilier sunt proiectate 
astfel încât să servească simultan nevoilor unor utilizatori cât mai variați.
 
Ele sunt amplasate la distanțe confortabile unele față de altele, permițând 
astfel o circulație neobstrucționată între diferitele puncte 
de întâlnire și socializare, indiferent de abilitățile de mobilitate personală. 
Locurile pentru șezut, de înălțimi și poziții diferite, amplasate decalat 
unele față de altele, creează o imagine urbană dinamică și în același timp, 
asigură condiții optime de interacțiune între persoane cu abilități diferite. 

Întreg ansamblul de mobilier urban este vopsit într-o culoare contrastantă 
față de împrejurimi. Astfel, spațiul poate fi ușor perceput și de către cei 
slab văzători și în același timp, culoarea pregnantă îi conferă caracterul de 
reper în spațiul public.

Denumire Punct de întâlnire accesibil

Autori    HABI Accessible Design

Locație Cordoba, Spania (ES)

Tip proiect Mobilier urban

Link: https://filbak.com/proyectos/mobiliario-urbano-
accesible-cordoba/

https://filbak.com/proyectos/mobiliario-urbano-accesible-cordoba/
https://filbak.com/proyectos/mobiliario-urbano-accesible-cordoba/
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© Lolo Mestanza
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4.7
Echipamente incluzive

Un exemplu de echipament urban incluziv este reprezentat de 
fântânile în paviment. Dacă există o cale de acces liberă de obstacole 
până la acestea, le oferă posibilitatea multor persoane să interacționeze 
cu instalația, indiferent de vârstă, gen, abilități, categorie socială. 

Caracterul incluziv este dat de poziția surselor de apă, dar și de 
stimularea senzorială bogată: tactilă, auditivă, vizuală. 

Denumire Fântână în paviment

Autori    AAD Techno Light

Locație Sibiu, România (RO)

Tip spațiu Piață publică

Link: https://www.google.ro/maps/@45.7966559,24.15116
98,126m/data=!3m1!1e3?hl=ro

https://www.google.ro/maps/%4045.7966559%2C24.1511698%2C126m/data%3D%213m1%211e3%3Fhl%3Dro
https://www.google.ro/maps/%4045.7966559%2C24.1511698%2C126m/data%3D%213m1%211e3%3Fhl%3Dro
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© Dan Andrei Suciu, sursă - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piata_
Mare_Sibiu_-_panoramio_(2).jpg
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Legislaţie

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități:  
http://anpd.gov.ro/web/conventia/ 

Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap:  
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77815 

Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile 
individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire 
NP 051/2000: https://www.mdlpa.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_
XVII/17_23_NP_051_2012.pdf

Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat 
artificial din clădiri indicativ np-061-02: https://www.mdlpa.ro/userfiles/
reglementari/Domeniul_XII/12_3_NP_061_2002.pdf

Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal 
indicativ np-062-02: https://www.mdlpa.ro/userfiles/reglementari/
Domeniul_XII/12_4_NP_062_2002.pdf

Normativ republican din 5 mai 1976 privind folosirea rațională a energiei 
electrice la iluminatul artificial, precum şi în utilizările casnice -  
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/56368  

http://anpd.gov.ro/web/conventia/%20
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77815%20
https://www.mdlpa.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XVII/17_23_NP_051_2012.pdf%20
https://www.mdlpa.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XVII/17_23_NP_051_2012.pdf%20
https://www.mdlpa.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XII/12_4_NP_062_2002.pdf%20
https://www.mdlpa.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XII/12_4_NP_062_2002.pdf%20
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/56368%20
https://www.mdlpa.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XII/12_3_NP_061_2002.pdf%20
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Ghiduri și normative internaționale

Australia: Victoria State Government, „Changing Places design specifications 
2020” - https://changingplaces.org.au/build-a-facility/designs/ 

Canada: „City of Ottawa Accessibility Design Standards” -
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/documents/accessibility_
design_standards_en.pdf

Canada: „City of Toronto Accessibility Design Guidelines” - https://www.
toronto.ca/wp-content/uploads/2021/08/8ee5-Revised-TADG.pdf 

Chile: „Manuales Accessibilidad Universal” -
https://www.ciudadaccesible.cl/manuales-accesibilidad-universal/ 

Irlanda: „Building for Everyone: A Universal Design Approach” - 
https://universaldesign.ie/built-environment/building-for-everyone/ 

Marea Britanie: „Changing Places Consortium” - 
https://www.changing-places.org/

Marea Britanie: „Designing for Accessibility” -  https://www.bathnes.gov.uk/
sites/default/files/design_for_accessibility_guide_updated.pdf

Marea Britanie: „Guidance on the use of tactile pavement” - https://www.gov.
uk/government/publications/inclusive-mobility-using-tactile-paving-surfaces 

Spania: „Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados”, Ministerio de 
Vivienda - https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/EC23F871-B5EB-4482-
8E3D-10B40D251397/116390/ACCESEspaPublicUrba.pdf

Statele Unite ale Americii: „ABA Standards” -
https://www.access-board.gov/aba/guides/ 

Statele Unite ale Americii: „ADA Standards for Accessible Design” - 
https://www.ada.gov/2010ADAstandards_index.htm 
 

https://changingplaces.org.au/build-a-facility/designs/%20
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/documents/accessibility_design_standards_en.pdf%20
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/documents/accessibility_design_standards_en.pdf%20
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/08/8ee5-Revised-TADG.pdf%20
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/08/8ee5-Revised-TADG.pdf%20
https://universaldesign.ie/built-environment/building-for-everyone/%20
https://www.bathnes.gov.uk/sites/default/files/design_for_accessibility_guide_updated.pdf
https://www.bathnes.gov.uk/sites/default/files/design_for_accessibility_guide_updated.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/inclusive-mobility-using-tactile-paving-surfaces
https://www.gov.uk/government/publications/inclusive-mobility-using-tactile-paving-surfaces
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/EC23F871-B5EB-4482-8E3D-10B40D251397/116390/ACCESEspaPublicUrba.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/EC23F871-B5EB-4482-8E3D-10B40D251397/116390/ACCESEspaPublicUrba.pdf
https://www.access-board.gov/aba/guides/
https://www.ada.gov/2010ADAstandards_index.htm
https://www.ciudadaccesible.cl/manuales-accesibilidad-universal/%20%0D
https://www.changing-places.org/%20
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Grant, Alison, „Access Audit Handbook”, Center for Accessible Environments, 
RIBA Publishing, Londra, 2013
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Cambridge, Massachisetts, 2018
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Alte link-uri utile

2017 Best Practices Effective Lighting: https://www.toronto.ca/wp-content/
uploads/2018/03/8ff6-city-planning-bird-effective-lighting.pdf 

Diagnoza situației persoanelor cu dizabilități în România: http://anpd.gov.
ro/web/wp-content/uploads/2022/03/Diagnoza-situatiei-persoanelor-cu-
dizabilitati-in-Romania.pdf

Organismul național de standardizare: https://www.asro.ro/ 

Raport design incluziv, Australia: https://centreforinclusivedesign.
org.au/index.php/the-benefits-of-designing-for-everyone-
report/#:~:text=Inclusively%20designed%20products%20and%20
services,size%20of%20their%20target%20markets

Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027: 
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2021/04/wfqgkt8_6ncsv3ymp0rj.pdf 

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2018/03/8ff6-city-planning-bird-effective-lighting.pdf%20
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2018/03/8ff6-city-planning-bird-effective-lighting.pdf%20
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/03/Diagnoza-situatiei-persoanelor-cu-dizabilitati-in-Romania.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/03/Diagnoza-situatiei-persoanelor-cu-dizabilitati-in-Romania.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/03/Diagnoza-situatiei-persoanelor-cu-dizabilitati-in-Romania.pdf
https://www.asro.ro/%20
https://centreforinclusivedesign.org.au/index.php/the-benefits-of-designing-for-everyone-report/%23:~:text%3DInclusively%2520designed%2520products%2520and%2520services%2Csize%2520of%2520their%2520target%2520markets
https://centreforinclusivedesign.org.au/index.php/the-benefits-of-designing-for-everyone-report/%23:~:text%3DInclusively%2520designed%2520products%2520and%2520services%2Csize%2520of%2520their%2520target%2520markets
https://centreforinclusivedesign.org.au/index.php/the-benefits-of-designing-for-everyone-report/%23:~:text%3DInclusively%2520designed%2520products%2520and%2520services%2Csize%2520of%2520their%2520target%2520markets
https://centreforinclusivedesign.org.au/index.php/the-benefits-of-designing-for-everyone-report/%23:~:text%3DInclusively%2520designed%2520products%2520and%2520services%2Csize%2520of%2520their%2520target%2520markets
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2021/04/wfqgkt8_6ncsv3ymp0rj.pdf%20
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De ce este nevoie să fie verificată accesibilitatea 

soluțiilor în fază de proiect și la recepția lucrărilor? 

Pentru că nu este suficient să constatăm dacă au fost 
implementate soluții de accesibilizare/accesibilitate, ci și dacă 
acestea sunt aplicate corect (dimensiuni, poziție, finisaje etc). Este 
nevoie să evaluăm gradul de accesibilitate al proiectelor, folosind 
un instrument obiectiv: grila de verificare a accesibilității.

În alcătuirea unei grile de verificare a accesibilității diverselor 
proiecte, reprezentanții administrației publice, proiectanții sau 
alte entități relevante pot utiliza diverse modele și șabloane de 
verificare a accesibilității. Este  recomandat ca șabloanele  să 
pornească de la întrebările din NP051 și să fie adăugate cerințe 
din ce în ce mai detaliate pentru a lărgi cât mai mult spectrul 
utilizatorilor, în funcție de situație și de complexitatea analizei.

Următorul tabel este preluat din grila de verificare a accesibilității, 
Anexa F a NP051, la care s-au făcut unele actualizări și au fost 
adăugate întrebări suplimentare, marcate în tabel.



A1.3ANEXA 1  Tabel punctaj nivel accesibilitate NP051

Metodă de calcul:

1 Se calculează numărul total de întrebări sau afirmații (X).

2 Se răspunde cu DA sau NU în funcție de situație.

3 Unde nu se aplică întrebarea, poate fi eliminat sau completat cu N/A.

4 Se numără totalul răspunsurilor cu DA (Y).

5 Se calculează procentul pentru spațiul respectiv: Y/X*100.

6 Pentru fiecare zonă sau element care se repetă în spațiu se 
completează o serie de întrebări. De exemplu, dacă există mai multe 
rampe în spațiu se răspunde la seria de întrebări de la Capitolul 
ACCESUL ÎN CLĂDIRI - RAMPE DE ACCES pentru fiecare rampă.

Notă: Deoarece pot fi adăugate sau scoase întrebări ce modifică 
complexitatea analizei, procentul rezultat nu poate fi considerat o 
caracteristică definitorie a acelui spațiu, este mai degrabă un rezultat 
orientativ.
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Grila de verificare a accesibilității - NP051

Număr total răspunsuri
Categorii de probleme curente
SPAȚIUL URBAN ACCESIBIL

CĂI DE ACCES PIETONALE

DIN  
NP 051

Calea pietonală – trotuar, drum, alee, potecă – este liberă de 
obstacole.
Diferențele de nivel sunt preluate într-un mod accesibil, nu doar cu 
trepte sau borduri.

Calea de acces pietonală este dimensionată corespunzător.

Suprafața de călcare a căilor de acces pietonale este plană, netedă, 
rigidă, stabilă, cu un finisaj antiderapant.
Dacă traseul este în pantă, aceasta este conformată corespunzător 
din punct de vedere al gradului de înclinare, al lungimii pantelor,al 
finisajului antiderapant, al balustradelor de sprijin.
Zona adiacentă traseului pietonal este liberă de pericole de 
accidentare prin cădere.

ADAOS LA 
NP051

Traseul este iluminat corespunzător.
Există marcaje tactile audio și vizuale pentru indicarea traseului și 
semnalizarea posibilelor obstacole.
Există contrast vizual între marcajul tactil și fundal.
Există spații de odihnă la un interval corespunzător.
SEMNALISTICĂ

ADAOS LA 
NP051

Indicatoarele (tactile, audio sau vizuale) sunt orientate și poziționate 
la înălțimile corespunzătoare, în poziții ușor de perceput și nu sunt 
obstrucționatede alte obstacole.
Informațiile de orientare și informare sunt transmise prin mesaje 
scurte, clare, pictograme ușor de înțeles.
Informațiile de orientare și informare sunt transmise vizual, tactil și 
audio.
TRAVERSĂRI

ADAOS LA 
NP051

Zonele de traversare sunt iluminate corespunzător.
Există marcaje audio, tactile și vizuale de semnalizare a trecerilor.
Există o preluare a diferenței de nivel dintre carosabil și pietonal prin 
rampe dimensionate corespunzător.
Există semafor cu semnal acustic pietonal.
MOBILIER URBAN

ADAOS LA 
NP051

Mobilierul urban este poziționat în apropierea traseului pietonal.
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ADAOS LA 
NP051

*Mobilierul urban care prezintă risc de accidentare este semnalizat 
corespunzător tactil și vizual.
*Mobilierul urban este în contrast cu fundalul.
*Echipamentele respectă dimensiunile corespunzătoare și nu creează 
obstacole în traseele pietonale.
PARCAJE

DIN  
NP 051

Există facilități de parcare pentru persoanele cu dizabilități, iar 
acestea sunt dimensionate corespunzător.
Locurile de parcare pentru persoane cu dizabilități sunt semnalizate 
corespunzător.

Parcajul pentru persoane cu dizabilități se află în apropierea accesului 
principal.

Numărul locurilor de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități este 
suficient raportat la numărul total al locurilor de parcare.

ADAOS LA 
NP051

*Zona este iluminată corespunzător.

*Aparatele de taxare sunt accesibile tuturor utilizatorilor. (dacă este 
parcare cu plată)
TRANSPORT PUBLIC

DIN  
NP 051

Există posibilitatea de acces utilizând transportul public.

Vehiculele și stațiile acestora sunt conformate corespunzător pentru a 
fi utilizate de către persoanele cu dizabilități.

Există posibilitatea de acces și parcare pentru vehicule precum 
microbuze și autocare echipate pentru a transporta persoane care 
utilizează fotoliu rulant.

Există locuri de odihnă în stație.
Există contrast vizual între locurile de odihnă și fundal.
SPAȚIUL CONSTRUIT ACCESIBIL
ACCESUL ÎN CLĂDIRI - RAMPE DE ACCES (întrebările vor fi folosite 
și pentru rampele din spațiul public descoperit)

DIN  
NP 051

Există un traseu complementar, acolo unde diferențele de nivel sunt 
preluate cu trepte.

Înclinarea rampelor este corespunzătoare utilizării de către persoane 
cu dizabilități (pantă recomandată de 5% - max. 8%).
Există platforme intermediare de odihnă, manevră și așteptare 
la rampele mai lungi de 10.00 m și acestea au dimensiunile 
corespunzătoare.
Rampele sunt protejate de balustrade și reborduri, atunci când  
acestea preiau diferențe de înălțime de peste 30 cm.

Finisajul rampei este antiderapant.

Suprafața rampei este liberă de obstacole.

Amplasarea rampelor și semnalizarea lor este ușor de identificat.

Există posibilitatea accesului în clădire a persoanelor cu dizabilități 
legate de deplasare.
SCĂRI (întrebările vor fi folosite și pentru treptele din spațiul public 
descoperit)

DIN  
NP 051

Este prevăzută câte o mână curentă pe fiecare latură a scării.

Lățimea liberă a scării și podestelor este suficientă.
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DIN  
NP 051

Dimensiunile treptelor și contratreptelor sunt corespunzătoare, iar 
între acestea există contrast vizual, realizat prin culoare, textură sau 
iluminat.
Finisajul treptelor și podestelor este antiderapant.

Există podeste intermediare de odihnă la mai mult de 12 trepte.

Elementele de avertizare tactilo-vizuală sunt amplasate corespunzător.

ECHIPAMENTE DESTINATE CIRCULAȚIEI VERTICALE

DIN  
NP 051

Există posibilitatea accesului la etaj a persoanelor cu dizabilități de 
deplasare.

Există suprafețe de manevră corespunzătoare în fața accesului în 
ascensoare sau adiacent platformelor de ridicare.

Conformarea cabinei ascensorului permite accesul în interior al 
persoanelor cu dizabilități.

Tablourile de comandă, interioare cabinei sau din afara cabinei, 
precum și tablourile de comandă ale platformelor de ridicare sunt 
conformate și amplasate corespunzător pentru utilizarea lor de către 
persoanele cu dizabilități.

CIRCULAȚII ORIZONTALE / CORIDOARE

DIN  
NP 051

Traseul coridoarelor de acces este liber de obstacole sau trepte.

Coridoarele au dimensiuni corespunzătoare.
Există prevăzute suprafețe de manevră cu dimensiuni 
corespunzătoare.
Pardoseala are un finisaj plan și antiderapant.

Există o iluminare adecvată.

UȘI

DIN  
NP 051

Ușile au lățimea necesară pentru a permite accesul persoanelor cu 
dizabilități.

Direcția de deschidere a ușilor este corectă.

Toate pragurile sunt < 1,5 cm.

Există sisteme de acționare accesibile.

Există spații de manevră dimensionate corespunzător în dreptul ușilor.

Există suprafețe vitrate în foile de ușă.
Există uși de acces din sticlă, integrate unor suprafețe vitrate 
de mari dimensiuni, fără parapet - tip vitrină și sunt semnalizate  
corespunzător.
GRUPURI SANITARE (întrebările vor fi folosite și pentru grupurile 
sanitare din spațiul public descoperit)

DIN  
NP 051

Există un grup sanitar accesibil persoanelor cu dizabilități.

Traseul până la grupul sanitar accesibil este la rândul său accesibil.

Obiectele sanitare sunt conformate pentru a fi utilizate de către 
persoanele cu dizabilități.
Pardoseala grupului sanitar este antiderapantă chiar și atunci când 
este udă.
Există sisteme de alarmare și semnalizare.

