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1.INTRODUCERE 

1.1 Descrierea gennerală  

Despre turismul accesibil 
 
În ultimele decenii, turismul a devenit o nevoie socială primară. Reprezintă nu numai un factor 
economic de o importanță extraordinară, ci și un instrument de cunoaștere personală și 
emancipare. 
 
Când vorbim despre AT, vorbim în primul rând despre turismul care este atent la nevoile tuturor, 
ridicând calitatea ofertei. Nevoia de toate, înseamnă a ști cum să răspundă nevoilor copiilor, 
persoanelor în vârstă, mamelor care împing carucioarele, persoanelor cu dizabilități care se mișcă 
încet, nu văd chiar și celor care întâmpină anumite dificultăți pe plan alimentar. 
 
Cu alte cuvinte, scopul turismului accesibil nu este de a crea servicii sau facilități separate pentru 
anumite tipare de clienți, ci de a elimina obstacolele care fac dificilă sau imposibilă călătoria 
pentru anumite grupuri.  

Accesibilitatea exprimă posibilitatea tuturor vizitatorilor (cu nevoi și abilități diferite) destinației 
turistice de a avea acces ușor la clădiri, transport, informații, comunicare, atracții și alte servicii și 
implicit să participe activ la programe și evenimente. De asemenea, reflectă competențele 
personalului, și anume capacitatea de a răspunde nevoilor specifice ale clienților. Promovează 
includerea persoanelor cu nevoi speciale în turism și în societate. Prin urmare, trebuie să 
pătrundă în toate sectoarele turismului și nu trebuie abordată doar ca o chestiune marginală. Abia 
atunci putem crea destinații turistice accesibile tuturor. 

Putem rezuma principiile de bază ale turismului accesibil folosind aspectele menționate mai sus:  

• servicii și mediu; 

• accesul pe termen lung al clienților; 

• independența și demnitatea clientului; 

 drepturile omului; 

 oportunitate de afaceri; 

• beneficii pentru toți; 

• responsabilitatea și durabilitatea turismului. 

 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

PANORAMA TURISTICĂ ÎN ȚĂRILE PARTENERILOR 
 

Turismul în Tusa ( Italia) și împrejurimi 

Dorința de a descoperi locuri noi, de a intra în contact cu noi culturi, de a cunoaște obiceiuri și 

tradiții diferite sau chiar de a organiza un weekend în afara orașului, a dus la o creștere 

substanțială a turismului în ultimii ani și odată cu aceasta necesitatea creării  unui turism accesibil. 

Dezvoltarea AT, în multe privințe, a urmat aceleași caracteristici în întreaga Europă în ultimele 

două decenii. Analizând, în special, cazul italian, putem vedea, încă de la începutul anilor 90, în 

unele orașe s-au dezvoltat  având la bază proiecte turistice accesibile. 

Fundamentală pentru Italia este Comisia „pentru promovarea și susținerea turismului accesibil”, 

înființată în 2009, care este formată din 17 membri de seamă. Rolul comisiei decurge din 

necesitatea de a pune fiecare persoană cu propriile nevoi în centrul sistemului de turism accesibil, 

reprezentând totodată o atracție indubitabilă- modernă și actuală- pentru a readuce în atenție 

imaginea turismului italian în lume. 

Una dintre metodele italiene este "leopard spot". Inițiativele sunt multe. Cu toate acestea în 
ultimii ani au fost făcuți pași importanți în sensul accesibilității turismului pentru persoanele cu 
dizabilități, de exemplu alegerea unor rute turistice care să nu provoace dificultăți de parcurs 
celor aflați în scaunul cu rotile și nu numai. 
 
Pentru a ne putea forma o imagine mai clară asupra situației turismului accesibil din Tusa, putem 
să analizăm graficele de mai jos care au rolul de a clarifica atât structurile de ultima generație, 
pregătirea personalului, cât și disponibilitatea acestora de a fi instruiți ( Fig. 1-5). 
 

Fig. 1. Prezența structurii/ echipamentelor de accesibilitate         Fig 2: Importanța adaptării serviciilor turistice 

     

 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

 
 
 
            Fig. 3, Rooms  Services                                          Fig 4. Pregătirea personalului 

    
 

Fig. 5, Tendința clienților cu dizabilități 

 
 
Turismul accesibil în viziunea Republicii Cehe 
Turismul accesibil răspunde nevoilor persoanelor a căror capacitate de a se deplasa, de a vedea, 
de a auzi, de a percepe (de a comunica) este permanent sau temporar limitată. 
Această categorie include: 

• Persoanele cu dizabilități - deficiențe musculo-scheletice, vizuale, auditive sau mentale, 
leziuni ale organelor, leziuni acute care împiedică mișcarea (de exemplu, membre rupte), 
persoane cu boli acute sau cronice . 

• Persoane în vârstă 
• Femeile însărcinate, familii cu copii mici, persoane cu cărucioare pentru copii, persoane cu 

handicap mintal 
• Persoanele cu statură mică sau excesiv de mare, persoanele cu tulburări de comunicare. 
• Persoanele cu bagaje mari și grele 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

 
 
Persoanele cu mobilitate redusă au aceleași motive să călătorească ca și persoanele fără 
constrangeri, adică să exploreze, să se recreeze, să aibă acces la educație, la contact social, să se 
bucure de experiențe noi și neobișnuite, să schimbe mediului etc. Prezența unei restricții se 
reflectă în nevoile specifice legate de serviciu sau de mediu. 
 
Astfel, nu este vorba doar de turism pentru persoanele cu dizabilități, așa cum se consideră 
adesea într-un mod greșit. Este vorba despre un grup foarte divers, în care majoritatea dintre noi 
ne regăsim cel puțin de două ori  în viață - pentru prima dată ca un copil mic, pentru a doua oară 
ca senior. Cu toate acestea, nu trebuie să avem niciun handicap pentru a folosi mediul și serviciile 
fără bariere. Din acest punct de vedere, accesibilitatea este benefică pentru toți și nu trebuie 
percepută drept accesoriu, complementar sau chiar ca un serviciu premium care este mai presus 
de toate obligațiile. 
 
