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Abstract  
 People with disabilities feel an acute problem in the conditions of 
imperfect infrastructure. Especially people who move with the help of special 
equipment and the help of another person need an infrastructure adjusted to 
their needs to be able to reach urban institutes, such as hospitals, universities, 
town halls. The main purposes of this article are to analyze the requirements 
for places of recreation and transport for people with special needs, 
international experience in this field and to make the recommendations. 
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Introducere 
Când subiectul discuției este persoana cu dizabilități, de obicei apare 

imaginea unei persoane cu un grad sever de dizabilitate. Însă în afară de 
persoanele ce sunt nevoite să se deplaseze cu ajutorul scaunului rulant, mai 
există persoane vârstnice, cu boli cronice sau deficiențe de vedere ce 
afectează direct capacitatea persoanei de a accesa instituțiile publice în mod 
fizic. O persoană vârstnică cu deficiențe senzoriale și locomotorii este 
capabilă să călătorească doar pe distanțe foarte scurte, și întâmpină probleme 
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de parcurgere a distanțelor mari și obstacolelor fizice precum și probleme în 
interpretarea distanței în cazul persoanelor cu probleme de vedere.  

Administrația locală și serviciile de competente trebuie, prin urmare, 
să ofere îmbunătățiri de infrastructură, precum ar fi balustrade, rampe, locuri 
special amenajate, semnalizări sonore, marcaje vizibile. Este esențial să luăm 
în considerare accesibilitatea infrastructurii urbane pentru persoanele cu 
necesități speciale.  

În Marea Britanie, în reducerea barierelor fizice joacă un rol important 
Department for International Development (DFID). Unele din sarcinile 
acestui departament guvernamental sunt dezvoltarea infrastructurii, atragerea 
investițiilor în programe de suport al persoanelor cu dizabilități. DFID 
pledează pentru includerea intereselor persoanelor cu necesități speciale în 
fiecare proiect urbanistic. 

Limitarea accesului persoanelor cu dizabilități fizice la instituțiile 
publice reprezintă o problemă majoră ce duce la scăderea semnificativă a 
incluziunii sociale. Persoanele cu necesități speciale dețin dreptul deplin la 
libera deplasare pe teritoriul țării, dreptul să fie încadrați în viața socială, 
precum și să aibă acces la spații de recreere (parcuri, etc.). Deficiențele nu 
trebuie în nici un caz să devină un obstacol în calea individului de a avea 
acces la infrastructura orașului (satului). 

Există un paradox care constă în faptul că câștigul sumar al populației 
din regiune fiind la un nivel înalt, este totuși mic pentru o parte din populație 
(World Health Report, 2002). 

 
1. Infrastructura digitală și deficiențele fizice 
Deficiențele fizice îngreunează accesul la serviciile administrative și 

sociale dintr-o localitate urbană. La rândul său, lipsa accesului la informații 
despre servicii reprezintă un obstacol care nu permite utilizarea acestuia. De 
exemplu, ca o persoană cu deficiențe de vedere sau locomotorii să poată să 
utilizeze transportul public fiind neasistată, ea necesită informații, despre 
trasee, orare, facilități, care iar ușura accesarea la serviciul dat. În general, în 
zonele urbane, nodurile sunt atât de strâns distanțate încât se creează 
ambuteiaje infernale, și apare necesitatea de benzi de circulație suplimentare 
pentru a satisface cerințele de trafic rutier (Wolshon, 2004). 

Furnizarea de aplicații destinate informării cu privire la planificarea 
rutelor și a materialelor tipărite pe suport de hârtie ce informează despre 
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serviciile accesibile în regiune, permite populației să ia decizii bazate pe 
informații veridice și d-au posibilitatea de a-și planifica eficient călătoriile. 
Aceste servicii sunt foarte actuale pentru regiunile cu un transport public slab 
dezvoltat. 