Spațiul de manevră din grupul sanitar și cel din zona accesului în 
grupul sanitar este suficient.

Sensul de deschidere al ușii grupului sanitar sau băii amenajate și 
echipate pentru accesibilitate este către exterior.
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ANEXA 2  Exemplu de analiză a spaţiului public urban A2.2

Studiu de caz - 
Intersecție

În cadrul analizelor de accesibilitate sunt necesare vizite pe sit pentru 
a face observații la fața locului, în legătură cu interacțiunea utilizatorilor 
cu spațiul respectiv, măsurători și teste cu consultanți, reprezentanți 
din categorii de utilizatori diverse din punct de vedere al abilităților 
fizice, cognitive, sociale etc. Exemplul de mai jos este un extras relevant 
dintr-o analiză de accesibilitate care ilustrează modul în care pot fi 
făcute observațiile. Studiul de caz este realizat la intersecția bulevardelor 

Iuliu Maniu cu Doinea Cornea (fost Vasile Milea), sector 6, București. 

Localizare Google Maps: https://tinyurl.com/yvxcc825 

Observațiile au fost făcute de o echipă formată din:

Doi arhitecți cu experiență de lucru în proiecte de 
accesibilizare și proiectare incluzivă.

Patru consultanți cu dizabilități de vedere, de auz, 
locomotorii și asociate.

În analiză au fost luate în considerare:

Circulațiile pietonale;

Traversările;

Stațiile de transport în comun;

Mobilierul urban și echipamente;

Sistem de semnalizare de informare și orientare;

Obstacolele.

http://https://tinyurl.com/yvxcc825%20
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Prezenta structură de analiză are rol de exemplu. Aceasta se poate 
modifica și adapta în funcție de caracteristicile spațiului analizat. Se pot 
elimina sau adăuga capitole în funcție de tipul spațiului, elementele de 
design urban existente sau necesare și complexitatea analizei. 

Imagine satelit a spaţiului urban analizat

Staţie autobuz Staţie metrou

Staţie tramvai Traversări

D

C

C

B

D

D

A

E

E E

E

BA

E

N
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Transport în comun 
A. Staţie de autobuz

Cadru din stația de autobuz de pe Blvd. Iuliu Maniu

Parapet 
folosit ca 

loc de stat
h=43cm

lat=32cm

Bolard h=50cm
folosit pentru stat

4.0m lățime trotuar

2.0m lățime liberă

Bordură 21cm

Alveolă dedicată 
autobuzului, 
dar nefolosită 
pentru oprire

Traseu obturat 
de obiecte

A
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A. Staţie de autobuz

autobuzele nu opresc lângă trotuar, 
astfel o persoană în fotoliu rulant nu se 
poate urca singură în autobuz.

Stația de autobuz nu este marcată 
tactil și vizual.

Spațiul dedicat circulației pietonale nu 
este clar delimitat și nu păstrează o 
regulă clară.

În stație, nu există spațiu suficient 
pentru manevrarea și îmbarcarea/
debarcarea în/din vehicule a 
persoanelor aflate în fotoliu rulant. 

Circulația pietonală nu este 
liberă de obstacole.

Nu există elemente de mobilier urban 
standardizat sau accesibil, iar pietonii 
se așază ad-hoc pe diversele elemente 
urbane.

Bolarzii nu au înălțimea 
corespunzătoare și nici nu sunt 
marcați.

 

În stațiile de autobuz, deși 
există alveolă dedicată, 

În ceea ce privește locurile de 
odihnă alternative, trecătorii se 
pot odihni pe parapetul din beton.

2

3

4

5

6

7

A

9

1

8
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Transport în comun 
B. Staţie de autobuz

Bolard h=50cm
folosit pentru statCuloar liber 

60cm

Poziționare 
neregulată a 
obiectelor 

Lipsă marcaje 
avertizare obstacol

Cadru din stația de autobuz de pe Blvd. Doina Cornea (fost Vasile Milea)

B
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B

B. Staţie de autobuz

Stația de autobuz, cabina de bilete, 
stâlpul de electricitate/iluminat public, 
bolarzii sau jardinierele devin adesea 
obstacole pentru pietoni.

Stația de autobuz nu este marcată 
tactil și vizual

Nu există locuri de odihnă.

Spațiul pietonal este destructurat, 
aglomerat.

Spațiul dedicat circulației pietonale 
nu este clar delimitat și nu păstrează 
o regulă clară de parcurgere.

1

2

3

4

5
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Pantă
abruptă

Paviment
degradat

Diferență de nivel
13 cm - lipsă rampă

 Transport în comun 
C. Staţie de tramvai

Staţie de tramvai și detaliu refugiu, Blvd. Doina Cornea (fost Vasile Milea)

C

Gol 20 cm

Lipsă locuri 
de odihnă și 
acoperire
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C

C. Staţie de tramvai

Stația de tramvai din zona analizată 
are cele mai multe obstacole în 
comparație cu stațiile dedicate 
celorlalte mijloace de transport în 
comun. Aceasta este inaccesibilă 
persoanelor în scaun rulant și creează 
un obstacol în cadrul intersecției.

Deși există racord (pante) între ambele 
trotuare și zona de traversare, nu 
există racord între refugiul stației și 
zona de traversare. Persoanele cu 
dizabilități locomotorii sunt nevoite 
să ocolească complet spațiul dedicat 
traversării, ajungând pe carosabilului.
 
Refugiul este un obstacol nesemnalizat 
pentru persoanele cu deficiențe de 
vedere.

Finisajul refugiului este degradat, 
prezinta denivelări si gropi. 

Distanța dintre refugiu și tramvai este 
de peste 20 de cm, formându-se astfel 
un spațiu gol între peron și tramvai. 

Stația de tramvai nu are locuri de 
odihnă și de acoperire (protecţie 
intemperii sau umbrire) 

1

2

3

4

5

6
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Circulație pietonală 
liberă de obstacole

Lift în apropierea 
circulației

Lipsă marcaje 
tactile și vizuale

Transport în comun 
D. Staţie de metrou

Stația de metrou Politehnica

Lipsă marcaje tactile 
de avertizare

Contrast vizual între 
treaptă și paviment

D
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D

Nu există marcaje tactile și vizuale 
de atenționare și direcționare către 
acces sau în stație.

Fără o semnalistică clară, hartă tactilă 
cu intersecția sau orice alt reper 
ce transmite informații într-un mod 
incluziv.

Nu există marcaje tactile de ghidaj 
pentru ca persoanele nevăzătoare să 
poată identifica liftul.

Accesul în stația de metrou este ușor 
de identificat.

Spațiul pietonal este generos 
și nu prezintă obstacole. 

Persoanele în fotoliu rulant sau părinții 
cu copii în cărucior pot folosi liftul 
pentru a ajunge în stație. Acesta este 
poziționat într-un spațiu pietonal fără 
obstacole. 

1

2

3

5

D. Staţie de metrou

6

4
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Traversări

Cele patru treceri de pietoni din intersecția Blvd. Iuliu Maniu 
și Blvd. Doinea Cornea (fost Vasile Milea)

Racord corect între 
trotuar și carosabil

Lipsă marcaje 
tactile și vizuale

Obstacole în calea 
de circulație

Bolarzi <70cm,
nemarcați

Racord corect între 
trotuar și carosabil

Lipsă marcaje 
tactile și vizuale

Obstacole în calea 
de circulație

Bolarzi <70cm,
nemarcați

Racord corect între 
trotuar și carosabil

Lipsă marcaje 
tactile și vizuale

Obstacole în calea 
de circulație

Bolarzi <70cm,
nemarcați

Racord corect între 
trotuar și carosabil

Lipsă marcaje 
tactile și vizuale

Obstacole în calea 
de circulație

Bolarzi <70cm,
nemarcați

E
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E

 Traversări

Semafoarele nu prezintă semnal 
acustic pietonal, astfel o persoană 
cu deficiențe de vedere nu poate 
identifica spațiul de trecere din 
intersecție și nici culoarea semaforului.

Spațiul dedicat traversării nu este 
clar delimitat și nu păstrează o regulă 
unitară pentru toată intersecția. 

Adesea se găsesc pe trotuar, pe 
culoarul dedicat traversării, elemente 
urbane (de tipul stâlpi și bolarzi) 
nemarcate.

Nu există marcaje tactile sau audio, 
de direcționare sau atenționare.

O parte dintre bolarzi nu au înălțimile 
corespunzătoare și nici nu sunt 
marcați vizual.

Diferența de nivel dintre trotuar și 
carosabil este rezolvată prin pante line. 

2

3

4

5

6

1
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Semnalistică

Indicatoare și panouri de informare din spațiul public

F
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Semnalistică

Informațiile din mediul urban sunt 
transmise doar prin canalul vizual. 

În multe cazuri este dificil și 
pentru o persoana fără dizabilități 
reglementate să înțeleagă informația 
expusă, din varii motive: scris mic, 
distanță mare, texte lungi, incoerență 
privind grafica elementelor de 
semnalistică din aceeași familie, 
poziția panoului - nu este la vedere, 
panoul este degradat sau a fost 
vandalizat etc.

Multe dintre indicatoare sunt la 
înălțimi necorespunzătoare și cu 
font prea mic pentru a fi citite din 
fotoliul rulant.

1

2

3

F
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Obstacole

Starea spațiului public și obstacolele existente

G
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G

Obstacolele din spațiul pietonal 
sunt foarte diverse și se regăsesc 
peste tot: pe margini, pe mijlocul 
zonei pietonale, în spațiul dedicat 
traversării, iar trotuarul este 
degradat.

Pista pentru biciclete nu are 
continuitate. Aceasta este marcată 
-contrar reglementărilor în vigoare- 
pe mijlocul trotuarului, unde se 
suprapune cu zona de circulație 
pietonală. 

Bolarzii au înălțime mai mică de 70 
cm și sunt nemarcați.

1

2

3

Obstacole



ANEXA 2  Exemplu de analiză a spaţiului public urban A2.18

Concluzii

Aspecte care trebuie remediate:

1 Spațiul urban este incoerent, aglomerat cu obstacole  
și degradat. 

2 Orientarea în spațiu și găsirea traseelor optime de parcurgere 
este dificilă pentru toți pietonii, indiferent dacă aceștia au 
dizabilități sau nu. 

3 În spațiul urban este prezent un nivel ridicat de poluare fonică. 

4 Mijloacele de transport în comun nu sunt accesibile pentru toate 
categoriile de utilizatori. 

5 Semnalistica de informare și orientare este incompletă, 
neaccesibilizată și în anumite cazuri, complet absentă. 

6 Nu există o cale liberă, neobstrucționată pentru circulația 
pietonală, iar obstacolele existente nu sunt marcate tactil  
și vizual. 

7 Trecerile de pietoni nu sunt accesibile persoanelor nevăzătoare 
iar una dintre traversări nu este accesibilă nici persoanelor cu 
dizabilități locomotorii.
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Conținut și  
aplicabilitate

Prezenta anexă a fost întocmită ca rezultat al unei analize care a 
implicat compararea și coroborarea cerințelor legale de accesibilitate, 
obligatorii în România, cu cerințe și bune practici de accesibilizare și 
design incluziv extrase din normative și ghiduri de design urban, din 
alte țări.

În România, „Normativul privind adaptarea clădirilor civile și a spațiului 
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 
051-2012” (denumit în continuare NP051) este singurul document care 
reglementează, din punct de vedere tehnic, condițiile de accesibilizare 
a mediului construit. În spațiul european, nord-american, sud-american 
și australian, sunt în vigoare o gamă largă de normative sau ghiduri 
de design urban incluziv și pentru accesibilizarea mediului construit. 
Pentru realizarea acestei analize comparative, am folosit documente în 
vigoare în țări precum: Australia, Canada, Chile, Irlanda, Marea Britanie, 
Spania și Statele Unite ale Americii.

Recomandările din acest document nu reprezintă o listă exhaustivă și 
nici nu generează soluții 100% incluzive pentru toate categoriile posibile 
de utilizatori. Acestea reprezintă un set de cerințe minime care ar trebui 
folosite pentru îmbunătățirea calității și accesibilității mediului construit. 

Aceasta este o primă ediție a documentului. Ulterior, pot fi adăugate 
capitole, pe măsură ce sunt identificate alte nevoi, tipuri de spații și 
posibile soluții.

Notă: Dacă NP051 sau completările din acest ghid nu acoperă un anumit 
tip de spațiu sau program arhitectural-urbanistic căutat de cititor, pot 
fi utilizate cel puțin cerințele generale din aceste documente ce țin de: 
dimensiuni acces, circulații, moduri de utilizare, semnalistică și marcaje, 
iluminat etc.

1 Normativul de proiectare se poate descărca de aici: https://www.mdlpa.ro/userfiles/reglementari/
Domeniul_XVII/17_23_NP_051_2012.pdf 
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Reprezentare a unei promenade în spațiul public cu rampe și trepte.Fig. 1
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Pg. 
NP051

NP 051 - capitol existent
Recomandări și completări la 

NP051, așa cum au rezultat din 
analiza comparativă

10
Capitolul I  
GENERALITĂȚI

 

10 I.1. Obiect  

10 I.2. Domeniu de aplicare și condiții de utilizare
Informațiile adăugate se regăsesc în 
documentul: Spații publice fără bariere 
- cap. 1 Introducere.

10
I.2.1. Persoanele care beneficiazǎ de 
prevederile prezentului normativ

Informațiile adăugate se regăsesc în 
documentul: Spații publice fără bariere 
- cap. 1.1 Date demografice.

11 I.2.2. Construcții  

12 I.3. Referințe
Informațiile adăugate se regăsesc în 
documentul: Spații publice fără bariere 
- cap. 1.6 Legislație.

12
Capitolul II  
DEFINIȚII, TERMENI UTILIZAȚI

 

15
Capitolul III  
PERSOANE CU HANDICAP– ELEMENTE 
ANTROPOMETRICE ȘI ANTROPODINAMICE

Informațiile adăugate se regăsesc în 
documentul: Spații publice fără bariere 
- cap. 1.1 Date demografice.

21
Capitolul IV  
SPAȚIUL URBAN ACCESIBIL

 

21
Secțiunea 1  
Generalități

 

21
Secțiunea 2  
Amenajarea și conformarea căilor de acces 
pietonale

 

21
IV.2.1. Caracteristicile suprafețelor de călcare 
pentru trotuare și trasee pietonale

 

21
IV.2.2. Lățimea trotuarelor și a traseelor 
pietonale

 

22
IV.2.3. Sistematizarea verticală a trotuarelor și 
a traseelor pietonale

 

26 IV.2.4. Obstacole pe traseele pietonale  

28
Secțiunea 3  
Rampe de acces pietonale între trotuar și 
carosabil

 

28 IV.3.1. Prevederi generale  
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29
IV.3.2. Conformarea rampelor de acces între 
trotuar și carosabil

 

32
Secțiunea 4  
Legătura trotuar - carosabil

Completare cu informații despre 
soluțiile de accesibilitate pentru 
semafor.

32
IV.4.1. Rezolvarea intersecțiilor între trasee 
pietonale și carosabil

 

35
Secțiunea 5  
Stații pentru transport în comun urban

Completare cu informații despre stații 
de transport în comun, metrou și 
reprezentare exemplu pentru un peron 
de tren.

37

Secțiunea 6  
Parcaje

Completare cu o altă soluție pentru 
parcările destinate persoanelor cu 
dizabilități permanente sau de situație:

Exemplu de planimetrie spații parcare 
pentru persoane cu dizabilități;

Locuri de parcare supra-dimensionate, 
destinate altor tipuri de utilizatori;

Cerințe pentru proiectarea spațiilor de 
îmbarcare/debarcare.

37 IV.6.1. Prevederi generale  
37 IV.6.2. Parcarea autoturismelor  

41
IV.6.3. Parcaje subterane – prevederi 
suplimentare

 

41
Secțiunea 7  
Ghidaje pentru orientare și alte sisteme de 
informare

 

41 IV.7.1. Prevederi generale  

41 IV.7.2. Suprafețe tactilo - vizuale
Completare cu tipuri de marcaje și 
exemple de bune practici.

  Capitol nou propus. Momentan, aceste informații 
nu se regăsesc în NP051.

Cerințe de proiectare pentru hărți 
incluzive tactile și machete.

43
Secțiunea 8  
Echipamente și mobilier stradal

 

43 IV.8.1. Cutii poștale  
43 IV.8.2. Cabine telefonice  

43 IV.8.3. Bancomate și automate

Completare cu ilustrații și informații 
despre semnalizare, alte tipuri de 
comenzi, cote și dimensiuni de 
proiectare.