Turismul accesibil în Grecia- cazul Rethymno 
Rethymno este a treia municipalitate din Creta, cu 63.000 de locuitori. Acesta găzduiește mai mult 
de jumătate de milion de turiști și atrage peste 1,5 milioane de vizitatori în excursii de zi și 
croaziere anual. Prin urmare, municipalitatea construiește o abordare integrată pentru a face față 
provocărilor în creștere ale ambelor sectoare în creștere: mobilitate și turism. 
 
Rethymno este membru încă din anul 2011 al “Pactului Primarilor”, mobilitatea durabilă fiind unul 
dintre pilonii strategici ai SEAP municipal. Rethymno este, de asemenea, implicat în cadrul 
european de referință pentru orașele durabile. Prin intermediul deosebitelor destinații, Rethymno 
va prezenta soluții de mobilitate durabile, accesibile și fiabile pentru a aborda fluctuația turistică 
intensă sezonieră, pentru a realiza o schimbare a coteide transport și se asigură că va  oferi servicii 
de mobilitate moderne și inovatoare pentru cetățeni și turiști. 
 
Turismul accesibil în Spania- Valencia 

Planul strategic pentru turism accesibil al Guvernului Valencia, 2017-2020. În cadrul punctului 2.9 

se sublinează importanța instruirii personalului în vederea tratării persoanelor cu dizabilități, fiind 

adresat studenților și profesioniștilor din sectorul turismului, cu un program de pregătire prin 

intermediul CD. 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

Potrivit unui turist nevăzător “ există puține locuri de cazare accesibile sau care se pregătesc 

măcar pentru tipul de dizabilitate cu care mă confrunt. Deși este adevărat că acele hoteluri care 

fac parte din grupul ONCE( Organizația Națională Pentru Nevăzătorii Spanioli). 

Mai exact, în zona Castellon există un proiect de picturi rupestre adaptate pentru nevăzători. 

Acest proiect constă în recrearea tablourilor care sunt sculptate pe pereți folosind figuri 

tridimensionale, astfel încât o persoană cu un handicap vizual să le poată percepe, precum și o 

altă persoană care nu este deficitară vizual. 

Turismul accesibil în România– Oportunitatea ignorată  

Există o piață mare și profitabilă pe care industria turismului o ignora în mare parte de mult timp. 

Această piață este  cuprinde 650 de milioane de oameni din  întreaga lume , mai mult estimându-

se că până la sfârșitul anului 2020 va ajunge la aproximativ 1,2 miliarde de persoane (Darcy, 

2008).  De asemenea, este important de menționat că are un potențial imens de creștere, 

cercetările aratând că membrii săi sunt convertiți mai ușor în clienți obișnuiți și că , în medie, 

cheltuiesc mai mult pe călătorie decât turistul obișnuit. Convenţia Natiunilor Unite pentru 

drepturile oamenilor cu dizabilităţi, ratificată de Romania în 2010 şi Uniunea Europeană in 2011- 

este primul tratat internaţional ratificat UE pentru a sprijini incluziunea persoanelor cu dizabilităţi 

în comunitate prin promovarea, protejarea şi asigurarea condiţiilor de egalitate a drepturilor 

omului şi libertate pentru toţi oamenii cu dizabilităţi şi promovarea respectului pentru demnitatea 

acestora. 

Categoriile de persoane vizate: 

Oamenii mai în vârstă, persoanele cu dizabilități fizice ( deficiențe în mobilitate, de auz și de 

vedere), persoanele cu dizabilități mentale moderate ( exemplu: fobii), femei însărcinate, mamele 

și tații care au copii sub 3 ani. 

 

1.2 Zona potențială de captare ( estimativ)  

Zona potențialilor beneficiari 

Estimarea fenomenului AT în Europa este un proces destul de complex. Clienții asupra cărora se 

face referire se divid în trei mari categorii: 

- Oameni în vârstă  



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

- Oameni cu dizabilități 

- Persoane cu restricții temporare 

 Oamenii în vârstă  

Când vorbim despre persoanele în vârstă ne referim la segmentul de populație de peste 65 de ani. 

Numărul de persoane aparținând acestei categorii se află într-o creștere masivă datorită 

fenomenului îmbătrânirii populației , creșterii speranței de viață și scăderii natalității din ultimele 

decenii. 

De asemenea, această categorie, având de obicei mult timp liber, călătorește deseori în extra 

sezon , atât pentru a profita de prețuri mai mici, cât și pentru a evita agitația și aglomerația din 

timpul de vârf al sezoanelor. Motivele care determină persoanele cu nevoi speciale să întreprindă 

o călătorie sunt cele care determină și restul populației, și dorința de relaxare și de cultivare a 

pasiunilor lor. Cert este că populația în vârstă reprezintă o categorie cu un impact major pe piața 

AT și o oportunitate excelentă de a promova în continuare turismul în sezonul scăzut, asigurând 

astfel un profit continuu pentru cei care lucrează în sectorul turistic. 

Oamenii cu dizabilități 

Organizația Mondială a Sănătății, în 1980, a definit dizabilitatea drept „Orice limitare sau pierdere  

a capacității de a desfășura o activitate într-un mod normal pentru o ființă umană”. Dizabilitatea 

se distinge în: 

1.Deficiențe motorii 

Acest handicap implică limitări privind capacitatea de mișcare din cauza funcționării deficitare a 

mobilității picioarelor, brațelor, mâinilor, plinului, spatelui sau gâtului. 