De asemenea, există bariere informaționale pentru utilizatorii care 
doresc să achite serviciile publice, precum ar fi de exemplu evacuarea 
deșeurilor ori de curățenie. Persoanele cu deficiențe de auz sau de vedere au 
adesea acces limitat, sau nul, la informațiile cu privire la programul de 
furnizare a serviciilor publice, precum și la prețul serviciilor prestate. 
Persoanele cu dificultăți de învățare pot fi în imposibilitatea de a interpreta 
corect informațiile tipărite pe facturile de plată. 

Îmbunătățirea accesibilității informațiilor poate avea un impact uriaș 
asupra nivelului de comoditate a utilizării serviciilor publice, permițând 
utilizatorilor să ia decizii în cunoștință de cauză, atunci când aleg serviciile, 
pledând pentru o mai bună furnizare a acestora, gestionând bugetul 
gospodăriei și evitând suprafacturarea frauduloasă, care este înregistrată 
frecvent în cazul persoanele cu dificultăți de învățare.  

Reducerea barierelor informaționale este un domeniu în care DFID 
poate juca un rol deosebit de puternic, prin varietatea sa largă de programe 
sociale, servicii publice (sănătate, educație).  

Persoanele cu dizabilități riscă să fie privați de educație și au șanse 
reduse de a-și găsi un loc de muncă în comparație cu persoanele fără 
dizabilități, și sunt comparativ vulnerabili din punct de vedere social 
(Neufeldt and Mathieson, 1995). 

Conform datelor statistice în Marea Britanie au fost înregistrați 13,3 
milioane de persoane cu dizabilități în anul 2018: 

• 7% dintre copii sunt cu dizabilități; 
• 18% dintre adulții în vârstă de muncă; 
• 44% dintre adulții în vârstă de pensionare (Papworth Trust’s annual 

report, 2018). 
 
2. Infrastructura imperfectă și modalități de îmbunătățire 
Barierele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități au legătură 

directă cu planificarea rețelelor de transport public, precum și la amenajarea 
străzilor pietonale (Torres, 2008). 
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În medie, în al doilea deceniu al secolului XXI, rata persoanelor 
deținătoare de permis de conducere în Paris a fost de 80% la bărbați și 74% 
la femei (Figura 1). Rata bărbaților deținători de permis este tradițional 
comparativ mai mare. 

 

 
Figura 1. Rata persoanelor fără dizabilități deținătoare de permis de 

conducere 
 
În același timp, rata persoanelor cu dizabilități deținătoare de permis 

de conducere este mai mic, de 72% la bărbați și 64% la femei (Figura 2). Prin 
urmare, există o discrepanță dintre rata persoanelor fără dizabilități și 
persoanele cu dizabilități. Însă ponderea relativ mare a deținătorilor de permis 
în rândul persoanelor cu necesități speciale este explicată de faptul că multe 
persoane dețin o dizabilitate acumulată pe parcursul vieții și nu din copilărie. 

 

 
Figura 2. Rata persoanelor cu dizabilități deținătoare de permis de 

conducere 
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În Figura 3 este prezentată rata persoanelor fără necesități speciale 

deținătoare de card de călătorie. 
 

 
Figura 3. Rata persoanelor fără dizabilități deținătoare de card de 

călătorie 
 
Conform Figurii 4 rata persoanelor cu dizabilități deținătoare de card 

de călătorie este comparativ mai mică decât rata persoanelor fără dizabilități. 
 

 
Figura 4. Rata persoanelor cu dizabilități deținătoare de card de 

călătorie 
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Rata persoanelor cu dizabilități ce necesită suport adițional pentru 
mișcare este cu mult mai mare în rândul bărbaților decât în rândul femeilor, 
datorită faptului că bărbații sunt angajați în lucrări periculoase și primesc 
traume care duc la grad sever de dizabilitate (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Rata persoanelor cu dizabilități ce necesită suport adițional 

pentru mișcare 
 
Datele Figurii 6 arată că bărbații cu dizabilitate au o necesitate mai 

mare în scaune cu rotile decât femeile. 
 