44 IV.8.4. Bănci și scaune  
44 IV.8.5. Panouri indicatoare, reclame  

Pg. 
NP051

NP 051 - capitol existent
Recomandări și completări la 

NP051, așa cum au rezultat din 
analiza comparativă
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45 IV.8.6. Bolarzi  
  Capitol nou propus. Momentan, aceste informații 

nu se regăsesc în NP051. Coșuri de gunoi

  Capitol nou propus. Momentan, aceste informații 
nu se regăsesc în NP051. Cișmele și puncte de hidratare

  Capitol nou propus. Momentan, aceste informații 
nu se regăsesc în NP051. Iluminarea spațiilor publice

46
Capitolul V 
SPAȚIUL CONSTRUIT ACCESIBIL

 

46
Secțiunea 1  
Circulații orizontale

 

46 V.1.1. Elemente generale de conformare  
46 V.1.2. Coridoare  

50
Secțiunea 2  
Circulații verticale – rampe și scări

 

50 V.2.1. Conformarea rampelor  
51 V.2.2. Conformarea scărilor  
51 V.2.2.1. Conformarea treptelor  
51 V.2.2.2. Conformarea rampelor de scări  
53 V.2.2.3. Conformarea podestelor  
53 V.2.2.4. Înǎlțimea liberǎ  

54
V.2.2.5. Semnalizări vizuale și tactile – 
suprafețe de avertizare tactilo-vizuale

 

56
V.2.2.6. Sisteme de protecție de-a lungul 
scǎrilor

 

57 V.2.2.7. Parapet, balustradă  

60
Secțiunea 3 Echipamente destinate 
circulației - ascensoare, platforme, scări și 
trotuare rulante

 

60 V.3.1. Prevederi generale  

60 V.3.2. Ascensoare
Completare cu ilustrații privind cote, 
dimensiuni de proiectare.

63
V.3.3. Platforme cu deplasare verticală și 
platforme cu deplasare pe plan înclinat

 

63 V.3.4. Scări și trotuare rulante  
63 Secțiunea 4 Uși și ferestre  

63
V.4.1. Uși interioare – criterii generale de 
conformare

 

65 V.4.2. Poziția ușii  
66 V.4.3. Uși cu sistem de autoînchidere  

Pg. 
NP051

NP 051 - capitol existent
Recomandări și completări la 

NP051, așa cum au rezultat din 
analiza comparativă
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66 V.4.4. Suprafețe vitrate în foaia de ușă  
66 V.4.5. Contrastul vizual  
68 V.4.6. Uși cu deschidere automată  
68 V.4.7. Mânere de acționare  
69 V.4.8. Praguri  
70 V.4.9. Balamale  
70 V.4.10. Ferestre  

73 Secțiunea 5. Intrări în clădiri
Completare privind accesurile în 
clădiri.

73 V.5.1. Prevederi generale  

73 V.5.2. Conformarea rampelor de acces
Completare cu informații despre 
înclinațiile rampelor și recomandări de 
proiectare.

74
V.5.3. Lungimi de rampe pentru diferențe de 
nivel diferite

 

75 V.5.4. Conformarea acceselor în clǎdiri  

76
V.5.5. Conformarea ușilor și a platformei de 
acces

 

79
Secțiunea 6. Configurarea și echiparea 
spațiilor pentru igiena personalǎ – camere 
de baie și grupuri sanitare

 

79 V.6.1. Cerințe generale  
81 V.6.2. Obiecte și echipamente sanitare  
81 V.6.2.1. Vasul W.C.  
82 V.6.2.2. Lavoarul  
84 V.6.2.3. Bateriile de alimentare cu apǎ  
84 V.6.2.4. Pisoare  
85 V.6.2.5. Dușul  
87 V.6.2.6. Cada de baie  
88 V.6.3. Alte accesorii  

88
V.6.4. Ușile camerelor de baie și a grupurilor 
sanitare

 

88 V.6.5. Iluminat  
88 V.6.6. Sisteme de alarmă  

89
V.6.7. Camere de baie în cadrul locuințelor și 
spațiilor de cazare

 

92
V.6.8. Grupuri sanitare în cadrul clădirilor de 
interes și utilitate publică

 

Pg. 
NP051

NP 051 - capitol existent
Recomandări și completări la 

NP051, așa cum au rezultat din 
analiza comparativă
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  Capitol nou propus. Momentan, aceste informații 
nu se regăsesc în NP051.

Toalete pentru spațiile publice.

Completare cu masă de schimbat 
scutece pentru copii.

Capitol nou propus. Momentan, aceste informații 
nu se regăsesc în NP051.

Informații despre proiectarea cabinelor 
cu pat de schimbat pentru adulți în 
grupurile sanitare.

100
Secțiunea 7 Configurare și echipare pentru 
bucătării 

 

102 Secțiunea 8 Logii și balcoane  
104 Secțiunea 9 Depozitări  
  Capitol nou propus. Momentan, aceste informații 

nu se regăsesc în NP051.
Întrerupătoare, prize și panouri 
de control. Cote și dimensiuni de 
proiectare.

  Capitol nou propus. Momentan, aceste informații 
nu se regăsesc în NP051.

Cerințe de proiectare pentru zonă 
recepție, ghișeu, zonă de așteptare.

106

Capitolul VI  
PROIECTAREA LOCUINȚELOR ÎN 
CONFORMITATE CU NEVOILE INDIVIDUALE 
ALE PERSOANELOR CU HANDICAP

 

106 VI.1. Prevederi generale  

107
VI.2. Adaptarea locuințelor existente la nevoile 
individuale ale persoanelor cu handicap

 

107 VI.2.1. Elemente generale de conformare  
108 VI.2.2. Accesul în imobil  

111
VI.2.3. Variante de adaptare a unui apartament 
la nevoile unei persoane utilizatoare de fotoliu 
rulant

 

115

Capitolul VII  
CLĂDIRI DE INTERES ȘI UTILITATE 
PUBLICĂ ADAPTATE NEVOILOR 
INDIVIDUALE ALE PERSOANELOR CU 
HANDICAP

 

115 VII.1. Generalități  

116

VII.2. Clădiri pentru ocrotirea sănătății 
și asistența socială – spitale, policlinici, 
dispensare, sanatorii, centre de recuperare, 
cǎmine de bătrâni cu specific medical, și altele 
de această natură

 

116 VII.3. Clădiri pentru învățământ  
116 VII.3.1. Prevederi generale  
117 VII.3.2. Săli de clasă / amfiteatre  

Pg. 
NP051

NP 051 - capitol existent
Recomandări și completări la 

NP051, așa cum au rezultat din 
analiza comparativă
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118
VII.4. Clǎdiri pentru activități administrative/ 
birouri

 

118 VII.4.1. Public vizitator  
118 VII.4.2. Personal angajat  

118
VII.5. Clădiri pentru activități culturale și de 
divertisment – săli pentru spectacole, auditorii, 
săli de conferințe, săli de concert

 

119 VII.5.1. Spectatori  
120 VII.5.2. Interpreți  
120 VII.6. Clădiri pentru muzee și biblioteci  

121
VII.7. Clădiri pentru activități sportive, terenuri 
de sport și piscine

 

121 VII.7.1. Spectatori  

122 VII.7.2. Sportivi
Completare cu cerințe de proiectare 
pentru cabinele de schimb.

124 VII.8. Clădiri pentru activitǎți comerciale  
124 VII.9. Clădiri pentru alimentație publică  

126
VII.10. Clădiri turistice – hoteluri, pensiuni, 
moteluri

 

  

Capitole nou propuse. Momentan, aceste 
informații nu se regăsesc în NP051.

Parcuri 
 
 Loc de joacă

 Spațiu pentru animale de companie

 Loc de luat masa

 Spații de fitness

 Șantier - protecția pietonilor

 Cimitir

129 Anexa A: Referințe tehnice și legislative   
130 Anexa B: Semnalistică  

136
Anexa C: Abilități umane și aspecte legate de 
proiectare

 

142 Anexa D: Cabina ascensorului  

143
Anexa E: Sisteme de control și semnalizare 
pentru ascensoare

 

144 Anexa F: Grilă de verificare a accesibilității  

Pg. 
NP051

NP 051 - capitol existent
Recomandări și completări la 

NP051, așa cum au rezultat din 
analiza comparativă
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Semafoare

În completarea informațiile din NP051 despre semafoare din Secțiunea 
4 Legătura trotuar – carosabil, cap.IV.4.1. Rezolvarea intersecțiilor între 
trasee pietonale și carosabil, am rezumat recomandări internaționale din 
următoarele documente:

„Building for Everyone. A Universal Design Approach: External 
environment and approach, 1”, pg. 73, Irlanda.

„City of Ottawa Accessibility Design Standards”, pg. 80, Canada.

„Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados”, Ministerio de 
Vivienda, pg. 36, 117, Spania.

Pe lângă semnalul acustic pietonal, semafoarele atașate trecerilor de pietoni 
ar trebui să fie echipate cu un panou de control și informare. Se recomandă 
ca acest panou:

Să fie dotat cu un sunet de localizare a panoului de control; un sunet 
diferit de cel care semnalizează culoare verde a semaforului.

Să existe săgeți tactile care indică direcția de traversare. (fig. 2)

Să fie dotat cu o hartă tactilă cu o reprezentare simplă a trecerii, 
benzilor de circulație, trotuar etc. (fig. 3 și 4)

Să poată fi controlat atât manual cât și automat.

Să fie dotat cu semnale acustice, dar și cu vibrații care indică 
momentul când este permisă trecerea străzii.

Să nu fie controlat doar cu touchscreen, iar butoanele să fie ușor de 
apăsat cu orice mână, inclusiv cu pumnul strâns.
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Panou de comandă al semaforului la trecerea de pietoni, Viena.

Semafoare

Fig. 4

Fig. 2 Fig. 3
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Transport  
în comun

În NP051 există cerințe de proiectare pentru stațiile de transport 
în comun - Secțiunea 5 Stații pentru transport în comun urban. 
Recomandările de proiectare pentru stațiile de transport în comun ce 
vin în completarea normativului propuse prin acest ghid, reprezintă un 
rezumat al informațiilor extrase din:

„Inclusive Mobility”, Dep. of Transport, pg.32-35, Marea Britanie.

„City of Ottawa Accessibility Design Standards”, pg. 87, Canada.

Trebuie să existe locuri de odihnă și panouri de informare 
ce respectă cerințele legate de signalistică incluzivă. Nici un 
element de mobilier urban sau echipament nu ar trebui să 
obstrucționeze circulația.

Dacă există pereți de sticlă în stație, aceștia trebuie marcați 
corespunzător vizual pentru a evita accidentele.

Este recomandat ca stația să fie dotată cu o acoperire pentru 
umbrire și care protejează de intemperii.

Caracteristicile de proiectare și soluțiile de accesibilizare 
instalate pe vehiculele destinate transportului în comun, vor 
fi compatibile cu dimensiunile și soluțiile de accesibilizare 
existente în stații și refugii. 

Dacă nu se poate face accesul la același nivel de pe trotuar și/
sau refugiu în autobuz sau tramvai, trebuie să existe o rampă 
automată sau manuală - fig.5
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Stații de metrou

NP051 nu prevede cerințe specifice pentru stațiile de metrou, dar există 
prevederi pentru stațiile de transport în comun (vezi Cap. anterior)

Recomandările de proiectare pentru stațiile de metrou, propuse prin 
acest ghid, reprezintă un rezumat al informațiilor extrase din:

„Inclusive Mobility”, Dep. of Transport, Marea Britanie.

„City of Ottawa Accessibility Design Standards”, pg. 87, Canada.

Stațiile de metrou trebuie să fie accesibile tuturor călătorilor, indiferent 
de vârstă, gen, abilități sau dizabilități, categorie socială etc. De aceea, 
este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

Cale de acces și circulație

Trebuie să existe o cale de circulație liberă de obstacole și 
accesibilă până la stația de metrou și apoi până la peron.

 Dimensiunile minime pentru căile de acces și circulații se găsesc 
în NP051, cap. IV.2.2. Lățimea trotuarelor și a traseelor pietonale.

Iluminarea spațiilor publice trebuie să respecte cerințele 
stipulate la pg. A3.36.

Bordurile, diferențele de nivel sau rigolele nu trebuie să 
depășească 15 mm înălțime, altminteri este nevoie de soluții de 
accesibilizare a diferențelor de nivel.
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Dacă accesul se face cu scări sau scări rulante, atunci trebuie 
să existe și o variantă cu lift în proximitatea accesului. Trebuie 
să existe un sistem de lifturi ce duc până pe peron și cale de 
circulație liberă de obstacole, între aceste lifturi.  Lifturile trebuie 
să fie marcate vizual și tactil. De asemenea, acestea trebuie să 
respecte cerințele de proiectare din NP051.

Accesul în vagon trebuie să fie la același nivel cu peronul și să nu 
existe un gol prea mare între vagon și peron, astfel încât să nu fie 
îngreunat accesul cu scaun rulant.

Porți de acces

Lățimile golurilor accesurilor se găsesc în NP051, V.5.5. 
Conformarea ușilor și a platformei de acces. Trebuie să existe 
turnicheți accesibili persoanelor în scaun rulant, scooter electric 
sau părinților cu copii în cărucior - fig.07.

Accesurile trebuie să fie marcate vizual și tactil pentru o mai 
bună identificare, iar modul de deschidere sau mânerele ar 
trebui să fie ușor de folosit și de cineva cu mobilitate redusă. 
Este recomandat să existe uși cu deschidere automată.

Suprafețe/finisaje

Suprafața de călcare din spațiu trebuie să fie nivelată, fermă, 
stabilă, rezistentă la alunecare chiar și dacă este umedă. 
Finisajele utilizate nu trebuie să producă obstacole pentru 
scaunul rulant, alte vehicule asistive sau pentru persoanele care 
utilizează bastonul alb. 
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Semnalistică

Trebuie să existe un sistem de orientare și semnalizare care 
respectă cerințele de la pg. A3.23, pentru buna informare a 
utilizatorilor în legătură cu regulamentul spațiului. Aceste sisteme 
trebuie să ofere informații despre: orarul de circulație, liniile și 
stațiile, conexiunile dintre acestea, informații generale, hărți etc. 

Trebuie să existe marcaje tactile și vizuale care să ajute 
la diferențierea zonelor de circulație de zonele de interes, 
posibilele obstacole, accesuri, marginea peronului.

Facilități

Trebuie să existe bănci și/sau locuri de odihnă poziționate la un 
interval conform cu prevederile stipulate în NP051. 

Este recomandat să existe grupuri sanitare ce respectă cerințele 
NP051 și pg. A3.47.

Automatele de bilete trebuie să fie accesibile atât persoanelor în 
scaun rulant, cât și nevăzătorilor sau altor categorii de utilizatori. 
(ex.: de evitat panouri de comandă exclusiv cu touchscreen, fără 
voice-over sau posibilitate de a conecta căști).



ANEXA 3  Cerinţe pentru accesibilitatea mediului construit în investițiile publice A3.18

2000

1200

300 900
1800

Punct de control acces - accesibil

Alte exemple: reprezentarea unei staţii de tren

Staţii de metrou

Fig. 7

Fig. 8

Notă: Toate cotele sunt în mm

2000

1200

300 900
1800

Turnicheți

Deschidere liberă 
de 860mm (min)

Stâlp cu 
contrast 
vizual

Panou de protecție

Lățime platformă
2000mm

Marcaj tactil 
și vizual de 
atenționare montat 
la min. 500mm 
de marginea 
peronului.



ANEXA 3  Cerinţe pentru accesibilitatea mediului construit în investițiile publice A3.19

Parcaje

Pentru conformarea spațiilor de parcare accesibile persoanelor cu 
dizabilități, se vor respecta cerințele NP051, Cap. IV.6.2 Parcarea 
autoturismelor și Cap. IV.6.3 Parcaje subterane - prevederi 
suplimentare, Secțiunea 6: Parcaje. 

În completarea acestor prevederi, se vor respecta și cele stipulate în:

NP 24:1997 - Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor 
pentru autoturisme, indicativ;

NP 127:2009 - Normativ de securitate la incendiu a parcajelor 
subterane pentru autoturisme.

La nivel internațional, normativele de proiectare oferă detalii 
suplimentare privind conformarea parcajelor. Recomandările acestui 
ghid sunt în complementare la reglementările prezente în legislația 
națională și propun implementarea unor soluții practice de conformare 
a parcărilor, astfel încât acestea să fie accesibile pentru categorii cât 
mai diverse de utilizatori. Ele, reprezintă un rezumat al informațiilor 
extrase din:

„Building for Everyone. A Universal Design Approach: External 
Environment and approach 1”, pg. 13-15, 20-22, 31-35, Irlanda.

Parcaje publice și private - Recomandări pentru bună practică în 
proiectarea parcajelor accesibile sau incluzive:

Soluție recomandată pentru proiectarea spațiilor de parcare 
pentru persoanele cu dizabilități:

Aceasta reprezintă o alternativă incluzivă la soluțiile propuse de 
normativele naționale (fig. 9).

Abordarea incluzivă în proiectarea spațiilor de parcare pentru 
persoanele cu dizabilități, impune asigurarea unei accesibilități 
sporite prin posibilitatea de îmbarcare/debarcare din ambele 
laturi ale autovehiculului.
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A. Rut a de acces este de preferat să fie cu bordură coborâtă sau acces
la același nivel, evitând deplasarea în spatele ma șinilor parcate.
B. Borduri coborâte/rampe sau același nivel.
C. Spa țiu de parcare desemnat standard 2400 (min) x 4800 (min).
D. Zona de siguran ță, în afara zonei de trafic, cu lățimea de 1200 mm
pentru acces la portbagaj și pentru mașini cu rampă în spatele mașinii.
E. Zon ă de acces marcată cu lă țimea de 1200 mm între locurile de
parcare desemnate

Notă: toate dimensiunile sunt în mm.

Variantă de proiectare locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități

Parcaje

Fig. 9

Notă: Toate cotele sunt în mm

A. Ruta de acces este de preferat să fie cu bordură coborâtă sau acces la 
același nivel, evitând deplasarea în spatele mașinilor parcate.

B. Borduri coborâte/rampe sau același nivel.

C. Spațiu de parcare desemnat standard 2400 mm (min) x 4800 mm (min).

D. Zona de siguranță, în afara zonei de trafic, cu lățimea de 1200 mm pentru 
acces la portbagaj și pentru mașini cu rampă de acces în spate.

E. Zonă de acces marcată cu lățimea de 1200 mm între locurile de parcare 
desemnate.
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Spații de parcare pentru familii

Pe lângă spațiile alocate celor cu permis de parcare pe locurile 
destinate persoanelor cu dizabilități, se recomandă amenajarea 
locurilor de parcare de dimensiuni similare - dar fără pictogramă 
sau marcaje specifice persoanelor cu dizabilități - în apropierea 
accesului în clădiri publice, pentru: părinții cu cărucior de 
bebeluș, persoane cu dizabilități temporare de mobilitate, 
persoane care au nevoie să descarce sau să aprovizioneze etc.

Aceste locuri ar trebui să fie la o distanță de maxim 25 m de 
accesul în clădiri sau, dacă nu este posibil, să ofere un spațiu 
pietonal neobstrucționat până la intrarea în clădiri; cu locuri de 
odihnă la fiecare 50 m.

