Accesul neîngrădit
al persoanelor cu handicap şi
al persoanelor cu mobilitate redusă

Accesibilităţi potrivit Legii nr. 448/2006,
republicată – instituţii publice
Extras din Legea nr. 448/2006, republicată
CAPITOLUL IV Accesibilitate
Obligaţii legale ale instituţiilor publice
•
Art. 62. - (1) Clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de locuit construite din
fonduri publice, mijloacele de transport în comun şi staţiile acestora, taxiurile,
vagoanele de transport feroviar pentru călători şi peroanele principalelor staţii, spaţiile
de parcare, străzile şi drumurile publice, telefoanele publice, mediul informaţional şi
comunicaţional vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să
permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.
•
(2) Clădirile de patrimoniu şi 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) şi
(2) se suportă din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi din
sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat, după caz.
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Art. 65. - (1) În spaţiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică, precum şi în
cele organizate vor fi adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional cel
puţin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de două locuri,
pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.
Art. 69. - (1) Autorităţile şi instituţiile centrale şi locale, publice sau private asigură,
pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate,
interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei
cu surdocecitate.
Art. 70. - (1) Autorităţile centrale şi locale publice, precum şi instituţiile centrale şi
locale, publice sau de drept privat, au obligaţia de a asigura servicii de informare şi
documentare accesibile persoanelor cu handicap.
(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, serviciile de relaţii cu
publicul vor afişa şi vor dispune de informaţii accesibile persoanelor cu handicap vizual,
auditiv şi mintal.
Art. 71. - (1) Până la data de 31 decembrie 2007, autorităţile publice au obligaţia să ia
măsuri pentru:
a) accesibilizarea paginilor de internet proprii, în vederea îmbunătăţirii accesării
documentelor electronice de către persoanele cu handicap vizual şi mintal;
b) utilizarea pictogramelor în toate serviciile publice;
c) adaptarea telefoanelor cu telefax şi teletext pentru persoanele cu handicap auditiv.
(2) În achiziţia de echipamente şi softuri, instituţiile publice vor avea în vedere
respectarea criteriului de accesibilitate.

Sancţiuni
•
•

•

•

Art. 100. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează
după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 62, art. 65, art. 69 alin. (1), art. 70, 71
cu amendă de la 6000 lei la 12.000 lei;
b) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate,
rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu
handicap, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei şi ridicarea mijlocului de
transport de pe locul de parcare respectiv;
(5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

Accesibilităţi potrivit Legii nr. 448/2006,
coroborat cu Ordinul 649/2001 pentru
aprobarea Normativului, indicativ NP
051/2001– instituţii publice
Mediul fizic:
• Accesul în clădire:
❖ la intrarea din stradă sau trotuar nu există
denivelări, diferenţe de nivel, obstacole sau praguri
cu înălţime > 2,5cm

Rampă fixă: caracteristici
• este suficient de lată (minim 1,20m) pentru a permite manevrarea
fotoliului rulant;
• la fiecare 6 m lungime să dispună de o zonă de odihnă (minim 1,20m);

• este prevăzută cu mâini curente pe ambele laterale (dispuse la o
înălţime de 0,70 m., respectiv 0,90 m.);mâna curentă trebuie să
depăşească pe palier treapta cu 30 cm.
• este prevăzută cu bordură de protecţie (pentru a preveni alunecarea roţii
sau a cârjei);
• este amenajată din material antiderapant;
• înclinaţia maximă este de 8 % pentru denivelări mai mari de 20 cm şi
maxim 15% pentru denivelări mai mici de 20 cm.

Platformă mobilă

Uşă
• există în faţa uşii o platformă de minim 1,20 x 1,20m, pentru
asigurarea spaţiului de manevră;
• lăţimea liberă a golului de uşă este de minim 0,80m;
• pragul să nu depăşească 0,25 m.

Scară
• este prevăzută cu mâini curente pe ambele laterale (dispuse la o
înălţime de 0,90m : 1m.), continuată cu cca. 30 de cm pe orizontală
(la pornire şi oprire).

Căi interiorare de acces: caracteristici
• holul de intrare în clădire are o lăţime de minim 1,50m;
• lăţimea liberă a căii de acces este de minim 0,90 m.
• în holul de la intrare şi pe parcursul căii de acces vor fi
asigurate semnale vizuale şi/sau auditive pentru
direcţionarea circulaţiei persoanelor cu handicap către
ghişeul de informaţii/registratură, biroul de audienţe, grup
sanitar destinat publicului prin:
➢ benzi directoare ( l: 20 cm) în culori contrastante cu
fondul amplasate pe perete,
➢sau pe pardoseală realizate din materiale diferite ca
aspect şi sonoritate decât
•

Benzi directoare:

• există benzi directoare (20 cm lăţime), amplasate la 1m : 1,60m;
• pentru persoane nevăzătoare există benzi directoare (0,80 : 1,20m
lăţime), prevăzute în pardoseală (realizate din materiale diferite, ca
aspect şi sonoritate decât restul pardoselii).