 
Figura 6. Rata persoanelor cu dizabilități ce necesită scaune rulante 
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În Figura 7 sunt prezentate cauzele principale de ce persoanele cu 
nevoi speciale (cu vârsta 16-59 ani) nu călătoresc în mediul rural său urban. 

 

 
Figura 7. Cauzele de ce persoanele cu dizabilități refuză să călătorească 

 
Structura tipurilor de transport utilizat în orașul Paris de către 

persoanele fără dizabilități este arătată în Figura 8. 
 

 
Figura 8. Structura tipurilor de transport utilizat în raza orașului Paris 

de persoanele fără dizabilități 
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Persoanele cu nevoi speciale din Paris preferă următoarele tipuri de 
transport: metroul, trenul RER, tramvaiul (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Structura tipurilor de transport utilizat în raza orașului Paris 

de persoanele cu dizabilități 
 
Informațiile și datele joacă un rol semnificativ în infrastructura fizică 

și digitală din regiune. Obținerea datelor veridice cu o bază solidă de dovezi 
permite furnizorilor de servicii publice să ia decizii bine gândite atunci când 
dezvoltă proiecte de infrastructură, politici sau inițiative orientate spre 
îmbunătățirea mediului de trai cu luarea în calcul a intereselor persoanelor cu 
dizabilități. 

Factorii culturali și comportamentali afectează viziunea societății 
asupra persoanelor cu dizabilități, care deseori sunt priviți și tratați în 
comunitate ca persoane incapabile de comportament propriu și independent. 
Organizațiile internaționale încontinuu inițiază acțiuni de îmbunătățire a 
mediului de trai pentru persoanele cu nevoi speciale. 

În iulie 2018, Departamentul Regatului Unit pentru Dezvoltare 
Internațională (DFID), Guvernul Keniei și Alianța Internațională pentru 
Dizabilități au găzduit în comun Summit-ul Global pentru Dizabilități, în care 
„infrastructura incluzivă” a fost una dintre cele șase teme de discuții utilizate 
pentru a reuni liderii globali, societatea civilă și sectorul privat 
(antreprenoriatul). 
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Organismele internaționale de dezvoltare, cum ar fi Centers for Diseas 
Control and Prevention (CDC), Private Infrastructure Development Group 
(PIDG) și Banca Mondială, și-au luat angajamente globale pentru a 
îmbunătăți abordarea și furnizarea unei infrastructuri incluzive pentru 
persoanele cu dizabilități, demonstrând necesitatea de îmbunătățire a modului 
în care societatea creează și utilizează infrastructura. 

La Global Disability Summit, Secretarul de Stat pentru DFID s-a 
angajat să lanseze Strategia de pionierat de incluziune a persoanelor cu 
dizabilități a DFID, care a fost apoi publicată la 3 decembrie 2018. Strategia 
dată stabilește abordarea hotărâtă a DFID pentru îmbunătățirea incluziunii 
persoanelor cu dizabilități, inclusiv prin creșterea rolului infrastructurii: 

„Pentru a promova accesibilitatea și capacitatea de utilizare, vom 
investi și ne vom consolida abordarea față de infrastructura accesibilă 
(inclusiv transportul), oferind îndrumări și sprijin mai mare pentru 
infrastructura care să ia în considerare necesitățile speciale a persoanelor cu 
dizabilități” (Papworth Trust’s annual report, 2018). 

Deși aceste inițiative pot fi încadrate în viața de zi cu zi a populației, 
ele deseori se concentrează pe spațiile publice în detrimentul spațiilor de ordin 
personal precum ar fi blocurile de locuit. De asemenea, ele nu reflectă modul 
în care siguranța sau lipsa de siguranță este înțeleasă de diferite grupuri de 
locuitori ai orașului. Nu există o viziune perfectă între ceea ce statisticile 
privind criminalitatea ar putea spune despre siguranța unei zone și modul în 
care oamenii simt de fapt siguranța proprie în zonele date. 