2.Deficiențe senzoriale 

Această categorie grupează toate persoanele care au o reducere sau o esență  privind auzul și 

văzul. Dificultățile pe care aceste persoane le au în comun sunt legate de abilitățile de comunicare 

cu terți și de percepția zgomotului. 

Din această categorie fac parte următoarele persoane: 

- nevăzători sau parţial nevăzători. Această categorie este formată din persoane cu o deficiență 

vizuală ușoară, persoane cu deficiențe de vedere și persoane nevăzătoare; 

- deficiențe de auz sau hipoacuzie. În funcție de severitatea pe care o putem întâlni în această 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

categorie putem întâlni persoane cu surditate totală, pierdere profundă a auzului. 

Dizabilități intelectuale 

Această categorie include toate persoanele care au un deficit comportamental permanent. 

Capacitățile sistemului nervos sunt limitate și, de asemenea, capacitatea de a efectua sarcini 

cognitive este sever limitată. Mai mult, rata de învățare este lentă și dificilă, existând dificultăți în 

comportament și înțelegere. De asemenea, pot face parte persoanele autiste. 

Persoanele cu restricții temporare 

În această categorie sunt incluse o gamă largă de boli care nu sunt neaparat vizibile. De exemplu: 

- boli cornice ( probleme cardiace, epilepsie, diabet, astm, insuficiență renală) 

- alergii 

- probleme privind alimentația ( diverse intoleranțe, boala celiacă de exemplu) 

Mai mult, chiar dacă nu sunt persoane cu dizabilități fizice sau psihice evidente, toate aceste  

persoane care urmează o anumită dietă se încadrează în categoria de față. 

Pentru încheiere:  

Fiecare dizabilitate trage dupa sine nevoi speciale. Ceea ce este important de menționat este 

faptul că indiferent de dizabilitatea cu care se confruntă personale, acestea nu trebuie sa fie 

etichetate. Se recomandă a se contacta direct persoanele care se confruntă cu anumite 

dizabilități, nu membrii familiei , pentru a se putea contura percepție reală asupra situației în care 

se află. 

Comportamentul beneficiarilor turismului accesibil 

În primul rând, persoanele cu dizabilități trebuie să beneficieze de servicii și produse care sunt 

adaptate propriilor nevoi. Caracteristici generele ale acestui tip de persoane: 

  - devin clienți obisnuiți după ce au identificat o pachet de servicii turistice care li se potrivesc. 

 - au tendița de a lua perioade de vacanță mai lungi decât media- 4 zile, spre deosebire de durata 

medie a sejurului de 3 zile- prin urmare, se cheltuie în general mai muți bani pe călătorie ( 216 lire 

sterline față de 197 lire sterline în mod obișnuit). 

  - tind să nu călătorească singuri, întrucât sunt însoțiți adesea de îngrijitori, familie și prieteni : 

peste 50 % călătoresc cu un partener, 20% cu un copil și între 21- 25% cu însoțitor 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

În România, viziunea Stratgiei Orizont 2030 este de a face din Baia Mare un nucleu pentru 

industriile creative, o platformă culturală plug& play, o comunitate progresivă, tolerantă și 

prosperă care să dețină publicații diverse și bine structurate, un centru educațional care 

valorizează și exploatează talentele posibile, dar șui una dintre cele mai preferate destinații de 

city- break. 

Principalele direcții de acțiune ale strategiei sunt: 

 - Dezvoltarea consumului de produse culturale;  

- Devvoltarea calității produsele culturale;  

- Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii culturale ;  

- Sprijinirea creșterii industriilor creative prin IT&C, design specializat;  

- Promovarea schimbării sociale, precum și a incluziunii de tip social. 

 

 

2. ACCESIBILITATE 

2.1. Scurta revizuire a situației juridice a accesibilității în turism 

Legislația Europeană 

Odată cu Tratatul de la Amsterdam, Uniunea Europeană a introdus pentru prima data problema 

persoanelor cu dizabilități la nivel de reglementare, reprodusă fidel  și în cadrul Tratatului de la 

Lisabona. Astfel că, se prevede în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilr sale, 

Uniunea își propune să combată discriminarea rasială, sexuală, etnică, religioasă saude vârstă. 

În 2007, cu ocazia sărbătoririi Anului European al Egalității de Șanse, a fost semnată Convenția 

Națiunilor Unite cu scopul de a promova, proteja și garanta drepturile și libertățile tuturor 

persoanelor cu dizabilități. Prin urmare, pentru prima dată, un instrument cu eficacitate 

obligatorie a fost adoptat pentru state în ceea ce privește handicapul. Patru ani mai târziu, în 

2011, Uniunea Europeană a ratificat Convenția prin care se prevedea construirea unui sistem de 

monitorizare prin intermediul redactării de rapoarte anuale de către statele membre în legătură 

cu măsurile luate pentru respectarea obligațiilor generale privind handicapul. 

ITALIA 

În 1998 a fost publicat Decretul Președintelui Consiliului de Miniștri care conține liniile directoare 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

pentru punerea în aplicare a „Programului de sărbători pentru toți 1998-2000”: Astfel că, 

regiunile s-au angajat, prin urmare, să întreprindă acțiuni relevante și eficiente pentru dezvoltarea 

turismului deschis tuturor celor care au anumite dizabilități motorii și senzoriale. 

În contextual de față  și cu această conștientizare venită din partea guvernului Italian a avut loc 

reformarea turismului prin prevederea de articolului 3. 

Cu toate acestea, natura inovatoare a Codului Turismului a fost stopată de către Curtea 

Constituțională, pe principii de neconstituționalitate din cauza excesului delegării. Mai recent, 

Legea 106 din 2014, cunoscută și sub numele de Art Bonus, a introdus inovații importante în ceea 

ce privește accesibilitatea turismului și cazării 

ROMÂNIA 
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, aflată în subordinea Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, are sarcina de a monitoriza, verifica și 
sancționa instituțiile publice și chiar entitățile private prevăzute de Legea Nr. 448/ 2006. 
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării are responsabilitatea de a pune în aplicare și 
implicit să asigure respectărea principiului egalității de șanse și a nediscriminării. 
 