De notat: acest concept este deja implementat cu succes în 
România, la rezolvarea parcajelor pentru unele centre comerciale.

Aceste recomandări se aplică pentru parcări supraterane și subterane.
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Spații de îmbarcare/debarcare:

Aceste spații vor fi de regulă amenajate aproape de intrarea 
principală a unei clădiri sau în alte locații privilegiate. Astfel, 
persoanele cu mobilitate redusă și cei care sunt conduși până la 
locație de altcineva sau folosesc servicii de taxi, ride & share, au un 
punct facil și vizibil de întâlnire, aproape de accesul în clădire.

Spațiile de îmbarcare/debarcare trebuie să fie ușor de localizat. 
Dacă este necesar, trebuie asigurată semnalizare suplimentară.

Spațiile de îmbarcare/debarcare vor fi prevăzute în plus față de 
locurile de parcare cerute prin normativ. 

Spațiile de îmbarcare/debarcare sunt esențiale acolo unde parcajul 
autovehiculelor nu poate fi asigurat în apropierea clădirii.

Spațiile de îmbarcare/debarcare vor fi la același nivel cu suprafața 
carosabilului pentru a permite transferul facil în și din autovehicule. 
În cazul în care suprafețele carosabile și trotuarele sunt la aceeași 
înălțime, trebuie utilizate marcajele tactile adecvate, în beneficiul 
persoanelor cu dificultăți de vedere. 

În situațiile în care spațiile de îmbarcare/debarcare sunt deservite 
de serviciile de transport în comun (precum instituții publice sau 
spații comerciale de dimensiuni mari) acestea ar trebui să fie 
prevăzute suplimentar cu o zonă cu borduri ridicate. Astfel, se va 
asigura accesul facil pentru persoanele care trebuie să urce într-un 
microbuz cu podea înaltă și pentru cei care trebuie să utilizeze o 
rampă pentru a se îmbarca în taxi sau autobuz.

Spațiile de îmbarcare/debarcare vor avea o suprafață de călcare 
solidă și uniformă. În zona în care oamenii se vor transfera în și 
din vehicule, se vor evita elemente de paviment precum: guri de 
vizitare, rigole și grilaje deoarece acestea pot împiedica accesul 
și pot prezenta un pericol de împiedicare. Acolo unde amplasarea 
acestor elemente nu poate fi evitată, grătarele sau grilajele vor avea 
o dimensiune a ochiului de maximum 10 mm x 20 mm, iar partea 
lungă a ochiului va fi amplasată paralel cu direcția de mers, pentru 
o utilizare facilă de către câinii ghid.

Ori de câte ori este posibil, aceste spații vor fi acoperite pentru a 
oferi protecție împotriva intemperiilor. O înălțime de 2600 mm la 
partea inferioară a copertinei facilitează accesul pentru majoritatea 
vehiculelor de pasageri.
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Marcaje tactile  
și vizuale

Pe lângă informațiile din NP051 despre marcajele tactile și vizuale de 
direcționare și avertizare, am rezumat recomandări internaționale ce 
completează normativul din următoarele documente:

„Building for Everyone. A Universal Design Approach: External 
environment and approach, 1”, pg. 12, Irlanda.

„Guidance on the use of Tactile Paving Surfaces”, DETR,  
Marea Britanie.

Când sunt proiectate planurile pentru amplasarea marcajelor este 
important de avut în vedere că marcajele tactile și vizuale pentru 
nevăzători pot reprezenta un disconfort sau un obstacol (ex. pericol de 
împiedicare) la călcare pentru alte categorii de utilizatori precum cei 
care însoțesc un cărucior pentru bebeluși, cei în scaun rulant, cei cu 
mobilitate redusă etc. De aceea este important ca aceste marcaje:

Să nu fie folosite în exces.

Să fie montate corect.

Sau

Pavimentul să fie proiectat în așa fel încât să limiteze pe cât 
posibil nevoia de a montat marcaje: ex. finisaje diverse vizual și 
tactil aplicate după o regulă prestabilită pentru diferenția zonele.

Marcajele pot fi realizate din:

Poliuretan rezistent la trafic intens; 

Oțel inoxidabil;

Beton;

Ceramică;

Piatră naturală;

Realizate direct în asfalt;

Sau alte finisaje rezistente la trafic;

Pentru spațiile publice exterioare sunt recomandate variantele din:

Beton - fig.10;

Piatră naturală - fig.11;

Realizate direct în asfalt - fig.12;
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Exemple de marcaje tactile din Bregenz, Viena și Lustenau, Austria

Marcaje tactile și vizuale

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12
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Semnalistică

NP051 prevede utilizarea unei forme de ghidaj vizual și tactil pentru 
spațiile publice deschise și clădiri, inclusiv existența unui plan tactil de 
evacuare, dar nu există informații despre cerințele de proiectare. De 
aceea, pentru a proiecta astfel de elemente de orientare în spațiul public, 
este recomandat să fie utilizate standardele internaționale:

ISO 17049, Accessible design — Application of Braille on 
signage, equipment and appliances.

ISO 21542:2021, Building construction — Accessibility and 
usability of the built environment.

ISO 19028:2016, Accessible design — Information contents, 
figuration and display methods of tactile guide maps.

Pentru cerințe privind realizarea proiectelor de semnalistică, cu accente 
pe hărți incluzive tactile și machete, am rezumat recomandări din 
următoarele documente:

„Building for Everyone. A Universal Design Approach: Internal 
environment and services, 4”, pg. 68, Irlanda.

„City of Toronto Accessibility Design Guidelines”,  
pg. 400-401,Canada.

„City of Ottawa Accessibility Design Standards”, pg.160, Canada.

„Designing for Accessibility: an essential guide for public 
buildings”, pg. 54, Marea Britanie.
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Necesitate și număr:

Hărțile incluzive tactile și machetele sunt instrumente de informare și 
orientare în spațiu pentru persoanele cu dizabilități sau fără: cu deficiențe 
de vedere, persone neurodivergente, persoane cu diverse forme de 
demență sau turiști nefamiliarizați cu locul.

Ar trebuie să existe cel puțin o hartă tactilă în fiecare instituție publică, 
spațiu comercial, spațiu de birouri etc. Dacă spațiile sunt complexe, ar 
trebui să fie dotate cu câte o hartă pentru fiecare nivel sau pentru fiecare 
zonă. De asemenea, hărțile tactile ar trebui să fie prezente și în spațiile 
publice - ex. intersecții, parcuri, gări, autogări etc.

Pentru zonele sau clădirile istorice sunt recomandate și machetele din bronz. 

Cerințe de proiectare.

Hărți incluzive tactile:

Elementele principale: titlu, reprezentarea nordului, scara hărții, 
plan al spațiului, legendă. Opțional: coduri QR care duc către pdf-
uri vectoriale ce pot fi citite cu aplicații de tipul voiceover sau 
către video-uri cu indicații audio, vizuale, subtitrări sau traduceri 
în limba semnelor, către alte site-uri sau sisteme audio cu indicații 
de utilizare a hărții.

Pentru buna iluminare a acestor elemente de semnalistică, se 
recomandă valori cuprinse între 350-450 lux.

Pe marginea suportului/hărții, este recomandat să existe un 
localizator tactil care marchează zonele cu text Braille. 

Planul se montează întotdeauna orientat după poziția spațiului 
respectiv în relație cu cititorul și poziția lui de citire. Informațiile 
de pe hărți trebuie să fie prezentate cu texte scurte cu caractere 
latine, în alfabet Braille și pictograme.

Planurile trebuie să reprezinte informațiile esențiale ale spațiului 
pentru a nu îngreuna citirea tactilă.

Hărțile și planurile tactile trebuie să fie confortabile la atingere 
și să nu prezinte muchii tăioase. Trebuie să fie realizate din 
materiale ce nu creează reflexii puternice și care sunt ușor de 
curățat. De asemenea, acestea trebuie să fie în contrast vizual cu 
fundalul sau cu suportul pe care sunt așezate.
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a. până în 600mm
b. 900mm
c. Aproximativ 1000mm

a. Recomandat-1400mm
b. Până în 600mm

Dimensiunile hărților incluzive și variante de montare

Hărţi incluzive, tactile

Fig. 13

Planurile și hărțile tactile pot fi montate pe un suport cu înclinație 
între 40-60 grade sau vertical, pe perete (fig.13) Pentru o 
utilizare confortabilă, inclusiv din scaun rulant, lățimea maximă 
recomandată pentru un astfel de plan sau hartă este 1200 mm, iar 
adâncimea este de 600 mm. Vor fi centrate la 1400 mm deasupra 
nivelului podelei, cu marginea inferioară nu mai jos de 900 mm 
și cu marginea superioară nu mai sus de 1800 mm deasupra 
nivelului podelei.

Amplasarea obiectelor de semnalistică se va face de-a lungul unei 
căi de circulație accesibile, fără a deveni un obstacol.

a. până în 600 mm
b. 900 mm
c. aproximativ 1000 mm

a. recomandat 1400 mm
b. maxim 600 mm
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Hărţi incluzive, tactile

Hartă tactilă cu reprezentarea peroanelor din gară, Veneția, ItaliaFig. 14
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Machete incluzive

Amplasarea unor astfel de obiecte de semnalistică se va face 
de-a lungul unei căi de circulație accesibilă, dar fără a deveni  
un obstacol.

Pentru buna iluminare a acestor elemente de semnalistică, se 
recomandă valori cuprinse între 350-450 lux.

Machetele trebuie să fie confortabile la atingere și să nu prezinte 
muchii tăioase. 

Elementele principale: titlu, reprezentarea nordului, scara hărții, 
plan al spațiului, legendă. Opțional: coduri QR care duc către pdf-
uri vectoriale ce pot fi citite cu aplicații de tip voiceover sau către 
video-uri cu indicații audio, vizuale, subtitrări și traduceri în limba 
semnelor, sisteme audio cu indicații de utilizare a machetei.

Este recomandat ca aceste machete să fie amplasate pe un 
soclu de maxim 950 mm înălțime.

De asemenea, acestea trebuie să fie în contrast vizual cu fundalul 
sau cu suportul pe care sunt așezate.

Materialul utilizat, de obicei, este bronzul, iar suportul/soclul 
poate fi realizat din diverse materiale (de ex. piatră naturală, 
beton, tablă oțel etc.).
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Machetă Museumsquartier, Viena

Machetă Timișoara, Piaţa Libertăţii

Machete

Fig. 16

Fig. 15

© Opinia Timișoarei, https://www.opiniatimisoarei.ro/timi-
soara-ca-o-jucarie-detalii-uimitoare-pe-macheta-centru-
lui-istoric-din-piata-libertatii-ce-lipseste-foto/30/03/2016
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Bancomate, automate 
și alte tipuri de comenzi

În completarea cap. Bancomate și automate din NP051, am rezumat 
cerințe și recomandări suplimentare, extrase din următoarele documente:

„Building for Everyone. A Universal Design Approach: External 
environment and approach ,1”, pg. 31, Irlanda.

„City of Ottawa Accessibility Design Standards”, pg.160, Canada.

Panoul de comandă pentru aparatele de plătit parcarea trebuie 
să fie în contrast cu fundalul.

Instrucțiunile trebuie să fie clare, cu mesaje scurte, încorporând 
simboluri ușor de recunoscut și de înțeles sau, acolo unde este 
posibil și necesar, diagrame explicative.

Pentru orice tip de automat, este de evitat ca panoul de 
comandă să fie dotat doar cu comandă touchscreen, fără a exista 
și o alternativă cu butoane.

În parcări publice, ar trebui să fie oferită și posibilitatea de a 
achiziționa bilet online pentru cazurile în care există dificultăți 
de a accesa în zona în care este amplasat aparatul.
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Înălțimi pentru panoul de comandă al automatelor de bilete și alte produse

Bancomate, automate

Fig. 17

Fig. 18

Notă: Toate cotele sunt în mm

A. butoanele de control, 
fanta pentru monede și 
eliberarea tichetului se 
încadrează într-o înălțime 
de 450 mm.

Notă: comenzile și fantele pentru monede trebuie poziționate la 750-1200 
mm deasupra nivelului solului. Deschidere pentru preluarea produselor din 
automate mari, de sine stătătoare, trebuie să fie poziționate la 400 mm 
deasupra nivelului solului.
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Coșuri de gunoi

În completarea cap. Secțiunea 8 Echipamente și mobilier stradal din 
NP051, am rezumat cerințe și recomandări suplimentare, extrase din:

„Building for Everyone. A Universal Design Approach: External 
environment and approach, 1”, pg. 69, Irlanda.

„City of Toronto Accessibility Design Guidelines”,  
pg. 175-176, Canada.

Circulație și acces

Coșurile de gunoi din spațiul public trebuie să fie conectate la 
căi de circulație accesibile.

Control și utilizare

Coșurile de gunoi trebuie să poată fi utilizate cu orice mână, dar 
și cu pumnul închis.

Caracteristici

Vor avea o înălțime de maxim 1300 mm, iar trapa de aruncat 
gunoiul se va amplasa la cel mult 1000 mm deasupra suprafeței 
pardoselii, perpendicular pe direcția de circulație. Este 
recomandat să existe și un capac sau o protecție pentru a 
preveni ca deșeurile să fie scoase din cauza vântului.

Coșurile de gunoi trebuie să fie ușor de identificat prin formă și 
prin contrastul cromatic față de fundal, vecinătăți.

De asemenea, poziția și conturul acestora trebuie să poată fi 
identificate ușor cu bastonul alb. De aceea, sunt de evitat coșurile 
de gunoi amplasate în consolă, pe traseul de circulație. Dacă 
acestea intră peste traseul de circulație trebuie să existe marcaje 
tactile și vizuale de avertizare, sau cel puțin o protecție la baza 
soclului, pentru ca obstacolul să poată fi identificat cu bastonul.
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Cișmele 

Spațiile publice ar trebui să ofere surse de apă potabilă pietonilor și să 
fie accesibile tuturor utilizatorilor, indiferent de abilitățile lor.  NP051 
nu prevede cerințe de proiectare pentru sursele de apă potabilă din 
spațiile publice. Recomandările de proiectare și amplasare au fost 
rezumate din următoarele documente internaționale:

„Building for Everyone. A Universal Design Approach: External 
environment and approach, 1”, pg. 70, Irlanda.

„City of Toronto Accessibility Design Guidelines”,  
pg. 132-133, Canada.

„Ficha 13 - Plazas y Parques Urbanos Accesibles”,  
Corporación Ciudad Accesible, Chile.

Unde există cișmele sau alte surse publice de apă potabilă, 
acestea trebuie să fie marcate vizual și tactil pentru a fi ușor de 
identificat și de folosit de către toți utilizatorii. 

Trebuie să fie prevăzute cu un spațiu liber pentru genunchi, 
destinat persoanelor care stau într-un scaun rulant. Pentru 
îndeplinirea acestei condiții, trebuie să existe un spațiu liber, sub 
sursa de apă, de minim 735 mm. Adâncimea acestor cișmele 
poate varia între 430-500 mm, iar robinetul/duza se va afla la o 
înălțime între 750-915 mm. Sursa de apă trebuie să fie la maxim 
125 mm de marginea cișmelei. Pentru utilizarea frontală, trebuie 
să existe un spațiu liber de 900x1500 mm în fața cișmelei și 
900x2200 mm pentru utilizarea laterală.

Jetul de apă trebuie să ajungă la minim 100 mm înălțime.

Este recomandat să existe cișmele cu surse de apă la mai 
multe înălțimi pentru a oferi acces unui număr mai mare de 
utilizatori – cotă pentru băut din picioare între 900-1000 mm, 
cotă pentru scaun rulant sau copil între 750-850 mm, cotă 
pentru animal de companie.

Trebuie să existe o cale de circulație liberă de obstacole până la 
sursa de apă și nu va fi poziționată direct în calea de circulație.
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380 125

(min)

300 200

Trebuie să fie ușor de folosit cu oricare dintre mâini, dar și cu 
pumnul închis. Este recomandat să existe posibilitatea de control 
automat. Este de evitat soluția cu control prin pedală pentru 
picior. Pentru a porni cișmeaua, nu trebuie să fie folosite acțiuni 
de tipul: întoarcerea/răsucirea încheieturii mâinii sau apucarea 
cu vârful degetelor.

La partea de jos, trebuie să existe o rigolă de scurgere, pentru a 
evita băltirea, dar dimensiunea grilelor și a altor goluri ale rigolei nu 
trebuie să permită trecerea obiectelor mai mari de 13 mm diametru.

Este recomandat ca, cișmelele și orice alt punct public de 
hidratare, să fie finisate cu muchii rotunjite și fără colțuri 
ascuțite. Trebuie să existe contrast între sursa de apă și fundal.

Exemplu de cișmea accesibilă

Cișmea - Vedere în elevație

Cișmele

Fig. 20

Fig. 20

©  Most Dependable Fountains

Notă: Toate cotele sunt în mm

Duză
915 m
max

Spațiu
pentru

genunchi
735mm
(min) Spațiu pentru tălpi și 

degete de 350mm (min)
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Iluminarea 
spațiilor publice

Pe lângă cerințele din NP051, care se referă cu precădere la iluminarea 
din interiorul clădirilor și doar ocazional face referire la iluminarea 
spațiilor publice aferente, este recomandată utilizarea prevederilor 
stipulate în:

Normativ republican din 5 mai 1976 privind folosirea rațională a 
energiei electrice la iluminatul artificial, precum şi în utilizările casnice.

Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat 
artificial din clădiri indicativ np-061-02.

Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și 
pietonal indicativ np-062-02.

La nivel internațional cerințele privind iluminatul public pentru 
îmbunătățirea accesibilității, sunt mai bine rezumate în:

„City of Ottawa Accessibility Design Standards”, pg. 141-142, Canada.

„Building for Everyone: A Universal Design Approach, Internal 
Environment and Services”, pg. 31-33, Irlanda.