Studiul realizat în trei orașe din Irlanda, a dezvăluit că sentimentele 
legate de frică și siguranță influențează foarte mult experiența persoanelor cu 
dizabilități în mediul lor urban. În unele cazuri, aceste resentimente pot 
împiedica utilizarea spațiilor publice de recreere. Oamenii au identificat o 
serie de spații și locuri din oraș în care ei se simțeau nesiguri. Acestea includ 
spații publice, cum ar fi noduri de transport, baruri și cluburi de noapte, centre 
comerciale și spații pustii. Prezența unor oameni pe care nu i-au cunoscut sau 
în care nu au încredere, mulțimile și inaccesibilitatea mediului construit ar 
putea face oamenii să se simtă vulnerabili în aceste spații. În unele cazuri, 
absența oamenilor a contribuit la sentimente de nesiguranță. Alții au descris 
că se simt mai nesiguri în casele lor de locuit. Acest lucru s-a datorat izolării, 
designului și locației proaste a locuințelor și, în unele cazuri, violenței 
domestice. 
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Ceea ce este cheia de conștientizare a situației aici este modul în care 
oamenii au trăit în condițiile de frică sau siguranță. Spațiile nu au fost stabilite 
ca fiind sigure sau nesigure. Spațiul nesigur al unei persoane ar putea fi 
refugiul altuia. Nici nu putem spune că persoanele cu dizabilități sunt un grup 
care se simte în mod inerent nesigur. Persoanele intervievate au descris frica 
și siguranța ca urmare a unei game de factori diferiți care se adună în anumite 
momente și locuri. 

Un bărbat cu deficiență de vedere, de exemplu, a descris sentimentul 
de frică în spații pe care alții le-ar putea considera sigure. Și-a amintit de un 
incident în care el a nimerit traversând drumul într-un spațiu urban în mijlocul 
zilei. Dumnealui fuseseră distras de un grup de tineri care l-au tachinat în mod 
repetat și l-au strigat că nu trebuie să traverseze în locul dat folosind trestia. 

Nu este atât de ușor să ții cont de siguranță în procesul de planificare 
și în promovarea politicii urbane. Este mult mai ușor să dai răspunsuri 
situaționale la provocările mediului. Instalarea unei rampe pentru scaune cu 
rotile sau o iluminare mai bună poate ajuta într-adevăr la crearea unor orașe 
mai primitoare și mai sigure pentru populația autohtonă. Dar este la fel de 
important ca strategiile de siguranță urbană să răspundă problemelor de 
incluziune socială, utilizând resursele care pot îmbunătăți mediul înconjurător 
pentru persoanele cu dizabilități. 

De exemplu, pentru persoanele cu necesități speciale se folosesc cinci 
tipuri de scaune:  

a) Un scaun „raft” pe care pasagerii se pot sprijini. Acestea necesită 
întreținere minimă, ocupă puțin spațiu și sunt convenabile pentru unii 
pasageri (de ex. pasagerii care se confrunta cu probleme ale coloanei 
vertebrale) cărora le este greu să se ridice de pe scaun. 

b) Fotolii cu scaune rabatabile (fără cotiere), care au avantajul de a 
economisi spațiu și sunt rezistente la umiditatea ridicată. 

c) Fotolii și canapele din lemn cu cotiere pe margini, care sunt mai 
confortabile pentru perioade lungi de ședere. Lemnul este un material relativ 
„cald” și antiderapant. 

d) Fotoliile din plasă de sârmă sau metal perforat, instalate pe rânduri, 
îndeplinesc în majoritatea cazurilor același rol ca și cele din lemn, dar sunt 
mai rezistente, mai durabile. 

e) Pentru spațiile închise (cum ar fi stațiile de autobuz), pot fi utilizate 
scaune și canapele tapițate cu cost final mai ridicat. 
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Pentru persoanele cu dizabilități are o importanță majoră și 
infrastructura clădirilor de locuit în care persoanele date își petrec majoritatea 
timpului, precum și a clădirilor administrative la care persoanele date sunt 
nevoite să acceseze. De exemplu, dimensiunea minimă acceptabilă a unei 
cabine de lift existente, ce este în stare să permită călătoria unui singur 
pasager în scaun cu rotile, este de 0,95 m la 1,25 m.  Cabinele mai mici ar 
trebui înlocuite din cauza imperfecției sale pentru utilizarea de către 
persoanele ce se deplasează într-un scaun rulant (Aljanzouri et al., 2014). 