REPUBLICA CEHĂ 
În acest caz există o structură legală pentru a sprijini turismul accesibil, dat fiind faptul că nu 
există o lege clară. Important de menționat este că toate clădirile care urmează să fie construite 
din domeniul turistic( hoteluri, restaurante) vor respecta legea construcțiilor privitoare la 
persoanele cu dizabilități. Respectarea acestor reguli este verificată de Biroul de Construcții. În 
afară de această chestiune, turismul accesibil va fi introdus în strategiile de dezvoltare turistică, 
care sunt adesea o sursă de informații pentru programele naționale de fondare. 
 
SPANIA 
Includerea și nediscriminarea persoanelor cu dizabilități și alte nevoi diverse ale acestora este o 

obligație consacrată de legislația spaniolă. Turismul ar trebui, de asemenea, să fie luat în 

considerare, deoarece persoanele cu dizabilități au dreptul de a  petrece timpul liber în cadrul 

vacanțelor exact ca și restul persoanelor, acest fapt fiind reglementat în cadrul „Convenției 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități. ", semnată la New York la 13 decembrie 2006 de 

către Organizația Națiunilor Unite, ratificată de Spania în 2007 și intrată în vigoare începând cu 3 

mai 2008. Lipsa de accesibilitate a resurselor turistice este o formă indirectă, dar subtilă, de 

discriminare. 

 

 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

 

2.2.  Elementele structurale și infrastructurale 

Asigurarea accesibilității la cazare, transport și mobilitate, catering și timp liber se traduce prin 

necesitatea creării unei legături între diferitele servicii pentru a le face cu adevărat utilizabile, oferind 

persoanelor cu nevoi speciale și familiilor lor un grad larg de autonomie în utilizarea turistică . 

Este important să se facă  o distincție clară între termenii accesibilitate cu utilizabilitate. De cele mai 

multe ori, unele muzee pun la dispoziție un personal capabil, cu capacitatea de a oferi explicații și 

informații utile persoanelor cu dizabilități, chiar și în acest caz vorbim de utilizabilitate și nu 

accesibilitate. Accesibillitatea poate să fie clasificată în: 

 Accesibilitatea în raport cu dizabilitatea 

Este foarte dificil să fie realizat un produs turistic care să satisfacă nevoile tuturor tipurilor de clienți, 

dat fiind faptul că există diferite tipuri de dizabilități și, mai mult persoanele cu același tip de 

dizabilitate pot să exprime nevoi diferite. Pentru a atinge acest obiectiv, vor trebui să fie integrate 

diferite soluții din punct de vedere structural, organizatoric și de management.  

În vederea asigurării accesibilității trebuie avute în vedere mai multe scenarii și anume: cine este 

persoana care va beneficia de AT, cum va ajunge la stațiunea de vacanță, cum se va putea bucura de 

serviciile oferite de hotel. 

 Accesibilitatea fizică și facilitățile echipamentelor 

Barierele arhitecturale sunt impedimente pentru accesibilitatea deplină din punct de vedere al 

securității. Poate fi: 

1. Obstacole sau impedimente fizice (căi pietonale înguste, înălțimea excesivă a obiectelor, treptelor) 

2. Bariere perceptuale ( absența punctelor de referință, imperceptibilitatea obiectelor, iluminarea 

incorectă a încăperilor). 

3. Surse de discomfort ( rampe inadecvate, trasee descoperite) 

4. Surse de pericol ( podele alunecoase, geamuri care nu sunt marcate corespunzător) 

Cauzele oboselii ( rampe prea lungi, balustrade inadecvate, prezența covoarelor) 

 Accesibilitatea informației 

Accesibilitatea include, de asemenea, fiabilitatea informațiilor despre structuri și rute pentru a asigura 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

date eficiente care permit fiecărei persoane să evalueze în mod independent nivelul structurii în 

funcție de nevoile sale. Clientul cu nevoi speciale ar trebui să aibă toate informațiile pentru a putea 

utiliza în siguranță spațiile și echipamentele din dotările turistice. Din acest motiv, este necesar să se 

stabilească criterii care să facă ca limbajul folosit să fie cât mai inteligibil universal. 

Informația trebuie să fie: 

• Detaliat, să fie descries cu exactitate structurile și mediile înconjurătoare; 

• Verificabile și fiabile, trebuie să aibă o sursă recunoscută ca fiind fiabilă și ușor de verificat. Tocmai 

din acest motiv, multe site-uri de rezervare au introdus în ultimii ani o metodă de evaluare de către 

clienți, schimb de feedback-uri. 

• Accesibile sau mai bine accesibile, pentru a înțelege mai bine acest principiu ne vom raporta direct la 

persoanele cu deficiențe senzoriale și implicit dificultățile pe care acest grup de indivizi le pot 

întâmpina în accesarea unor site-uri web. Când vorbim despre site-urile accesibile, ne referim la un  

portal web care trebuie să prezinte anumite elemente de grafică, mesaje audio, grafică specială. 

Accesibilitatea comunicării 

Ca prim pas, trebuie înlăturată percepția anumitor stereotipuri denaturate ale acestor persoane, având 

în vedere că în  gândirea colectivă persoanele cu dizabilități sunt văzute ca fiind persoane nefericite, 

accentuându-se ideea de diferit. Prin urmare, este importantă renunțarea la prejudecăți și mai mult 

evitarea fără doar și poate a unor expresii jignitoare sau care să manifeste o îngrijorare excesivă. 

Printre cele mai cunoscute instrumente de asistență, putem menționa: 

Pentru dizabilități vizuale 

 Cititoare de ecran- transformă textul scris în mesaje audio. 