Iluminat exterior -  
Recomandări generale pentru bune practici în proiectare:

Rampele, treptele și scările trebuie să fie echipate adecvat, pentru 
iluminarea, identificarea și diferențierea suprafețelor (ex. podest/
rampă), treptelor, contratreptelor, muchiilor și balustradelor;

Iluminarea de pe traseele pietonale trebuie să fie distribuită 
uniform și să asigure un spectru de culori rezonabil, minimizând în 
același timp umbrele proiectate pe traseu;

Trebuie să fie asigurată iluminare suplimentară pentru a scoate în 
evidență toate indicatoarele de orientare;
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Stâlpii sau corpurile de iluminat nu trebuie să obstrucționeze 
traseele pietonale și rutele accesibile;

Obiectele de iluminat cu înălțimi joase trebuie să fie montate 
suficient de sus pentru a depăși grosimea straturilor uzuale de 
zăpadă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, se va asigura o 
iluminare alternativă alternativă, din alte surse; 

Toate corpurile de iluminat aflate deasupra circulațiilor pietonale 
trebuie să fie montate la o înălțime de minim 2100 mm, peste 
cota de călcare a pardoselii.

Iluminat interior -  
Recomandări generale pentru bune practici în proiectare:

Lumina naturală ar trebui să fie folosită oriunde este posibil 
pentru a ilumina intrările, coridoarele și spațiile de interes; cu 
toate acestea, trebuie evitate soluțiile care au ca rezultat reflexia 
directă a luminii din pardoseli sau suprafețe de lucru;

Ar trebui integrate atât surse de iluminat artificial, cât și natural 
pentru a oferi o lumină confortabilă, distribuită uniform pe 
suprafețele de lucru și pe toată suprafața căilor de circulație;

Proiectarea sistemelor de iluminat trebuie să permită o calitate 
a iluminării cât mai aproape de spectrul vizibil complet, pentru 
a asigura o identificare facilă a muchiilor, a limitelor și a 
contrastelor de culoare care sunt folosite ca ghidaje în orientare;

Muchiile scărilor, treptelor, rampelor sau ale scărilor rulante 
trebuie să fie iluminate uniform;

În zonele de recepție sau la ghișee, sursele de lumină (naturale 
sau artificiale) nu trebuie să fie poziționate la capetele 
coridoarelor sau în spatele utilizatorilor.
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Iluminat public - Recomandări suplimentare, privind evitarea 
reflexiilor și a strălucirilor: 

Finisajele pentru pardoseli (precum: PVC, terrazzo și gresie, 
mozaicuri și alte materiale similare) și pereți (de exemplu: 
vopsea, placări din PVC, piatră naturală, lemn, plastic etc.) vor fi 
mate sau satinate, pentru a preveni și a minimiza strălucirea;

Pe cât posibil, se vor implementa soluții de control al surselor de 
iluminat natural, prin parasolare, paravane, jaluzele, draperii sau 
prin implementarea altor soluții de control, în special acolo unde 
lumina directă a soarelui poate provoca reflexii;

Se recomandă folosirea de corpuri de iluminat care nu reflectă 
lumina direct către utilizatori și care minimizează potențialul de 
reflexie pe diverse suprafeței; se recomandă folosirea corpurilor 
cu difuzoare de lumină, a celor cu lentile sau a surselor de 
lumină încastrate);

Acolo unde sunt folosite plafoniere fluorescente, montate aparent 
(precum: în coridoare), se recomandă ca acestea să fie finisate 
cu muchii sau extremități laterale întunecate; de asemenea, 
se recomandă ca aceste corpuri de iluminat să fie montate 
perpendicular pe traseul de parcurgere al camerei.

Notă: Variațiile puternice de lumină între diverse spații pot crea confuzie 
pentru persoanele cu dizabilități cognitive sau de vedere.
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Niveluri de iluminare recomandate în spații exterioare

Tip de spațiu Nivel de iluminare  
recomandat (lux)

Intrări și accesuri 100

Căi de acces pietonale și trotuare 30

Trepte, rampe și podest 100 

(deși NP 062, normativul 
românesc, prevede un minim 
de 40 lux, autorii acestui 
ghid recomandă o iluminare 
superioară)

Locuri de parcare amenajate 30

Spații de debarcare a pasagerilor 30

 Niveluri de iluminare recomandate în spații interioare

Tip de spațiu Nivel de iluminare  
recomandat (lux)

Intrări  150

Coridoare, pasaje și alei 150

Trepte, rampe și podest 200

Hol lift și cabină 200

Panouri de comandă pentru lift 100

Grupuri sanitare, băi, cabine de duș 200

Birouri 300

Ghișee 250

Cabine de telefon 200

Întrerupătoare 100

Indicatoare de orientare și informare, 
avizier

200

Irlanda: Building for Everyone: A Universal Design Approach, 
Internal Environment and Services, pg. 31-33:
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Lifturi

Pentru a pune la dispoziție cerințe de proiectare, în completarea cap. 
V.3.2.Ascensoare din NP051, am preluat reprezentarea grafică cu toate 
cotele și elementele necesare, din:

„Designing for Accessibility: An essential guide for public 
buildings”, pg. 41, Marea Britanie.

500

1100

900

1100

400

900

1200

1400

800 min

15001500

Senzor cu infraroșu 
pentru detectarea 
unei persoane sau a 
unui obiect și anularea 
închiderii ușii.

Semnalizare vizuală și 
tactilă a etajului

Interfon cu
semnalizare vizuală și 
tactilă și sistem alarmă

Oglindă folosită de 
persoana care are 
nevoie să iasă cu 
spatele din lift

Spațiu de ieșit
din lift liber de
obstacole

*BS EN 81-70 recomandă minim 90 cm 
pentru golul de deschidere al ușilor
*NP 051 recomandă min. 90 cm golul 
pentru ușă, iar unde nu se poate, solicită 
min. 80 cm.

Fig. 21

Notă: Toate cotele sunt în mm
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Accesuri  
în clădiri

În NP051, la cap. V Spațiul construit accesibil, Secțiunea 5 Intrări în 
clădiri și Capitolul VI Proiectarea locuințelor în conformitate cu nevoile 
individuale ale persoanelor cu handicap,  VI.2.2. Accesul în imobil, sunt 
prezentate cerințele de proiectare pentru a asigura accesul persoanelor 
cu dizabilități în clădiri publice. Soluțiile propuse presupun cerințe de 
proiectare pentru rampe și trepte, precum și marcarea accesurilor.  

Pentru situațiile în care spațiul nu permite realizarea unei rampe conforme 
cu NP051, am rezumat recomandări pentru soluții alternative, extrase din 
următoarele documente:

„Building for Everyone. A Universal Design Approach: Vertical 
circulation, 1”, pg. 46-56, Irlanda.

„City of Toronto Accessibility Design Guidelines”,  
pg. 218-219, Canada.

„Designing for Accessibility: an essential guide for public 
buildings”, pg. 43, Marea Britanie.

Propunere de număr de accesuri accesibile 

Număr accesuri
1-3

4-5

Mai multe de 5

Număr accesuri accesibile

1-3

4-5

Nu mai puține de 50% sau 5
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Platforme elevatoare:

Trebuie să fie poziționate în apropierea scărilor de acces.

Trebuie să poată fi utilizate în mod independent, de către utilizatori, 
fără a depinde de un însoțitor sau un angajat administrativ.

Panoul de control trebuie să fie ușor de identificat și intuitiv în 
utilizare, cu indicații vizuale realizate prin texte scurte, pictograme 
și indicații tactile. Acest panou trebuie să poziționat la o înălțime ce 
variază între 800 mm și 1100 mm, față de cota pardoselii, și la cel 
puțin 400 mm de orice perete adiacent.

Trebuie să existe un sistem de alarmă ce poate fi activat de către 
utilizator, în caz de nevoie.

Dimensiunile minime, pentru platforma elevatoare, sunt de 
1100x1400 mm, dar se pot accepta și dimensiunile din fig. 22 și 
23, pentru clădirile existente, în care nu este suficient spațiu pentru 
instalarea unor platforme standard.

Pentru a acomoda un scooter electric, dimensiunile minime 
interioare ale platformei elevatoare, sunt de 1500x1600 mm.

Atunci când se folosește o platformă elevatoare pentru a prelua o 
diferență de nivel mai mare de 2000 mm, acestea trebuie să fie 
complet închise pentru a proteja utilizatorii - fig. 23.

Sistemul de accelerare și decelerare nu trebuie să bruscheze 
pasagerul.

Spațiul liber de la intrarea și ieșirea de pe platformă trebuie să 
respecte cerințele de proiectare din NP051.

Platformele elevatoare pot transporta maxim 2 utilizatori.

Este recomandat ca accesul și ieșirea de pe platformă să se facă pe 
laturi opuse pentru ca persoanele în scaun rulant să nu fie nevoite să 
se rotească.
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Dacă nu sunt închise complet, platformele elevatoare trebuie să 
fie echipate cu o formă de protecție (parapet, poartă, barieră) pe 
toate laturile.

Ușile sau zona de acces vor avea minim 900 mm.

Standarde care trebuie îndeplinite în proiectarea platformelor 
elevatoare accesibile: EN 81-40 on Lifting platforms for inclined 
planes și EN 81-41 on Lifting platforms for vertical planes.

Semnalistică

Orice cale de acces trebuie să conțină:

Un mod de a identifica elemente accesibile sau accesibilizate și 
moduri de a marca și localiza spațiile de așteptare sau zonele în 
care pot fi găsite echipamente asistive.

Afișarea, în locuri vizibile, a pictogramei internaționale pentru 
accesibilitate.

Trebuie să existe un sistem de semnalizare pentru informare în 
legătură cu regulamentul spațiului și de orientare, ce respectă 
cerințele de la pg. A3.25.

Notă: Platformele elevatoare nu sunt recomandate pentru clădirile nou 
proiectate. În acest caz, este recomandat ca accesul și zona de primire să 
fie realizate la același nivel cu circulația exterioară, fără a necesita soluții 
de accesibilizare.
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Acces în clădire

Platforme elevatoare 
pentru distanțe scurte

Platforme  
elevatoare închise

Bariere de protecție
conectate la sistemul de
operare al liftului.

Înălțime maximă 
de urcare pentru 
platformele
deschise 2000mm.

Ușile de palier trebuie 
să fie conectate la 
mecanismul de blocare 
al liftului.

Dacă distanță de urcare
este mai mare de 2000 mm,
atunci platforma trebuie să 
fie complet închisă.

Ușile trebuie să 
aibă un gol de 
850 mm
(clădire publică) 
și panou pentru 
vizibilitate.

Protecție pentru rampa 
care oferă acces facil 
către platformă

Fig. 23

Fig. 22

Notă: Toate cotele sunt în mm
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Rampe

În completarea cap. V.5.2. Conformarea rampelor de acces din NP051, 
am rezumat recomandări și cerințe complementare, extrase din 
următoarele documente:

„Building for Everyone. A Universal Design Approach: External 
environment and approach ,1”, pg. 31, Irlanda.

Reprezentare a înclinațiilor rampelor și categoria din care fac parte 
ca dificultate în utilizare de către o persoană în scaun rulant. 

Pentru rampele cu înclinație între 8% și 12% este obligatorie 
marcarea dificultății de parcurgere - fig.25.

Suprafața
plană este 
cea mai 
potrivită

Sub 4%
Potrivită

5%
Acceptabilă

8%
Doar cu
asistență

Peste 12%
Periculoasă

Fig. 24
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Pod pietonal, Veneția, Italia.

Rampe

Fig. 25
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Toalete publice

Pe lângă echipamentele și cerințele de accesibilizare pentru grupurile 
sanitare detaliate în NP051, mai există și mesele de schimbat bebeluși, 
un alt tip de echipament care a devenit necesar pentru accesibilizarea 
toaletelor destinate publicului. 

La nivel național nu există cerințe specifice pentru aceste mese,  dar la 
nivel internațional normativele de proiectare sunt mai detaliate și au fost 
formulate pe experiența rezultată din bună practică.  Recomandările de 
proiectare pentru grupurile sanitare cu mese de schimbat pentru copii, 
propuse prin acest ghid, reprezintă un rezumat al informațiilor extrase din:

„City of Ottawa Accessibility Design Standards”, pg. 115, Canada.

Se recomandă să existe cel puțin o masă de schimbat copiii într-o 
serie de grupuri sanitare.

Aceste mese ar trebui să existe atât în grupurile sanitare din 
spațiile publice deschise, cât și în clădiri publice: instituții, centre 
comerciale, sau alte spații de interes public. 

Mesele ar trebui să fie accesibile și persoanelor cu dizabilități, 
dacă nu se poate să fie poziționate în toate camerele de baie, 
atunci ar trebuie să existe cel puțin una în toaleta pentru persoane 
cu dizabilități.

Poziționarea mesei nu ar trebuie să intervină peste spațiul liber de 
manevră al grupului sanitar (cercul cu diametrul de 1500 mm).

Aceste mese ar trebui să fie în contrast cu vecinătățile și fundalul, 
pentru a fi mai ușor de identificat.

Masa pentru schimbat scutece bebeluși ar trebui să poată fi 
deschisă cu orice mână sau cu pumnul închis, dacă persoana are 
copilul în brațe. Dimensiunile pot fi regăsite în fig. 26.
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Toalete publice

Masă de schimbat (copii) pliabilă - Vedere în secțiuneFig. 26

Suprafața
de lucru
730 -
865 mm

Înălțime
liberă
pentru
genunchi
685mm
(min)

Zona de
deschidere
1200 mm 
(max)
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Grupuri sanitare cu pat sau  
bancă de schimbat adulți

Pe lângă cerințele pentru grupurile sanitare detaliate în NP051, există și 
un alt tip de spațiu sanitar necesar în spațiile publice sau în proiectele de 
interes public. În practică, multe dintre toaletele accesibile persoanelor 
cu dizabilități sunt deja dotate cu mese pentru schimbat bebelușii, dar 
aproape niciodată nu întâlnim în România toalete cu cabine de schimbat 
persoane adulte. 

Cerințele reglementate în normativ, acoperă nevoile legate de 
grupurile sanitare pentru o parte dintre persoanele cu dizabilități. 
Există totuși și persoane de diverse vârste cu dizabilități locomotorii, 
cu incontinență urinară, dizabilități asociate sau alte tipuri de 
dizabilități care au nevoie de o cabină de schimbat dimensionată 
pentru o persoană adultă și un însoțitor. 

Fără aceste tipuri de cabine în parcuri, piețe publice, mall-uri, instituții 
publice etc., aceste persoane aleg să evite deplasările în spațiul public 
și ajung să se izoleze de societate. În unele cazuri, însoțitorii ajung să 
schimbe hainele persoanei respective pe podelele toaletelor, iar acest 
lucru nu este o soluție.

La nivel național nu există cerințe pentru aceste cabine,  dar la nivel 
internațional normativele de proiectare sunt mai detaliate și au fost 
formulate pe experiența rezultată din buna practică.  Recomandările de 
proiectare pentru grupurile sanitare cu cabine de schimbat pentru adulți, 
propuse prin acest ghid, reprezintă un rezumat al informațiilor extrase din:

„Changing Places: The practical guide (Local Authorities 
Reference)”, Changing Places Consortium, Marea Britanie.

„Changing Places design specifications 2020”, Victoria State 
Government, Australia.

„City of Ottawa Accessibility Design Standards”,  
pg. 116-117, Canada.
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Cerințe pentru cabine de schimbat persoane adulte.

Spații în care este nevoie de cel puțin o astfel de toaletă:

Facilităţi sportive şi de agrement, inclusiv arene de divertisment, stadioane, 
hoteluri, teatre mari și cinematografe multiplex;

Centre culturale precum muzee, teatre, săli de concerte și galerii de artă;

Lăcașe de cult, cimitire, crematorii;

Spitale sau centre de îngrijire;

Cămine pentru persoane vârstnice;

Centre comerciale, centre de retail și de dezvoltare;

Săli de conferință;

Clădiri publice cheie din centrele orașelor precum primării, centre civice şi 
principalele biblioteci publice sau alte instituții publice;

Unități de învățământ, inclusiv universități;

Spațiile de servicii de pe autostradă;

De asemenea, trebuie prevăzute toalete portabile de schimbat pentru adulți 
la evenimente mari în aer liber și temporare precum festivaluri de muzică, 
concerte și spectacole.

Cerințe de proiectare:

Cabinele de schimbat adulți permanente, trebuie să fie amplasate în apropierea 
celorlalte toalete accesibile sau accesibilizate.

Cabinele temporare, trebuie să fie amplasate în apropierea zonelor cu 
evenimente, în apropierea circulației principale accesibile și pe un traseu liber 
de obstacole, protejat de intemperii.

Poziționarea echipamentelor sanitare trebuie realizată în raport cu planul, de pe 
tavan, al șinei hamului de transfer.

Echipamente accesibile persoanelor cu dizabilități, necesare în acest spațiu: 
WC, chiuvetă, oglindă, suport de hârtie igienică, coș de gunoi, bare de sprijin 
accesibile (respectând cerințele din NP01).

Echipamente specifice, accesibile, necesare pentru schimbarea adulților: bancă 
sau pat de schimbat adulți (reglabilă pe înălțime), sistem de transfer prin ham 
(montat pe tavan), panou sau perdea (pentru intimitate), sistem de alarmă.
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Este de evitat poziționarea de alte echipamente și mobilier, precum coșurile de 
gunoi, pe spațiul liber de manevră din toaletă.

Trebuie să existe o pernă de spătar pe vasul de WC accesibil.

Trebuie să fie suficient spațiu liber pentru ca această cabină să fie folosită de 
un utilizator de scaun rulant și doi asistenți.

Trebuie să existe spațiu de transfer cu hamul de la wc la banca sau patul  
de schimbat. 

Banca sau patul de schimbat trebuie să susțină o încărcare de minim 1.33 KN;

Banca sau patul de schimbat trebuie să fie realizat dintr-un material neabraziv, 
ușor de curățat și sunt recomandate colțurile rotunjite.