Siguranța urbană nu poate fi privită fără schimbarea relațiilor sociale, 
și fără progresul tehnic ajustat la nevoile populației. Experiența de viață a 
persoanelor cu dizabilități ne arată că doar prin onorarea necesităților tuturor 
grupurilor sociale, putem crea societăți mai incluzive, mai juste și mai sigure. 

 
Concluzii 
Persoanele cu dizabilități simt o continuă incomoditate de deplasare 

în raza mediului urban său rural, nemaivorbind de efectuarea călătoriilor la 
distanțe mari. În proiectarea infrastructurii, în special în cazul orașelor, este 
necesar de ținut cont de interesele și nevoile persoanelor cu dizabilități. 
Mediul urban are o infrastructură mult mai complexă în comparație cu mediul 
rural, și este situat pe un teritoriu mai vast cu instituții și centre culturale 
localizate la o distanță impunătoare una de alta. Persoanele cu deficiențe 
fizice, de vedere, ori de auz, dețin o necesitate acută de o infrastructură 
acomodată la nevoile lor, care le va permite să se deplaseze în raza orașului 
și în locuri de recreere, care sunt bine amenajate atât pentru persoanele fără 
dizabilități, cât și pentru cele cu necesități speciale. 

 
 
 
Referințe   

[1]. Aljanzouri, A., Anwar, R. and Zaika, Y., 2014. Enhanced Accessibility to 
Transport Infrastructure for People with Disabilities Living in Urban 
Areas in Benghazi Libya. In: IOSR Journal of Mechanical and Civil 
Engineering (IOSR-JMCE), Volume 11, Issue 1 Ver. IV (Feb. 2014), pp. 
01-06. Disponibil: https://www.iosrjournals.org/   



International Symposium 
Experience. Knowledge. Contemporary Challenges 

„Opportunities for changing the Economic-Social  
Realities of the World” 

May 26th – 27th, 2022 
 

487

 

 

[2]. Colesnicova, T., Gutium, T., Ciobanu, M., Gutium, M., 2021. Nivelul 
de trai al populației Republicii Moldova. Chișinău: Complexul 
Editorial, INCE, 264 p. 

[3]. Gutium, M., 2022. Provocările ale serviciilor sociale oferite persoanelor 
cu dizabilități. In: Știință, educație, cultură: conferință științifico-
practică internațională. Comrat: Tipografia A&V Poligraf, vol. 1, pp. 
35-40. 

[4]. Neufeldt, A. H., and Mathieson, R., 1995. Empirical Dimensions of 
Discrimination against Disabled People. In: Health and Human Rights, 
1(2), pp. 174-189. 

[5]. Papworth Trust’s annual report, 2018. Disability in the United Kingdom 
2018: Facts and Figures. Disponibil: www.papworth.org.uk 

[6]. Torres, F., 2008. A propotional method to assess environmental justice 
impacts that does not required the defenition of protected/unprotected 
goegraphic units. Compedium of Papers CD-ROM, the 87th Annual 
Meeting of the Transportation Research Board. Washington D.C., 
January 13-17. 

[7]. Wolshon, B., 2004. Geometric Design of Streets and Highways. In: M. 
Kutz (Ed.), Handbook of Transportation Engineering. Louisiana: 
McGraw-Hill. 

[8]. World Health Report (WHO), 2002. World Health Report 2002: 
Reducing Risks, Promoting Healthy Life. 

 