 Lupa de ecran- mărește textul. 

 Dizpozitivele Braille- reproduc sub forma tactilă informațiile furnizate de comenzile vocale ale 
computerului, numite și text-to-speech. 

 Tasturi alternative- oferă caractere mai mari sau mai mici decât tastaturile standard. 
Pentru dizabilități auditive 

 Semnale luminoase 

Pentru dizabilități fizice 

 Joystick-uri- sunt deseori folosite pentru a controla cursorul de pe ecranul computerului. 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

 Ecranul tactil al computerului- simplifică selecționare programelor dorite prin simpla atingere a 

monitorului, poate să fie inclus în monitor sau atașat la acesta. 

 Sisteme de recunoaștere vocală 

Pentru dizabilități de învățare 

 Programe de editare intuitive- utilizatorul tastează primele 2 litere, iar programul afișează o 
listă cu toate cuvintele formate din literele respective. 

 Programe de înțelegere a lecturii- ajută la recunoașterea sunetelor prin adăugarea de elemente 
grafice, sunete și efecte de animație. 
 

RECOMANDĂRI STRUCTURALE PENTRU SERVICII MULT MAI ACCESIBILE 

Aspecte de luat în considerare într-un birou de informare turistică 
Birourile de informare turistică reprezintă punctul de referință pentru turiști și vizitatori când vine 
vorba de descoperirea unei noi destinații. În domeniul turismului accesibil, oficiile de informare 
turistică trebuie să țină seamă de următoarele aspect esențiale: 

 Facilități proprii accesibile. 

 Formarea personalului în vederea comunicării cu persoanele care suferă de anumite dizabilități. 

 Să aibă informații turistice în format accesibil pentru persoanele cu deficiențe vizuale, auditive 
și intelectuale. 

 Deținerea de informații care să faciliteze accesibilitatea în unitățile turistice, precum și ușurință 
în beneficiarea serviciilor hoteliere 

 În cadrul vizitelor ghidate, alegerea unor rute care să favorizeze persoanele cu deficiențe 
motorii, vizuale, auditive sau chiar handicap intelectual. 

1. Accesul 
De preferință, și ori de câte ori este posibil, biroul de informații turistice ar trebui să fie situat la parter, 
la același nivel cu drumul public. În cazul în care nu se întâmplă acest lucru, diferența de nivel trebuie 
evitată prin intermediul rampelor sau ascensoarelor. 
2. Ușile de intrare  
Lățimea de trecere liberă trebuie să fie > 85 cm. Sistemul lor de deschidere va fi de preferință automat, 
cu uși glisante sau pliabile. Dacă ușile  sunt deschise manual, aceastea trebuie să aibă o greutate 
optimă necesară deschiderii ușoare. Spațiul înainte și după ușă trebuie să fie orizontal, niciodată 
înclinat, iar dimensiunile sale vor permite o circumferință de 1,50 de m în diametru. 
3. Spații de circulare  
Întotdeauna trebuie să existe spații care să permită celor care sunt în scaune cu rotile să se deplaseze 
printre piesele de mobilier. Mesele, scaunele, băncile, mobilierul în general, sunt în general situate la o  
o distanță minimă de cel puțin 1,20 m (de preferință 1,50 m) 
4. Biroul de servicii pentru clienți 
Oamenii aflați în scaunul cu rotile și cei care au o statură mică au nevoie de o tejghea pentru a se 
diminua din înățime. Prin urmare, blatul trebuie să aibă întotdeauna două înălțimi. Partea joasă va 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

avea mai puțin de 80 cm și 85 de cm înălțime. Sub masa contorului va exista un spațiu fără obstacole, 
cu o înălțime între 70- 80 cm și o adâncime de 60 cm. 
 
5. Mobilier pentru camere 

Amenajarea camerei trebuie să aibă în vedere toate tipurile de mobilier prezente în camera, de 

exemplu: garderoba, patul, dușul. De asemenea trebuie luate în calcul și designul architectural care să 

asigure confortul tuturor persoanelor. 

Example de design accesibil Ilustrații 

Birou adaptat 

 

Modele tifoide pentru organizarea de 

tururi ghidate pentru cei care au 

deficiențe vizuale 

 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

Sistem de garderobă accesibil: suport cu 

două înălțimi, reglabil, prevăzut cu 

umerașe cu mâner lung și suport 

extensibil. 

 

Pat ( întotdeauna pat dublu cu saltea de 

46-50 cm înălțime). 

 

 

Distribuție de mobilă într-o camera 

adaptată nevoilor speciale ale unei 

persoane. 

 

Distanța corectă dintre cadă și persoana 

cu nevoi speciale 

 

 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

Duș adaptat 

 
 

 

2.3. Acorduri pentru transport și logistică 

Posibilitatea unui acord pentru transportul local ( taxi, autoutilitară, autobuz) 

Autobuze și taxiuri accesibile 

TRANSPORTUL URBAN 

Recomandările prezentate mai jos se bazează pe bune practici internaționale în domeniul 

Accesibilității și pe cerințele Decretului regal 1544/2007, din 23 noiembrie, care reglementează 

condițiile de bază ale accesibilității și nediscriminarea privind accesul și utilizarea tipurilor de transport 

pentru persoanele cu dizabilități. 

1 . Eurotaxiurile 

Taxiurile adaptate reprezintă o legătură esențială în lanțul de transport din mediul urban pentru 

persoanelor care se confruntă cu o mobilitate redusă. Nu există , însă, o soluție unică pentru concepția 

unui taxi accesibil. Cu toate acestea, vehiculele care furnizează servicii de taxi sau chiar de autotaxi și 

care de asemenea doresc să fie calificate ca fiind accesibile pentru a transporta persoane cu 

dizabilități, trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în standardul UNE 26.494 și modificările 

ulterioare. Printre condițiile de bază, sunt indicate măsurile esențiale: 

 Uși care permit trecerea unui scaun cu rotile de 1,6 m înălțime și 85 cm lățime. 