WC-ul accesibil trebuie să fie poziționat astfel încât să permită ca asistenții să 
poată sta pe oricare dintre cele 3 părți libere ale lui.

Dacă există duș accesibil, capul de duș detașabil trebuie situat aproape de 
capul băncii de schimbat.

Dacă este instalată o unitate de duș accesibilizat scurgerea trebuie montată 
în așa fel cât să fie evitată împrăștierea apei pe podea, iar pardoseala se va 
realiza din materiale antiderapante.

Trebuie să existe un contrast vizual între echipamente și fundal.

Este recomandat să existe perdea de intimitate sau un ecran poziționat astfel 
încât să protejeze WC-ul şi să asigure suficient spațiu de manevră chiar și când 
aceasta este folosită.

Trebuie să existe spațiu suficient și adecvat, de manevră (dimensiuni în fig. 27, 
28, 29).

Este recomandat ca ușile să fie cu deschidere automată sau să fie acționate de 
un buton dimensionat corespunzător, ușor de identificat, marcat vizual și tactil.

Pe lângă toate aceste cerințe, toalete cu cabină de schimb pentru adulți trebuie să 
respecte cerințele de proiectare pentru echipamente sanitare, dimensionare acces și 
circulație, iluminat, finisaje, sistem de alarmă și signalistică ca în NP051.



ANEXA 3  Cerinţe pentru accesibilitatea mediului construit în investițiile publice A3.52

50-100

300

320320

min. 4000

m
in. 3

0
0

0

3000 min. 1000

min. 1000

Varianta 1 - plan grup sanitar cu pat de schimbat persoane adulte

Cabine de schimbat

Coș de gunoi
(de preferat încastrat)

Cuiere la
1050 mm și 
1400 mm 
deasupra 
pardoselii

Spațiu 
liber de 
300mm 

Spațiu liber de 
manevră de 
2000 x 18000 mm

Chiuvetă 
cu înâlțime 
reglabilă

Dozator de
prosoape 
de hârtie

Uscător 
de mâini

Oglindă pe toată 
înâlțimea cu marginea 
inferioară la 600 mm 
deasupra pardoselii

Recipient deșeuri 
sanitare și medicale 
(preferabil încastrat)

Stație de încărcare 
pentru hamul de transfer 
cu șină pe tavan

Buton de resetat alarma 
între 800 - 1000 mm
deasupra pardoselii

Poliță înaltă pentru 
pungă de colostomie 
la 950 mm deaspura 
pardoselii

Bară 
verticală de
susținere

Cordon
alarmă

Ecran separator
pliabil montat 
pe perete

Bancă de schimbat 
reglabilă pe înălțime - 
montată pe perete sau 
de sine stătătoare

Sifon de
pardoseală

Dozator de
prosoape
de hârtie lat

Duș cu cap 
detașabil

Cordon
alarmă

Bară 
orizonatală 
de susținere 
la 900mm 
deasupra 
pardoselii

1000 mm 
lățimea 
liberă a
ușii 
deschise

Fig. 27

Notă: Toate cotele sunt în mm
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1100

800-1000

min. 2400 

680

320320

4701000 min.

300

300

100

800-
1000

300

1000

800-1050

1400

1050

min.
   1000

800-1000

800-1000
580

1030

Varianta 1 - elevații grup sanitar cu pat de schimbat persoane adulte

Cabine de schimbat

Ham de transfer cu 
șină de tavan 

Ham de transfer cu 
șină de tavan 

Cordon
alarmă

Resetare
alarmă

Ecran separator pliabil 
montat pe perete

Uscător  
de mâini

Cuier

Placă protecție ușă

Săpun

Prosop de hârtie

580-1030 mm, interval
de reglare pe înălțime 
a chiuvetei

Bancă de schimbat, 
reglabilă pe înălțime 
de la 300-1000mm,
montată pe perete sau 
de sine stătătoare

Fig. 28

Notă: Toate cotele sunt în mm
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320320

min. 1000

min. 3000

min.
4000

50-100

Varianta 2 - plan grup sanitar cu pat de schimbat persoane adulte

Cabine de schimbat

Coș de gunoi
(de preferat încastrat)

Cuiere la
1050 mm și 1400 mm 
deasupra pardoselii

1000 mm 
lățimea liberă 
a ușii deschise

Bară verticală  
de susținere

Dozator petru 
prosoape de hârtie

Uscător de mâini
cu comandă manuală

Chiuvetă reglabilă
pe înălțime

Ecran separator
pliabil montat pe perete

Recipient deșeuri 
sanitare și medicale 
(preferabil încastrat)

Buton de resetat alarma 
între 800 - 1000 mm
deasupra pardoselii

Stație de încărcare 
pentru hamul de transfer 
cu șină pe tavan

poliță înaltă pentru 
pungă de colostomie 
la 950 mm deaspura 
pardoselii

Bară 
verticală de
susținere

Bancă de schimbat reglabilă 
pe înălțime - montată pe 
perete sau de sine stătătoare

Instalație de 
duș cu cap de 
duș detașabil

Dozator de prosoape 
de hârtie lat

Poziție alternativă 
a ușii

Oglindă pe toată 
înălțimea cu marginea 
inferioară la 600 mm 
deasupra nivelului
pardoselii

Spațiu liber de
manevră

2000 x 1800 mm

Cordon
alarmă

Cordon
alarmă

Fig. 29

Notă: Toate cotele sunt în mm
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Exemplu de semnalistică pentru cabina de schimbat pentru adulți

© Changing Places design specifications 2020, Australia, pg.28

Cabine de schimbat

Fig. 30
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Întrerupătoare, prize și 
panouri de control

În completarea specificațiilor prezente în NP051, cap. Spațiul construit 
accesibil, am adăugăm reprezentarea grafică cu toate cotele de proiectare și 
elementele necesare, preluată din:

„Designing for Accessibility: An essential guide for public buildings”, 
pg. 41, Marea Britanie.

Reprezentare a cotelor pentru întrerupătoare și panouri de control

450

1000

750

1200

900

1100

400

1200

1200

1400
350

Întrerupătoare
cablate 
permanent

Comutatoare și 
comenzi care
necesită mișcări 
precise ale
mâinii

Întrerupător

Panouri 
comandă 
utilități

350 mm (min.)
până la colțul
peretelui

Prize (inclusiv
internet și TV)

1000 mm  
de preferat
(pentru a se
potrivi cu
înălțimea

mânerului ușii)

Fig. 31

Notă: Toate cotele sunt în mm
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Recepție/ghișeu

În completarea specificațiilor prezente în NP051, cap. Spațiul construit 
accesibil din NP051, am preluat reprezentările grafice cu toate cotele de 
proiectare și elementele necesare pentru zonele de recepție și așteptare, 
dar și pentru blaturi de recepție/ghișeu accesibile persoanelor cu 
dizabilități, din:

„Designing for Accessibility: an essential guide for public buildings”, 
pg. 33, 51-52, Marea Britanie.

Obiecte
încastrate

Trebuie protejate zonele
cu înălțime redusăinformații, ex: hărți, 

ghidaje și direcționare

Ghișeu de recepție 
cu două înălțimi, 
pentru utilizatori 
așezați și în
picioare

Buclă de inducție
pentru personal
și vizitatori

Alveolă pentru
telefon, cu
protecție acustică

Vederea clară a
interiorului din
exterior este de
ajutor

Acces semnalizat și 
ușor de identificat

Zonă de iluminat de 
tranziție între interior 
și exterior

Covoraș de intrare ferm și 
fix, la nivel cu suprafețele
adiacente

Este de preferat utilizarea 
unor scaune mobile, cu 
mânere

Zona de asteptare: liniștită, 
bine iluminată, cu spațiu 
liber pentru scaun rulant

Lift și zonă liberă 
în fața liftului

Trasee neobstrucționate 
și indicatoare clare

Fig. 32

Recepție/ghișeu
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950-1100

260

760 max

500650

300

700
(min)

A: 2200 x 1400

B: 1800 x 1200

700

Recepție/ghișeu

Partea recepționerului
Înălțimea folosită în mod recurent 
pentru birouri permite unui membru 
al personalului care folosește
un scaun cu rotile cu mânere să 
stea la tejghea. Suprafață mai înaltă de 

scris pentru vizitatori/
clienți în picioare

Buclă de inducție
marcată vizual

Tejghea bine
iluminată

Partea vizitatorului/clientului
Dimensiunile permit unui 
vizitator care folosește 
un scaun rulant să intre 
cu brațele scaunului sub 
marginea tejghelei pentru a 
citi și a semna documente.

Spațiul liber pentru manevre:
A: blat de birou/recepție/ghișeu 
fără spațiu pentru genunchi
B: blat de birou/recepție/ghișeu 
cu spațiu pentru genunchi

O tejghea mai joasă, cu lungimea de 
1800 mm, va găzdui doi utilizatori de 
scaun rulant unul lângă celălalt sau 
față în față, în diagonală peste tejghea

Blat recepție sau ghișeu

Dimensiunile spațiului în fața ghișeului/recepției

Tejghea/birou de recepție

Fig. 34

Fig. 33

Notă: Toate cotele sunt în mm
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Vestiar

Este recomandat să existe cel puțin o cabină accesibilă sau 10% din 
numărul total de cabine.

Vestiarul trebuie să fie marcat corespunzător, tactil și vizual, pentru 
a fi identificat ușor. Dulapurile trebuie să fie numerotate, cu simbolul 
montat la maxim 1500 mm înălțime, tactil și în contrast cu fundalul.

Este necesar să existe un spațiu liber de manevră în față dulapurilor 
de 915x1370 pentru o utilizare frontală și 1525x915 mm pentru o 
utilizare laterală.

Este necesar să existe rafturi între 400-1200 mm înălțime, iar 
încuietoarea trebuie să fie poziționată între 900-1100 mm deasupra 
pardoselii.

Cabină de schimbat

Trebuie să fie marcată corespunzător, tactil și vizual, pentru a fi 
identificată ușor, inclusiv cu simbolul internațional al accesibilității.

În cabină, este necesar un spațiu liber de manevră cu un diametru 
de 1675mm. Suprafața de călcare din cabină trebuie să fermă, 
uniformă și antiderapantă, chiar dacă este umedă.

Accesul în cabină trebuie să fie de minim 860mm, iar ușa trebuie 
să aibă o încuietoare ce se poate deschide și din exterior în caz de 
urgență. Este recomandat ca ușa să fie cu control automat.

Este necesar să existe o bancă de schimb de 1830x760 mm, 
senzor de mișcare pentru aprinderea luminii și oglindă pe toată 
înălțimea peretului. 

În cabină, vor fi montate bare de susținere la fel ca-n fig.36. 

Cabine de schimb/vestiar

În completarea specificațiilor prezente în NP051, cap. VII.7.2. Sportivi și 
VII.8. Clădiri pentru activități comerciale, am preluat reprezentările grafice 
cu toate cotele de proiectare și elementele necesare pentru vestiarele sau 
cabinele de schimb accesibile persoanelor cu dizabilități din:

„City of Ottawa Accessibility Design Standards”, pg. 183, Canada.
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0381

)nim(  051

760

1200 min.

 0 min.51

760

750-850

480-520

Cabine de schimbat

Bancă de schimbat - Vedere în elevație

Cabină de 
schimbat accesibilă 
Elevație și plan

Fig. 35

Fig. 36

Notă: Toate cotele sunt în mm

450-500 (înălțime redusă)
850-900 (înălțime mare)

Înălțimea reglabilă a
suprafeței orizontale

Lungimea unei bare 
de susținere în formă 
de L=760mm

Înălțimea unei de 
bare de susținere 
orizontale -  
750 - 850 mm

Panou de control 
al ușii automate 
(pentru ușa unei 
cabine de schimbat
universale)

Opțiuni pentru ușă:
(1) Ușă cu închidere automată
pentru o cabină universală;
sau
(2) Echipată cu motor de ușă
electrică pentru o cameră de
vestiar/schimb universală

Gol pentru ușă
860 mm (min)

Spațiu liber de manevră 
D=1675 mm (min)

Oglindă pe toată
înălțimea

Bancă de schimb

Bară oriz. 120 cm (min)

Lățime bancă
760mm

Bară de 
susținere în 
formă de L 

Bancă de schimbat
480-520mm
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Parcuri

Parcurile și spațiile verzi destinate publicului trebuie să fie accesibile 
tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă, abilități, gen, categorie socială etc. 

Chiar dacă NP051 nu are un capitol dedicat acestor tipuri de spații, 
cerințele de bază sunt prezentate în cap. Capitolul IV Spațiul urban 
accesibil și Cap. V Spațiul construit accesibil Secțiunea 2 Circulații 
verticale – rampe și scări.

În general, aceste spații trebuie să ofere posibilitatea oricui de: a ajunge și 
a putea intra în spațiul respectiv, de a circula prin acest spațiu, de a folosi 
facilitățile și de a fi informat cu privire la regulamentul de utilizare.

Alte recomandări pentru parcuri, propuse prin acest ghid, reprezintă un 
rezumat al informațiilor extrase din:

„Building for Everyone. A Universal Design Approach: Building Types 
7”, pg. 134-136, Irlanda.

„City of Toronto Accessibility Design Guidelines”, pg. 132-133, Canada.

„Ficha 13 - Plazas y Parques Urbanos Accesibles”, Corporacion 
Ciudad Accesible, Chile.

Cale de acces și circulație:

Trebuie să existe o cale de circulație liberă de obstacole și 
accesibilă până la parc și în diversele zone ale acestuia.

Dimensiunile minime pentru alei se regăsesc în NP051, cap. IV.2.2. 
Lățimea trotuarelor și a traseelor pietonale.

Lățimea liberă recomandată pentru alei este de 1500 mm și 2100 
mm liber pe înălțime.

Iluminarea spațiilor publice trebuie să respecte cerințele de la 
pg. A3.36.

Bordurile, diferențele de nivel sau rigolele nu trebuie să depășească 
15 mm înălțime, altminteri este nevoie de soluții de accesibilizare a 
acestor elemente.
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Porți de acces.

Dacă există porți de acces în parc, acestea trebuie să fie 
dimensionate în așa fel încât să permită și accesul diverselor 
persoane, inclusiv celor care folosesc dispozitive de mobilitate. 

Lățimile golurilor accesurilor se găsesc în NP051, V.5.5. 

Conformarea ușilor și a platformei de acces.

Accesurile trebuie să fie marcate vizual și tactil pentru o mai bună 
identificare, iar modul de deschidere sau mânerele ar trebui să fie 
ușor de folosit și de către cineva cu mobilitate redusă.

Suprafețe/finisaje.

Suprafața de călcare sau poteca de circulație trebuie să fie nivelată, 
fermă, stabilă, rezistentă la alunecare și permeabilă. Finisajele 
utilizate nu trebuie să genereze obstacole pentru persoanele în 
scaun rulant, alte vehicule asistive sau pentru cei care utilizează 
bastonul alb.

Dacă existe rigole sau alte elemente de canalizare acestea ar 
trebui să fie realizate, pe cât posibil: în afara traseului de circulație, 
să fie orientare perpendicular pe direcția de circulație, să prezinte 
goluri care permit trecerea unui obiect cu diametrul de maxim 
13 mm pentru a evita blocarea bastonului, cârjelor sau a altor 
dispozitive de mobilitate.

Semnalistică.

Parcurile și spațiile verzi publice vor fi echipate cu un sistem 
de semnalizare pentru orientare și informare în legătură cu 
regulamentul de utilizare a spațiului. Acesta va respecta cerințele de 
la A3.25, din cadrul acestui ghid.

De asemenea, aceste spații trebuie echipate cu marcaje tactile și 
vizuale (soluții ce cuprind inclusiv finisaje contrastante) care să ajute 
la diferențierea zonelor de circulație de zonele de interes, posibilele 
obstacole, accesuri etc.
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Facilități.

În apropierea intrărilor în parcuri vor fi amenajate locuri de parcare 
care vor conține inclusiv locuri pentru persoanele cu dizabilități, 
dimensionate și marcate corespunzător cf. NP051,  Secțiunea 6 
Parcaje și conform pg. A3.19 din acest document.

Se vor amenaja locuri de odihnă dotate cu bănci poziționate la 
un interval conform cu cerințele NP051, IV.8.4. Bănci și scaune și 
conform recomandărilor suplimentare din fig. 37. De asemenea, se 
recomandă ca spațiile de odihnă să asigure umbrire și protecție față 
de intemperii pe o suprafață de minim 3 mp.

Parcurile și spațiile verzi publice vor fi echipate cu coșuri de gunoi 
care să respecte cerințele prezentate la pg. A3.33 a acestui document.

Aceste spații publice trebuie să fie echipate cu surse de apă 
potabilă care respectă cerințele de la pg. A3.34, din prezentul ghid.

Elementele de mobilier urban trebuie să fie amplasate în afara 
culoarului de circulație, dar adiacent acestuia. Pentru mobilierul 
urban, se vor alege materiale și culori astfel încât să existe un 
contrast vizual între acestea și vecinătăți, cadrul natural, dar se vor 
evita contrastele stridente.

Grupurile sanitare publice vor respecta cerințele NP051, cap. Secțiunea 
6 Configurarea și echiparea spațiilor pentru igiena personală – camere 
de baie și grupuri sanitare, precum și recomandările prezentate la pg. 
A3.47 și A3.49, din cadrul acestui ghid.

Dacă există locuri de joacă pentru copii, acestea trebuie să respecte 
recomandările de la pg. A3.66, din cadrul acestui ghid.

Dacă existe spații de luat masa, acestea trebuie să respecte 
recomandările de la pg. A3.78, din cadrul acestui ghid.
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Dacă există spații de fitness, acestea trebuie să respecte 
recomandările de la pg. A3.82, din cadrul acestui ghid.

Dacă există locuri de joacă pentru animale, acestea trebuie să 
respecte recomandările de la pg. A3.75, din cadrul acestui ghid.

Consultare publică în proiectarea spațiilor de joacă:

Realizarea unui parc atractiv, funcțional și accesibil, trebuie să se 
facă prin implicarea viitorilor utilizatori. 