Grrup sanitar:caracteristici
•grupul sanitar destinat publicului trebuie să aibă o cabină adaptată
pentru a putea fi utilizată de persoanele cu handicap
• în faţa cabinei de WC se asigură un spaţiu de manevră de minim 1,50
x 1,50m.
• lăţimea liberă a căii de circulaţie în cabină este de 0,90m.
• uşa de acces este glisantă sau cu deschidere exterioară
• echipamentul de ventilaţie funcţionează la deschiderea şi respectiv
închiderea uşii
• se asigură un sistem de alarmă auditiv şi vizual (sonerie+bec) la o
înălţime de 1,20 m.
•este semnalizat cu pictogramă ( semnul internaţional al persoanei cu
handicap)
• poziţionarea obiectelor sanitare:
➢vasul WC este montat la o înălţime de 0,48 : 0,53 m;
✓butonul de apă este montat la o înălţime de 1,20 m şi o distanţă de
0,12 m (lateral de vas).
✓este prevăzut cu bară de sprijin verticală, montată la o distanţă de 0,30
: 0,35 m de bordul vasului;
✓este prevăzut cu mâner de sprijin orizontal montat la o distanţă de 0,40
: 0,45 m de bordul vasului şi la o înălţime de 0,75m : 0,80m de la
pardoseală.
➢lavoarul este montat la o înălţime de 0,80 : 0,85m

Lift: caracteristici
• liftul este adaptat pentru a putea fi utilizat de persoanele cu handicap.
• în faţa cabinei de lift se asigură un spaţiu de manevră de minim 1,50 x
1,50m.
• dimensiunea cabinei este de minim 0,80 x 1,35 m
• este prevăzut cu bară de sprijin la o înălţime de 0,90 m
• lăţimea liberă a golului de uşă este de minim 0,90 m
• cifrele de pe butoanele de comandă sunt în relief
• este prevăzut cu un sistem eficient de alarmare acustică şi/sau optică.
• butonul de acţionare, oprire alarmare, este amplasat la 1,20 m înălţime.
• diferenţa de nivel între cabină şi palier este de maxim 2,5 cm.

în cazul în care nu există ascensor, se utilizează platforma mobilă,
escalator individual, transportator electromecanic autonom
comandat şi manevrat de însoţitor.

Platformă mobilă, escalador individual, transportor
electromecanic autonom comandat şi manevrat de
însoţitor

Pavaj, covor tactil
• pentru direcţionarea circulaţiei către serviciile destinate publicului;

• are 0,80 : 1,20m lăţime şi este realizat din materiale diferite, ca aspect
şi sonoritate decât restul pardoselii.

Locuri de parcare
• 4% din totalul locurilor de parcare, dar nu mai puţin de 2 locuri sunt
adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional al
persoanei cu handicap.
• sunt amenajate la o distanţă maximă de clădire de 40 m

• dimensiuni: 3,20 x 5m pentru persoanele cu handicap motor sau
vizual şi 3,50 x 5m pentru persoanele blocate în scaun cu rotile

Mediul comunicaţional
• Interpret autorizat al limbajului mimico-gestual pentru
asigurarea relaţiilor directe cu persoanele cu handicap
auditiv ori cu surdocecitate
• ghişeu pentru informaţii
• este dispus la 0,80 m înălţime pentru persoanele care
utilizează fotoliul rulant.
• este semnalizat cu pictograme uşor vizibile.
• există sisteme informaţionale sonore şi/sau sistem
Braille.

Accesul la mediul informaţional
• servicii de informare şi documentare accesibile persoanelor cu
handicap (vizual, auditiv şi mintal).
• există afişaj optic, amplificator voce la biroul de informaţii;
• informaţiile afişate la avizier sunt accesibile persoanelor cu
handicap vizual şi mintal
• adaptarea paginii de internet proprii, în vederea îmbunătăţirii
accesării documentelor electronice de către persoanele cu
handicap vizual şi mintal;
• utilizarea pictogramelor în toate serviciile publice;
• adaptarea telefoanelor cu telefax şi teletext pentru
persoanele cu handicap auditiv.