 Înălțimea podelei vehiculului  trebuie să fie de 10 cm. 

 Rampe cu lungimea de 1 m și înclinația de 7% și, dacă este posibil, 5%. 

 În interior, un spațiu liber pentru pasagerii scaunului cu rotile de cel puțin 1.3 m lățime și 1.34 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

m lungime. 

 Înălțimea interioară a vechiculului trebuie să fie de cel puțin 1.63 m. 

 Pasagerul care se află în scaun cu rotile trebuie să se deplaseze înainte sau cu spatele la direcția 
de deplasare, niciodată transversal.  De asemenea, va purta spătarul cu un tetier fix (fixat 
permanent la structura vehiculului, trebuie să aibă o ancoră pentru scaun cu rotile și o centură 
de siguranță cu cel puțin trei puncte de ancorare pentru ocupant. 

 Se recomandă ca taxiurile adaptate să fie prevăzute cu scaune pivotante motorizate, care sunt 
deosebit de utile pentru persoanele care suferă de artrită sau de alte afecțiuni care limitează 
capacitatea de a sta și de a se ridica. Înălțimea acestor scaune va fi cuprinsă între 43 și 46 cm 
deasupra podelei vehiculului. 

2. Autobuzele urbane  și copertinele 

  Identificarea staţiilor 

Pentru a uşura identificarea şi localiyarea staţiilor pentru persoane cu deficienţe de vedere, se va 

utiliza o bandă longitudinală de culoare contrastantă care va fi amplasată pe trotuar, în raport cu 

zonele pavate adiacente, destinată în mod esențial persoanelor care suferă de deficiențe vizuale. 

Banda va avea o lățime de 1.20 m, de-a lungul unei direcții transversal către linia de marș pe întreaga 

lățime a pavajului, de la fațadă, zona amenajată sau partea exterioară a itinerariului pietonal, până la 

zona de bordură. 

  Loja 

Prin intermediul acestora se va asigura accesul persoanelor care utilizează scaunul cu rotile lateral sau 

central, cu un pasaj de minim 90 cm lăţime. De asemenea, spațiul va permite inscripția unui cerc cu 

diametrul de 1,50 cm, pentru a permite persoanei din scaunul cu rotile să facă o cotitură de 360°. Dacă 

oricare dintre carcasa verticală este transparentă sau translucidă, aceasta va fi marcată pe întreaga 

lungime cu două dungi orizontale contrastante între 5-10 cm lățime. Prima va avea între 70 și 80 cm 

înălțime, iar a doua între 1,40 și 1,70 m înălțime. Acesta trebuie să aibă cel puțin un suport ischiatic sau 

un scaun. Scaunele grupate sau individuale trebuie să aibă cotiere cel puțin pe partea exterioară, iar 

înălțimea scaunului trebuie să fie de aproximativ 45 cm. 

  Securitatea 

Pentru a facilita identificarea bordurii opritorului pentru persoanele cu deficiențe de vedere, va fi 

instalată pe întreaga lungime o bandă de pavaj cu o lățime de 40 cm, de culoare galbenă strălucitoare. 

Rolul acesteia este de îndrumare al persoanelor cu deficiențe de vedere la destinația dorită. 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

Autobuze urbane cu suprafeţe joase 

Cel puțin 35% din suprafața destinată pasagerilor care se află în  picioare trebuie să fie o suprafață 

plană fără trepte, cu acces la cel puțin o ușă de serviciu. 

Înălțimea de la șosea până la podeaua autobuzului nu trebuie să depășească 25 cm. Această înălțime 

poate fi măsurată cu sistemul de genunchiere activat. 

Cel puțin patru locuri din apropierea ușii de acces trebuie să fie rezervate (PRM) pentru cei care se află 

în scaunul cu rotile, fiind marcat cu pictograme standard. De asemenea, mânerele vor fi instalate în 

imediata vecinătate pentru a ajuta la operațiunile de ședere/ ridicare , reținere , precum și un buton 

de oprire. Dacă este cazul, cotierele pot fi îndepărtate cu ușurință. 

Distanța în fața scaunelor rezervate PRM trebuie să fie de cel puțin 65 cm, astfel încât persoanele să 

poată sta și să se ridice dacă apar dificultăți. 

Autobuzul va avea un sistem de anunțuri sonore care indică linia, adresa, următoarea oprire și 

conexiunile cu alte linii sau alte tipuri de transport. 

Va exista un dispozitiv care va informa în mod vizual despre oprirea solicitată și un altul care va 

informa despre direcția autobuzului, indicând următoarea oprire și conexiunile cu alte linii sau moduri 

de transport. De asemenea, autobuzul va avea un spațiu special amenajat pentru pasagerii cu scaune 

cu rotile, marcat clar prin simbolul de accesibilitate internaţional. Nu trebuie să existe obstacole pe 

această suprafață. 

2.4 Produse orientate spre turism (TOP) 

Turismul accesibil poate să fie aplicat unei varietăți de proiecte:  

1.Facilități de conferințe/ prezentări audio sau vizuale 

2.Activități culturale ( muzee, teatre, cinematografe) 

3.Magazine 

4.Itinerarii și rute în funcție de nevoile specifice 

5.Activități culturale (muzee, teatre, cinematografe) 

6.Muzee și alte clădiri de interes turistic  

7.Teatre și cinematografe 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

8.Alte activități și evenimente turistice 

9.Sport ( stadioane accesibile, piste de curse, etc.) 

10.Spații verzi și medii naturale 

11.Programe spa pentru persoanele cu handicap și pentru însoțitori 

12.Sejururi axate pe sănătatea persoanelor cu handicap și a vârstnicilor 

13.Camere și hoteluri linistite pentru persoanele în vârstă 

14. Slide-uri, Sectoare rotunjite pentru copii in hoteluri 

15.Cazare pentru animalele de companie, dar și pentru însoțitori. 