De aceea, în proiectarea parcurilor, se recomandă solicitarea și 
implementarea părerilor, cerințelor și dorințelor comunității pentru a 
înțelege nevoile utilizatorilor.

Implicarea unor persoane cât mai diverse (profesii, vârste, abilități, 
categorie socială etc.) în analiza spațiilor existente, în proiectarea 
soluțiilor, în exploatarea proiectelor noi. 

Notă: Inclusiv parcurile și grădinile monument istoric trebuie să respecte 
cerințele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, doar că 
necesite proiecte mult mai complexe pentru a nu afecta calitatea 
patrimoniului construit.
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Zonă de odihnă - vedere în plan

Zonă de odihnă

915 min

1370 min

Cale de circulație 
accesibilă

Exemplu de bancă 
accesibilă cu spătar și 
3 mânere

Fig. 37

Spațiu liber 
pentru dispozitive 
de mobilitate

Contrast 
vizual și tactil 
între zona de 
odihnă și zona 
de circulație 
accesibilă

Zonă de odihnă

Notă: Toate cotele sunt în mm
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Spații de  
joacă publice

Toate spațiile publice de joacă din România vor respecta cerințele NP051, 
cap. Capitolul IV Spațiul urban accesibil și Cap. V Spațiul construit 
accesibil Secțiunea 2 Circulații verticale – rampe și scări. 

Pe lângă aceste prevederi, în proiectarea spațiilor de joacă se vor respecta 
și cele stipulate în:

HG nr. 435/2010 - privind regimul de introducere pe piata și de 
exploatare a echipamentelor pentru agrement.

Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță 
a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor 
consumatoare de combustibil.

Legea nr. 163/2015 privind standardizarea națională.

Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 4/2006 cu privire 
la cerințele tehnice de securitate privind echipamentele și 
instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și 
spațiilor de joacă.

Prescripția Tehnică ISCIR INSPECT nr. CR4/2009 – autorizarea 
persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații sub 
presiune, la instalații de ridicat, la aparate consumatoare de 
combustibil, la arzătoare cu combustibil gazos și lichid, precum și la 
instalații/echipamente destinate activităților de agrement.

Prescripția Tehnică ISCIR INSPECT nr. CR8/2009 – autorizarea 
personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor și 
acceptarea personalului auxiliar de deservire.

Prescripția Tehnică ISCIR INSPECT nr. R19/2002 - cerințe tehnice 
de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și 
utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă.
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Standardul ASRO nr. SR EN 1176-1:2018. Echipamente pentru 
spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 1: Cerinţe 
generale de securitate şi metode de încercare.

Standardul ASRO nr. SR EN 1176-2:2018. Echipamente pentru 
spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 2: 
Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de 
încercare pentru leagăne.

Standardul ASRO nr. SR EN 1176-3:2018. Echipamente pentru 
spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 3: 
Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de 
încercare pentru tobogane.

Standardul ASRO nr. SR EN 1176-4:2018. Echipamente pentru spaţii 
de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 4: Cerinţe de 
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru 
mijloace de transport pe cablu.

Standardul ASRO nr. SR EN 1176-6:2018. Echipamente pentru spaţii 
de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 6: Cerinţe de 
securitate specifice şi metode de încercare suplimentare pentru 
echipamente oscilante.

Standardul ASRO nr. SR EN 1176-11:2015. Echipamente pentru spaţii 
de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 11: Cerinţe de 
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru 
reţele tridimensionale.

Standardul ASRO nr. SR EN 1176-5:2008 Echipamente pentru 
spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 
5: Cerințe de securitate specifice și metode de încercare 
suplimentare pentru carusele.

Standardul ASRO nr. SR EN 1176-7:2008 Echipamente pentru 
spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 7: Ghid de 
instalare, de control, de întreținere și de utilizare.

Standardul ASRO nr. SR EN 1176-10:2008 Echipamente pentru spații 
de joacă. Partea 10: Cerințe complementare de securitate și metode 
de încercare pentru echipamente de joacă în totalitate închise;

Standardul ASRO nr. SR EN 1177:2008 Acoperiri amortizoare de 
șocuri, pentru suprafețele spațiilor de joacă. Determinarea înălțimii 
critice de cădere.
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Cerințele se aplică pentru toate locurile de joacă publice sau cu 
acces public precum cele din: parcuri, creșe, grădinițe, școli, centre 
comunitare etc.

Este important ca spațiile de joacă să ofere posibilitatea de acces, 
circulație, joacă, dezvoltare și interacțiune pentru copii din categorii  
cât mai diverse, indiferent de abilitățile lor, cât și pentru adulții  
însoțitori (incluzând persoane cu dizabilități locomotorii, de auz, de 
vedere, neurocognitive, asociate etc, persoane vârstnice sau alte  
grupuri vulnerabile).

Un rol important în crearea unui spațiu de joacă incluziv îl reprezintă 
simțurile și stimularea senzorială. Acestea facilitează: 

Dezvoltarea abilităților motrice, a comunicării și a cogniției.

Încurajează comunicarea dintre copiii cu și fără dizabilități.

La nivel internațional, normativele de proiectare sunt mai detaliate decât 
cele autohtone și au fost formulate pe experiența rezultată din bună 
practică. Recomandările de proiectare pentru locuri de joacă accesibile sau 
incluzive, propuse prin acest ghid, reprezintă un rezumat al informațiilor 
extrase din:

„Building for Everyone. A Universal Design Approach: Building Types 
7”, pg. 134-136, Irlanda.

„City of Ottawa Accessibility Design Standards”, pg. 209-220, Canada.

„ABA Accessibility Standards, chapter 10 ACCESSIBLE PLAY AREAS”, 
Statele Unite ale Americii.
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Locuri de joacă, structuri și echipamente de joacă - recomandări pentru 
bună practică în proiectarea locurilor de joacă accesibile sau incluzive:

Spațiile și traseele de joacă trebuie să fie accesibile tuturor

Trebuie să existe o cale de circulație liberă de obstacole 
și accesibilă până la parc, diversele zone din el și între 
echipamentele de joacă.

Dimensiunile minime pentru alei se găsesc în NP051, cap. IV.2.2. 
Lățimea trotuarelor și a traseelor pietonale.

Iluminatul public trebuie să respecte cerințele de la pg. A3.36, din 
cadrul acestui ghid.

Lățimea liberă recomandată pentru alei este de 1500 mm, iar 
înălțimea liberă va fi de minim 2100 mm.

Bordurile, diferențele de nivel sau rigolele nu trebuie să 
depășească 15 mm, altminteri este nevoie de soluții de 
accesibilizare a diferențelor de nivel.

Spațiile de joacă care oferă copiilor, indiferent de abilități, 
posibilitatea de a interacționa și de a se juca între ei sunt 
esențiale pentru promovarea diversității și incluziunii.

Structurile și echipamentele de joacă trebuie să permită accesul 
cât mai multor categorii de utilizatori.

Provocările fizice prezentate de structurile pentru cățărare, 
balansare și alunecare sunt cea mai comună formă de joacă. 

Aceste elemente, precum și traseele de parcurgere dintre acestea, 
trebuie proiectate pentru a facilita accesul, astfel încât toată lumea 
să poată împărtăși experiența de joacă.

Trebuie să existe contrast vizual între elementele de joacă și fundal.
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Trebuie avut în vedere modul în care toți copiii folosesc 
echipamentele de joacă. De exemplu: unii copii care folosesc 
scaunul rulant se pot transfera pe un tobogan sau pe o structură de 
cățărare, dar au nevoie și de o modalitate de a se întoarce ulterior, în 
mod independent, la scaunul rulant. Copiii învață să dezvolte abilități 
de echilibru prin joc, iar unii au nevoie de existența unor balustrade 
și a unor suporturi de susținere, montate pe echipamentele de joacă.

Echipamentele de joacă trebuie să poată fi utilizate inclusiv de 
adulții care însoțesc copiii, indiferent de abilităților lor.

Locurile de joacă vor fi împrejmuite pentru a preveni accesul 
animalelor de companie.

Acolo unde este posibil, locurile de joacă vor fi îngrădite  
pentru a preveni intrarea animalelor (cu excepția câinilor ghid  
sau de asistență).

Porțile și căile de acces la locurile de joacă vor avea o lățime de 
deschidere liberă de cel puțin 800 mm și vor fi dotate cu sistem de 
auto-închidere.

Locurile de joacă trebuie să fie echipate cu poartă de acces, cu 
autoînchidere. Lățimea acestora trebuie să fie suficientă pentru 
a facilita accesul persoanelor care folosesc scaunul rulant sau 
scuterele motorizate, precum și al părinților sau însoțitorilor care 
împing cărucioarele, inclusiv cărucioarele duble.

Încuietorile porților ar trebui să fie ușor de utilizat de către copii, 
chiar și cu pumnul strâns.

Gropile de nisip se vor acoperi cu prelate atunci când nu sunt utilizate

Acoperirea gropilor de nisip atunci când acestea nu sunt folosite, 
este necesară pentru a preveni folosirea acestora de către câini, 
pisici sau alte animale nesupravegheate.

Prelata trebuie să fie antiderapantă și trebuie realizată astfel încât să 
fie ușor de îndepărtat de către un copil.
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Suprafețele locurilor de joacă vor fi realizate din materiale cu 
proprietăți de amortizare a căderilor.

Suprafețele de joacă cauciucate sunt ușor de curățat și mai 
performante în atenuarea căderilor decât cele realizate din așchii 
de lemn, pietriș sau iarbă, dar părerile sunt împărțite în legătură cu 
reacția tartanului la temperaturile ridicate din timpul verii.

Finisaje recomandate pentru suprafețele de joacă: tartan turnat, 
pavaje din cauciuc (dale și pavele), nisip, scoarță de copac sau 
fibre de lemn prelucrate, iarbă. Este recomandată o utilizare a 
texturilor cât mai diverse în cadrul aceluiași loc de joacă deoarece 
ajută la stimularea senzorială, dar și în orientare. Orice finisaje vor 
fi utilizate, este obligatoriu să existe cel puțin rută cu un finisaj 
accesibil ce permite accesul în spațiul de joacă și circulația între 
toate echipamentele.

Suprafața de călcare din spațiu sau poteca de circulație trebuie să 
fie nivelată, fermă, stabilă, rezistentă la alunecare și permeabilă. 
Finisajele utilizate nu trebuie să producă obstacole pentru 
persoanele în scaun rulant, alte vehicule asistive sau cele care 
utilizează bastonul alb.

Dacă existe rigole sau forme de canalizare acestea ar trebui: să fie 
în afara zonei de circulație, să fie orientare perpendicular pe direcția 
de circulație, să prezinte goluri care permit trecerea unui obiect 
cu diametrul de maxim 13 mm, pentru a evita blocarea bastonului, 
cârjelor sau a altor dispozitive de mobilitate.

Locurile, structurile și instalațiile de joacă se vor proiecta astfel încât 
să încurajeze și să maximizeze stimularea senzorială.

Sunt recomandate contraste de culoare, textură și sunet.

De asemenea, este recomandată instalarea echipamentelor de joacă 
și a instalațiilor care, prin utilizarea diferitelor materiale, stimulează 
mai multe simțuri. De exemplu, lemnul are atât textură, cât și miros 
sau sunet specific. Acestea pot fi puse în contrast cu proprietățile 
complementare ale metalului sau ale plasticului, prin selectarea 
obiectelor care scot sunete sau creează ecouri diferite.
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Facilități și echipamente complementare.

În apropierea locurilor de joacă vor fi amenajate locuri de parcare 
care vor conține inclusiv locuri pentru persoanele cu dizabilități, 
dimensionate și marcate corespunzător cf. NP051,  Secțiunea 6 
Parcaje și conform pg. A3.19 din acest document.

Se vor amenaja locuri de odihnă dotate cu bănci poziționate la 
un interval conform cu cerințele NP051, IV.8.4. Bănci și scaune și 
conform recomandărilor suplimentare, prezentate în acest document, 
la pg. A3.65. De asemenea, se recomandă ca spațiile de odihnă să 
asigure umbrire și protecție față de intemperii pe o suprafață de 
minim 3 mp.

Parcurile și spațiile verzi publice vor fi echipate cu coșuri de gunoi 
care să respecte cerințele prezentate la pg. A3.33 a acestui document.

De asemenea, aceste spații publice trebuie să fie echipate cu 
surse de apă potabilă care respectă cerințele de la pg. A3.34, din 
prezentul ghid.

Elementele de mobilier urban trebuie să fie amplasate în afara 
culoarului de circulație, dar adiacent acestuia. Pentru mobilierul 
urban, se vor alege materiale și culori astfel încât să existe un 
contrast vizual între acestea și vecinătăți, cadrul natural, dar se vor 
evita contrastele stridente.

Grupurile sanitare publice vor respecta cerințele NP051, cap. Secțiunea 
6 Configurarea și echiparea spațiilor pentru igiena personală – camere 
de baie și grupuri sanitare, precum și recomandările prezentate la pg. 
A3.47 și A3.49, din cadrul acestui ghid.

Semnalistică.

Spațiile de joacă vor fi dotate cu un sistem de orientare, 
semnalizare, dar și informare în legătură cu regulamentul de utilizare 
a spațiului. Acesta va respecta și cerințele de la pg. A3.25, din cadrul 
acestui ghid.
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Locurile de joacă vor fi prevăzute cu marcaje tactile și vizuale 
(soluții ce cuprind inclusiv finisaje contrastante, marcaje de 
accesibilizare clasice sau contraste prin utilizarea finisajelor 
diferite). Acestea semnalizează accesurile sau posibilele obstacole, 
dar ajută și la diferențierea zonelor de circulație de zonele 
principale de interes și joacă.

Consultare publică în proiectarea spațiilor de joacă:

Realizarea unui spațiu de joacă atractiv și util, trebuie să se facă prin 
implicarea viitorilor utilizatori. 

De aceea, în proiectarea spațiilor de joacă, se recomandă solicitarea 
și implementarea părerilor, cerințelor și dorințelor comunității pentru 
a înțelege nevoile utilizatorilor.

Implicarea unor persoane cât mai diverse (profesii, vârste, abilități, 
categorie socială etc.) în analiza spațiilor existente, în proiectarea 
soluțiilor, în exploatarea proiectelor noi. 

Rezumat al celor 5 caracteristici cheie de design atunci când este 
proiectat un spațiu de joacă incluziv:

Accesuri și căi de circulație accesibile ce conectează locurile de 
joacă de parc, trotuar, parcare sau alte clădiri adiacente, dar și în 
spațiul de joacă și între echipamente.

Suprafețe de joacă sigure și accesibile.

Echipamente de joacă diverse, cu componente ridicate de la nivelul 
solului, dar și la același nivel, ce stimulează simțurile și imaginația. 

Informații transmise în mod incluziv privind orientarea și informarea 
în locul de joacă.

Consultarea comunității: implicarea unor persoane cât mai diverse 
(profesii, vârste, abilități, categorie socială etc.) în analiza spațiilor 
existente, în proiectarea soluțiilor, în exploatarea proiectelor noi. 
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Exemple de echipamente de joacă incluzive de la: Big Toys (© foto) - 
masă de nisip, EC-124, Landscape Structures (© foto) - Sensory Play, 
Roller Table, Chill Spinner.

Spaţii de joacă publice

Fig. 37
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Parcuri sau spații de joacă
pentru animale

Spațiile de joacă pentru animale, din parcuri sau alte spații publice, 
trebuie proiectate într-un mod incluziv, astfel încât să ofere posibilitatea 
de folosire, întâlnire, interacțiune socială, pentru o diversitate cât mai 
mare de stăpâni ai animalelor de companie, indiferent de vârstă, abilități 
sau dizabilități, gen, categorie socială etc.

Chiar dacă NP051 nu are un capitol dedicat acestor tipuri de spații, 
cerințele de bază valabile pentru spațiile de joacă destinate animalelor, 
pot fi regăsite în NP051, cap. Capitolul IV Spațiul urban accesibil și Cap. 
V Spațiul construit accesibil Secțiunea 2 Circulații verticale – rampe și 
scări. Aceste spații trebuie să ofere posibilitatea oricui, pentru: acces, 
circulare, utilizare a echipamentelor și facilităților, orientare și informare 
cu privire la regulamentul de funcționare.

Cerințe detaliate și recomandări complementare pentru locurile de joacă 
destinate animalelor, sunt propuse prin acest ghid, ca un rezumat al 
informațiilor extrase din:

„City of Toronto Accessibility Design Guidelines”,  
pg. 152-154, Canada.

Cale de acces și circulație

Trebuie să existe o cale de circulație liberă de obstacole și 
accesibilă până la țarcul de joacă pentru animale. Dacă există o 
separare pe zone, în funcție de talia câinelui, fiecare trebuie să 
fie conectată la spațiul principal de acces, printr-o cale de acces 
liberă de obstacole.

Dimensiunile minime pentru alei se găsesc în NP051, cap. IV.2.2. 
Lățimea trotuarelor și a traseelor pietonale.
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Porți de acces.

Porțile de acces în țarcul de joacă trebuie să fie dimensionate 
în așa fel încât să permită accesul persoanelor cât mai diverse, 
inclusiv celor care folosesc dispozitive de mobilitate.

Lățimile golurilor accesurilor sunt stipulate în NP051, V.5.5. 
Conformarea ușilor și a platformei de acces.

Accesurile trebuie să fie prevăzute cu o zonă de vestibul și cu un 
spațiu de manevră liber de minim 1500 mm diametru.

Accesurile trebuie să fie marcate vizual și tactil pentru o mai bună 
identificare, iar modul de deschidere sau mânerele trebuie să fie 
ușor de folosit și de către cineva cu mobilitate redusă. 

Suprafețe/finisaje.

Suprafața de călcare din spațiul de joacă sau poteca de circulație 
trebuie să fie nivelată, fermă, stabilă, rezistentă la alunecare și 
permeabilă. Finisajele utilizate nu trebuie să producă obstacole 
pentru persoanele în scaun rulant, alte vehicule asistive sau pentru 
cele care utilizează bastonul alb.

Dacă existe rigole sau forme de canalizare acestea ar trebui: să 
fie în afara zonei de circulație, să fie orientare perpendicular pe 
direcția de circulație, să prezinte goluri care permit trecerea unui 
obiect cu diametrul de maxim 13 mm, pentru a evita blocarea 
bastonului, cârjelor sau a altor dispozitive de mobilitate.

Semnalistică.

Țarcurile pentru animale vor fi dotate cu un sistem de orientare, 
semnalizare, dar și informare în legătură cu regulamentul de utilizare 
a spațiului. Acesta va respecta cerințele de la pg. A3.25, din cadrul 
acestui ghid.
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Facilități.

În apropierea intrărilor în țarcurile pentru animale de companie, 
vor fi amenajate locuri de parcare care vor conține inclusiv 
locuri pentru persoanele cu dizabilități, dimensionate și marcate 
corespunzător cf. NP051,  Secțiunea 6 Parcaje și conform  
pg. A3.19 din acest document.

Se vor amenaja locuri de odihnă dotate cu bănci poziționate la 
un interval conform cu cerințele NP051, IV.8.4. Bănci și scaune 
și conform recomandărilor suplimentare, prezentate în acest 
document, la pg. A3.65. De asemenea, se recomandă ca spațiile 
de odihnă să asigure umbrire și protecție față de intemperii pe o 
suprafață de minim 3 mp.

Țarcurile pentur animalele de companie vor fi echipate cu coșuri 
de gunoi care să respecte cerințele prezentate la pg. A3.33 a 
acestui document.

Aceste spații vor fi echipate cu surse de apă potabilă, accesibile 
inclusiv animalelor de companie, în conformitate cu cerințele de la 
pg. A3.34, din prezentul ghid.

Elementele de mobilier urban trebuie să fie amplasate în afara 
culoarului de circulație, dar adiacent acestuia. Pentru mobilierul 
urban, se vor alege materiale și culori astfel încât să existe un 
contrast vizual între acestea și vecinătăți, cadrul natural, dar se vor 
evita contrastele stridente.
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Loc de luat masa  
în spațiul public

În parcuri sau în spațiile verzi publice se pot amenaja zone cu mese și locuri 
de odihnă care pot fi folosite ca zone de picnic, petreceri, socializare, studiu 
etc. Aceste zone trebuie să fie accesibile tuturor cetățenilor, indiferent de 
vârstă, abilități, gen sau categorie socială. 

Reglementările naționale nu prevăd condiții specifice pentru amenajarea 
acestor spații. În cadrul acestui ghid, prezentăm recomandări de conformare 
și proiectare pentru spațiile cu mese și locuri de odihnă, ca un rezumat al 
informațiilor detaliate, prezente în:

„City of Toronto Accessibility Design Guidelines”, pg 143-144, Canada.

„Building for Everyone. A Universal Design Approach: Building Types 7”, 
pg. 125, Irlanda.

„City of Ottawa Accessibility Design Standards”, pg. 209-220, Canada

„ABA standards, outdoor developed areas”, United States Access 
Board, pg. 51-52, USA.

Cale de acces și circulație

Trebuie să existe o cale de circulație liberă de obstacole, continuă și 
accesibilă până la spațiile cu mese. Dacă există o separare între zone 
în funcție de talia câinelui, fiecare zonă trebuie să fie conectată la 
spațiul public de o cale de acces liberă de obstacole. 

Dimensiunile minime pentru alei se găsesc în NP051, cap. IV.2.2. 
Lățimea trotuarelor și a traseelor pietonale.

Iluminatul public trebuie să respecte cerințele de la pg. A3.19.
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Mobilierul.

Mesele trebuie să aibă spațiu minim pentru genunchi liber sub masă 
de 700mm, 500mm adâncime și 900 lățime. Înălțimea blatului este 
recomandată să fie între 750-850mm.

Dacă este un ansamblu sudat/fix de mese și locuri de odihnă, este de 
evitat ca oamenii să fie nevoiți să sară peste grinzi pentru a se putea 
așeza. De asemenea, structura meselor nu ar trebui să împiedice o 
persoană în scaun rulant să poată să o folosească.

În jurul meselor, ar trebui să fie un perimetru liber pentru circulație de 
2000mm lățime. Două mese adiacente pot împărți aceeași circulație cu 
lățimea de 2000mm.

Suprafața de călcare trebuie să fie nivelată și rigidă, cu înclinație de 
maxim 2%, să permită circulația persoanelor în scaun rulant, părinților cu 
bebeluș în cărucior, persoanelor care circulă cu ajutorul unor dispozitive 
de mobilitate (ex. cârje) etc.

Trebuie să există un mod de drena apa de la precipitații și să nu existe 
pericolul de a se face băltoace în zonă.

Ar trebui să existe zone cu umbră oferită fie de vegetație, fie de prin 
diverse tipuri de acoperiri.

Trebuie să existe un contrast vizual între mobilier sau muchiile acestuia 
și fundal.
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Semnalistică.

Trebuie să există indicatoare care să informeze într-un mod incluziv 
vizitatorii pentru a ajunge de la parcare sau de la accesuri la locul cu 
mese, dar și panouri de informare cu privire la regulamentul de utilizare.

Facilități.

Ar trebui să existe o zonă de parcare în apropiere ce conține inclusiv 
locuri pentru persoanele cu dizabilități dimensionate și marcate 
corespunzător cf. NP051,  Secțiunea 6 Parcaje și pg. A3.19 din acest 
document.

Trebuie să existe coșuri de gunoi ce respectă cerințele de la pg. A3.33.

Trebuie să existe surse de apă potabilă ce respectă cerințele de pg. A3.34.

Elementele de mobilier urban trebuie să fie amplasate în afara 
culoarului de circulație, dar în apropiere și să existe un contrast vizual 
între ele și fundal.

Trebuie să existe grupuri sanitare publice ce respectă cerințele NP051, 
cap. Secțiunea 6 Configurarea și echiparea spațiilor pentru igiena 
personală – camere de baie și grupuri sanitare și pg. A3.47 și A3.49. 
(cel puțin o cabină accesibilă persoanelor cu dizabilități la fiecare 
spațiu sanitar.
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Loc de luat masa, plan și elevație
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către zona 
de mese

Fig. 39

Loc de luat masa în spațiul public

Înălțime liberă pentru 
genunchi 685 mm (min)

Înălțime masă
730-865 mm

Notă: Toate cotele sunt în mm
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Spații de  
fitness

Deși NP051 nu face nicio referire la spațiile de fitness publice, aceste 
facilități, pentru recreere, mişcare şi întreținerea sănătății, trebuie puse 
la dispoziţia cetăţenilor indiferent de abilități/dizabilități, vârstă, gen sau 
categorie socială.

Spațiile de fitness trebuie să conțină echipamente incluzive/universale sau 
adaptate persoanelor cu diverse dizabilități. Acestea trebuie să fie intuitive 
și ușor de utilizat. Dacă aceste condiții nu pot fi îndeplinite, este obligatorie 
afișarea instrucțiunilor de folosire. Acestea vor fi prezentate într-un mod 
incluziv (text cu caractere latine, Braille, pictograme) și vor fi poziționate 
respectând NP051 în ceea ce privește dimensionarea și marcarea 
circulației, accesul, marcarea și identificarea echipamentelor. 

Recomandările complementare, pentru amenajarea spațiilor de fitness, 
propuse prin acest ghid, reprezintă un rezumat al informațiilor extrase din:

„City of Ottawa Accessibility Design Standards”, pg. 177, Canada.

Cale de acces și circulație.

Trebuie să existe o cale de circulație liberă de obstacole, continuă și 
accesibilă până la echipamentele de fitness.

Dimensiunile minime pentru alei se găsesc în NP051, cap. IV.2.2. 
Lățimea trotuarelor și a traseelor pietonale.

Lățimea liberă recomandată pentru alei este de 1500 mm și 2100 
mm liber pe înălțime.

Trebuie să existe un spațiu liber lângă echipament de 915x1370 
mm, minim, pentru o utilizare frontală și 915x1525 mm pentru a face 
transferul de pe lateral pe echipament.
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Iluminarea spațiilor publice trebuie să respecte cerințele de la 
pg. A3.36, din cadrul acestui ghid.Trebuie să existe o cale de 
circulație liberă de obstacole și accesibilă până la spațiul cu 
echipamente de fitness.

Suprafețe/finisaje.

Suprafața de călcare sau poteca de circulație trebuie să fie 
nivelată, fermă, stabilă, rezistentă la alunecare și permeabilă. 
Finisajele utilizate nu trebuie să producă obstacole pentru 
persoanele în scaun rulant, alte vehicule asistive sau pentru cele 
care utilizează bastonul alb.

Dacă existe rigole sau forme de canalizare acestea ar trebui: să fie 
în afara zonei de circulație, să fie orientare perpendicular pe direcția 
de circulație, să prezinte goluri care permit trecerea unui obiect 
cu diametrul de maxim 13 mm, pentru a evita blocarea bastonului, 
cârjelor sau a altor dispozitive de mobilitate.

Semnalistică.

Aceste spații vor fi dotate cu un sistem de orientare, semnalizare, 
dar și informare în legătură cu regulamentul de utilizare. Acesta va 
respecta cerințele de la pg. A3.25, din cadrul acestui ghid;

Se vor realiza marcaje tactile și vizuale (soluții ce cuprind inclusiv 
finisaje contrastante) care să ajute la diferențierea zonelor de 
circulație de zonele de interes, posibilele obstacole, accesuri etc.
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Facilități.

În apropierea acestor zone de fitness, vor fi amenajate locuri 
de parcare care vor conține inclusiv locuri pentru persoanele cu 
dizabilități, dixxmensionate și marcate corespunzător cf. NP051,  
Secțiunea 6 Parcaje și conform pg. A3.19 din acest document.

Se vor amenaja locuri de odihnă dotate cu bănci poziționate la 
un interval conform cu cerințele NP051, IV.8.4. Bănci și scaune 
și conform recomandărilor suplimentare, prezentate în acest 
document, la pg. A3.65. De asemenea, se recomandă ca spațiile 
de odihnă să asigure umbrire și protecție față de intemperii pe o 
suprafață de minim 3 mp.

În apropierea acestor spații se vor amplasa coșuri de gunoi care să 
respecte cerințele prezentate la pg. A3.33 a acestui document.

De asemenea, aceste spațiile de fitness vor fi echipate cu surse de apă 
potabilă care respectă cerințele de la pg. A3.34, din prezentul ghid.

Elementele de mobilier urban trebuie să fie amplasate în afara 
culoarului de circulație, dar adiacent acestuia. Pentru mobilierul 
urban, se vor alege materiale și culori astfel încât să existe un 
contrast vizual între acestea și vecinătăți, cadrul natural, dar se vor 
evita contrastele stridente.
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Spaţii de fitness

© Playparc, echipamente de fitness incluzive

4FCIRCLE®-Inclusive-Ergometer & Bar

4FCIRCLE®

Fig. 40

Fig. 41
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Cimitire

Cimitirul este un spațiu nelipsit din comunitate, un loc de reculegere 
pentru rudele și prietenii celor decedați, dar este în același timp și un 
spațiu public de recreere. Aceste zone trebuie să fie accesibile tuturor 
cetățenilor, indiferent de vârstă, abilități, gen, categorie socială etc. 

În prezent, NP051 nu cuprinde cerințe de accesibilizare pentru aceste 
tipuri de spații. Recomandările pentru amenajare și proiectare, propuse 
prin acest ghid, reprezintă un rezumat al informațiilor extrase din 
reglementări internaționale:

„Building for Everyone. A Universal Design Approach: Building Types, 
7”, pg. 133-134, Irlanda.

Cale de acces și circulație.

Trebuie să existe o cale de circulație liberă de obstacole, continuă 
și accesibilă până la toate funcțiunile, facilitățile și echipamentele 
prezente în cimitir.

Dimensiunile minime pentru alei se găsesc în NP051, cap. IV.2.2. 
Lățimea trotuarelor și a traseelor pietonale.

Lățimea liberă recomandată pentru alei este de 1500 mm și 2100 
mm liber pe înălțime.

Iluminarea spațiilor publice trebuie să respecte cerințele de la pg. 
A3.36, din cadrul acestui ghid.

Suprafețe/finisaje.

Suprafața de călcare sau poteca de circulație trebuie să fie 
nivelată, fermă, stabilă, rezistentă la alunecare și permeabilă. 
Finisajele utilizate nu trebuie să producă obstacole pentru 
persoanele în scaun rulant, alte vehicule asistive sau pentru cele 
care utilizează bastonul alb.
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Dacă existe rigole sau forme de canalizare acestea ar trebui:

Să fie în afara de zonei de circulație.

Să fie orientare perpendicular pe direcția de circulație.

Să nu aibă goluri ce permit trecerea unui obiect cu diametrul mai 
mare de 13 mm pentru a nu permite blocarea bastonului, cârjelor sau 
a altor dispozitive de mobilitate.

Semnalistică.

Cimitirele vor fi dotate cu un sistem de orientare, semnalizare, dar și 
informare în legătură cu regulamentul de utilizare. Acesta va respecta 
cerințele de la pg. A3.25, din cadrul acestui ghid;

Se vor realiza marcaje tactile și vizuale (soluții ce cuprind inclusiv 
finisaje contrastante) care să ajute la diferențierea zonelor de 
circulație de zonele de interes, posibilele obstacole, accesuri etc.

Facilități.

În apropierea intrărilor în cimitir, vor fi amenajate locuri de parcare 
care vor conține inclusiv locuri pentru persoanele cu dizabilități, 
dimensionate și marcate corespunzător cf. NP051,  Secțiunea 6 
Parcaje și conform pg. A3.19 din acest document;

Se vor amenaja spații de odihnă dotate cu bănci poziționate la 
un interval conform cu cerințele NP051, IV.8.4. Bănci și scaune și 
conform recomandărilor suplimentare, prezentate în acest document, 
la pg. A3.65. De asemenea, se recomandă ca spațiile de odihnă să 
asigure umbrire și protecție față de intemperii pe o suprafață de 
minim 3 mp.

Se vor amplasa coșuri de gunoi care să respecte cerințele prezentate 
la pg. A3.33 a acestui document.

De asemenea, cimitirele vor fi echipate cu surse de apă potabilă care 
respectă cerințele de la pg. A3.34, din prezentul ghid.

Elementele de mobilier urban trebuie să fie amplasate în afara 
culoarului de circulație, dar adiacent acestuia. Pentru mobilierul 
urban, se vor alege materiale și culori astfel încât să existe un 
contrast vizual între acestea și vecinătăți, cadrul natural, dar se vor 
evita contrastele stridente.
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Șantier

Se vor lua măsuri corespunzătoare de semnalizare (marcare vizuală și 
tactilă) a șantierelor și deviere a circulației pietonale (dacă este necesar) 
printr-o rută alternativă, accesibilă diverselor categorii de utilizatori 
astfel încât să nu fie puși în pericol pietonii (incluzând copii, persoane 
cu dizabilități locomotorii, de auz, de vedere, neurocognitive, persoane 
vârstnice sau alte grupuri vulnerabile).

Cu ocazia prestării lucrărilor care necesită organizarea unui șantier în 
spațiul public, se vor respecta prevederile legale în vigoare, reglementările, 
standardele aplicabile, codurile deontologice referitoare accesibilitatea 
spațiului public, precum și (fără a se limita la acestea) următorul normativul 
NP051, în ceea ce privește dimensiunile, finisajele și marcarea rutelor de 
circulație pietonală.

Recomandările complementare, pentru organizarea și marcarea santierelor, 
propuse prin acest ghid, reprezintă un rezumat al informațiilor extrase din:

„City of Toronto Accessibility Design Guidelines”, pg. 440, Canada.

„Inclusive Mobility”, Dep. of Transport, pg.16, Marea Britanie.
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Măsurile necesare privind protecția pietonilor pe perioada 
șantierului cuprind:

Marcarea vizuală și tactilă într-un mod corespunzător și incluziv a 
zonelor cu risc de accidente.

Împrejmuirea fizică cu un gard a zonelor de pericol. Această 
împrejmuire să fie detectabilă inclusiv pentru cei care utilizează 
bastonul alb - ex. fig. 42. Este de evitat împrejmuirea cu o bandă 
flexibilă, din plastic, pe sub care bastonul poate intra, nereușind 
astfel să detecteze pericolul la timp.

Împrejmuirea trebuie să fie rigidă și stabilă.

Dacă există schele, trebuie să rămână un spațiu liber de trecere, 
între schele și trotuarului, de minim 2100 mm înălțime.

Stâlpii schelelor vor fi marcați prin montarea, la partea inferioară, a 
unui element orizontal, rigid și stabil, care să fie ușor de detectat cu 
bastonul alb.

Se va realiza semnalizarea vizuală și tactilă, într-un mod 
corespunzător și incluziv, a rutelor alternative, oferite pietonilor, 
pentru a ocoli șantierul.

Rutele alternative oferite pietonilor, vor fi dimensionate 
corespunzător pentru a asigura pentru circulația în siguranță.

Pentru eventuale reclamații, se va monta un panou, într-un loc vizibil 
și accesibil,  cu datele de contact ale celor care sunt responsabili de 
executarea lucrării.
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1400-1600

1200-1500

2100

Șantier

Înălțime minimă 
liberă sub schele - 
2100 mm

Lucrările publice de 
pe trotuar/carosabil 
trebuie protejate cu 
o barieră continuă de 
min. 1000 mm și max 
1200 mm înălțime și cu 
contrast vizual

Protecție orizontală de
150-200 mm lățime și 
la max. 200 mm de la 
nivelul solului

Spațiu liber 
de circulație 
1200-1500 mm

Marcaj alb înalt de 
150 mm între 1400-
1600 mm de la bază

Fig. 42

Notă: Toate cotele sunt în mm
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