În special, în Spania, PREDIF și Fundația Vodafone, au creat în 2012 prima versiune a TUR4ALL, cu 
scopul de a oferi celor interesați informații prețioase despre turismul accesibil spaniol. 
TUR4all, “Turismul accesibil pentru toți”, reprezintă o platformă de colaborare ( aplicație mobilă și 
pagină web), prin intermediul căreia toată lumea este capabilă să ofere feedbacl despre unitățile de 
turism, resursele și serviciile accesibile pentru toți. Dat fiind faptul că, în momentul în care se află în 
vacanță, cele mai des întâlnite cereri ale persoanelor cu dizabilități fac referire la accesibilitatea unei 
destinații, inclusiv informații despre transportul local, sau modul în care ar putea să ajungă în anumite 
destinații turistice. 
 
TUR4all (aplicația și pagina web) conține o colecție de resurse turistice accesibile, bazate pe anumite 
chestionare de evaluare ale diferiților utilizatori. 
Mai mult, utilizatorii sunt capabili, printre altele, să adauge observații despre resursele turistice și mai 
mult să aloce un scor pentru accesibilitate, precum și un punctaj pentru îngrijirile acordate persoanelor 
cu nevoi de accesibilitate. 
 

 

3 INFORMAȚII PRIVIND ACCESIBILITATEA 

3.1 Informații clare pentru a permite o selecție obiectivă a celor mai bune facilități 

de cazare în funcție de nevoile specifice 

Multe persoane cu dizabilități ar dori să viziteze locuri sau destinații cu obiective specifice: mulți o 
fac, dar apoi sunt dezamăgiți de dificultățile întâmpinate, de accesibilitatea redusă și de 
experiența de utilizare, în timp ce alții, informați și documentați, renunță și schimbă destinația 
călătoriei lor la alte destinații. 
 Când vorbim despre cazare cu camere și zone accesibile, nu ne referim doar la hoteluri cu câteva 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

camere accesibile, ci și la anumite proprietăți accesibile destinate vacanțelor. Conceptul de 
vacanță accesibilă nu ar trebui să  reprezinte accesibil doar din punctul de vedere al cazării, ci și 
din al activităților interactive. 

Este necesară prezența unui personal instruit și format în acest sens, dat fiind faptul că 
persoanele cu dizabilități au nevoi speciale. 

Pentru a răspunde cerințelor unor persoane cu dizabilități este nevoie de un efort financiar, dar 
dacă comparăm costurile de conformitate asociate cu criteriile de turism accesibil, ne dăm seama 
că acestea sunt mici în comparație cu beneficiile potențiale și remarcabile obținute. 

Pentru a avea o viziune clară a celor mai bune facilități de cazare în funcție de nevoile specifice, 
este în primul rând important să înțelegem nevoile reale ale turiștilor și ale vizitatorilor, apoi să le 
corespundem atât din punct de vedere structural, cât și din punct de vedere al competențelor 
oferite de către turiști și operatori. 

Plasarea satisfacției clienților în centrul tuturor activităților, s-a realizat în baza întocmirii unei 
liste în care au fost punctate atât cererile persoanelor cu dizabilități cât și oportunitățile oferite de 
cei care oferă servicii turistice accesibile.   

 
În timp ce în Italia au loc numeroase provocări de accesibilitate, există aproape întotdeauna ceva  
pentru ca acestea să devină o realitate. 

Câteva exemple: Multe biserici și muzee italiene au reduceri pentru vizitatorii cu dizabilități. În 
Europa, gradul de handicap al cuiva este indicat pe  cartea de identitate. Vizitatorii din alte părți 
ale lumii nu vor fi, de obicei, obligați să arate documentații despre handicapul lor dacă folosesc un 
scuter de mobilitate sau un scaun cu rotile. 

De exemplu, în Roma, cartierul hotelului ar trebui să depindă de dizabilitatea turistului – Roma 
are multe zone cu piatră cubică în special în zona centrală, la Pantheon, Campo de Fiori, Fontana 
Trevi, Treptele Spaniole, zone mai dificile pentru utilizatorii de scaune cu rotile manuale. Situația 
este diferită pentru utilizatorii de scaune cu rotile electrice care întâmpină mai puține probleme. 
Există puține opțiuni de transport public, iar mijloacele accesibile de transport sunt private și 
costisitoare. Turiștii care utilizează scaune cu rotile electrice sau scutere special ar trebui să stea 
în zona central pentru a putea vizita Vaticanul, Fontana Trevi și Colosseumul. O altă problemă e 
faptul că orașele mari (precum Roma, Veneția, Napoli, Palermo etc.) au numeroase atracții 
turistice, dar acestea sunt de cele mai multe ori împânzite de o mulțime de oameni. Astfel că ar fi 
indicată o vizită a orașelor mai mici, dar la fel de frumoase precum Siena, Versona și Assisi.  
 
Situația turismului accesibil: 
În ceea ce privește situația locală, Sicilia este una dintre cele mai căutate destinații turistice la 
nivel European. Numărul turiștilor cu dizabilități care ar dori să viziteze Sicilia este de peste 3 
milioane, dar, în general, structurile locale nu îndeplinesc toate cerințele acestei categorii de 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

turiști. (Fundația Giovanni Amato, 2016) 
Spre exemplu, navigând pe website-urile zonelor turistice din Sicilia (disponibile la 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE/SIT_LOCALITA) ne putem da seama 
imediat că există foarte puține informații pentru turiștii cu dizabilități, deoarece doar foarte 
puține platforme oferă sugestii specifice cu privire la rute accesibile și oferte turistice, dar și din 
cauza incompetenței personalului în relația cu perosanele cu nevoie speciale. Pe scurt, în acest 
moment, turismul accesibil în Sicilia pare să evolueze doar prin eforturi individuale sau private, în 
detrimentul unui efort organizat sistematic. 
. In short, accessible tourism in Sicily at the moment seems to spring from individual or private 
efforts rather than a systematically organized one. 
 
Nu în ultimul rând, informații folositoare sunt disponibile la adresa www.sicilyforall.com un portal 
web ce conține o listă cu locații ospitaliere care satisfac nevoile persoanelor cu dizabilități. 
Website-ul a fost creat de către Errequadro srl, o companie de consultanță în domeniul 
turismului și al ospitalității, în cadrul proiectului “M.U.S.T.: MOBILITY UNESCO SUSTAINABLE 
TOURISM”. 

3.2 Diseminarea prin Canale de informare turistică  

Italia 

Există diferite soluții, precum ghiduri audio, descrieri audio și panouri adaptate pentru persoane 

cu nevoi speciale. Datorită diferitelor aplicații de pe telefoanele mobile destinate special 

persoanelor cu deficiențe de auz sau văz, din ce în ce mai multe persoane se pot bucura de o 

vacanță. 

Hărți tactile 

Hărțile tactile, de exemplu,  sunt prezente în aeroporturile din Sicilia (Palermo, Catania etc.)  și 

sunt de mare ajutor. Problema este faptul că persoanele nevăzătoare nu pot beneficia de aceste 

hărți tactile întrucât nu sunt foarte ușor de găsit, fiind amplasate în zonele de decolări. Plasarea 

acestor hărți în zone mai ușor accesibile, preum intrarea sau ieșirea din aeroport, ar facilita 

găsirea șu utilizarea cu succes a acestora. 

Indicatoare tactile la nivelul solului (TGSIs) 

Indicatoare tactile la nivelul solului sunt forte utile pentru persoanele cu deficiențe de auz și sunt 

o alternativă eficientă și din punct de vedere al costurilor. 

Asistența online 

Unele companii de turism încep și încearcă din ce în ce mai mult să ofere informații concludente. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE/SIT_LOCALITA
http://www.sicilyforall.com/


         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

Site-uri web folositoare:  
- www.sagetraveling.com sfaturi folositoare în ceea ce privește unitățile de cazare și alte 

servicii  
- www.disabledaccessholidays.com informații și supot online direct 
- www.accessibleitalianholiday.com  motor de căutare pentru informții în funcțe de codul 

poștal cu funcție de chat online  
- www.europewithoutbarriers.eu  un proiect care își propune să creze o rețea de organizații 

capabile sa creeze, să implementeze și să promoveze itinerarii accesibile persoanelor cu 
nevoi speciale.  

- www.accessibleitaly.com 
- www.progettomust.it/it/ 
- www.bookingbility.com  un site web care oferă recenzii hotelurilor și altor unități de 

cazare pe baza accesibilități lor  
www.siciliaccessibile.it/ informații despre turismul pentru persoane cu dizabilități în Sicilia  

România 

Noul site web județean, funcțional din iulie 2014, are o secțiune dedicată promovării județului. 

Maramureșul este prezentat din perspectivă culturală, istorică, economică, turistică, tradițională 

și demografică. 

Prezintă monumentele UNESCO din județ,  domeniile protejate, obiectivele turistice populare etc. 

Alte site-uri web dedicate promovării județului sunt VISITMARAMURES.RO și 

TURISMMARAMURES.RO.  Aceste canale de informație sunt destinate unor grupuri specifice de 

oameni (spre exemplu, acestea nu sunt utile persoanelor cu deficiențe de vedere, dar o agenție 

de tursimn le-ar fi mult mai folositoare). 

Spania 

Recomandările sunt bazate pe bune practici internaționale în domaniul accesibilități și pe 

cerințele Decretului Roial 1544/2007 din 23 noiembrie, care reglementează condițiile de bază ale 

accesibilității și a non-discriminării în ceea ce privește accesul și folosirea mijloacelor de transport 

pentru persoane cu dizabilități. 

Grecia 

Ghidul accesibilității întocmit de Confederația Națională Greacă a Persoanelor cu Dizabilități: 

website-ul oferă informații despre accesibilitate pentru toate ariile turistice si activitățile 

recreaționale în prefecturile din Grecia, precum: hoteluri, restaurante, cluburi, cafenele, centre 

de amuzament, teatre, cinematografe, supermarket-uri, centre comerciale, plaje, muzee, situri 

arheologice, biserici, mănăstiri, complexe sportive, aeroporturi, festivaluri și evenimente, 

otganizații pentru persoane cu dizabilități, spitale. Confederația Națională Greacă a Persoanelor 

http://www.sagetraveling.com/
http://www.disabledaccessholidays.com/
http://www.accessibleitalianholiday.com/
http://www.europewithoutbarriers.eu/
http://www.accessibleitaly.com/
http://www.progettomust.it/it/
http://www.bookingbility.com/
http://www.siciliaccessibile.it/


         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

cu Dizabilități a întocmit un ghid in 2008, catalogând toate atracțiile turistice accesibile 

persoanelor cu dizabilități din 52 de orașe grecești. 

ENAT (Rețeaua Europeana pentru Turism Accesibil European) – Biroul Grec,  o organizație a cărei 

principal obiectiv este să fie un pionier ăn studiul, promovarea și implementarea practică a 

problemelor cu privire la turismul accesibil. 

Ministerul Turismului Grec  

Biroul Turismului Grec  

Republica Cehă 

- Experiența directă (experiența proprie sau a membriilor din familie sau a prietenilor apropiați)- 

Internetul sau rețelele sociale- sunt, pentru femeile gravide sau mamele cu copii mici, cele mai 

bune surse de informare; aproximativ 36% din persoanele cu un handicap fizic, 47% din 

persoanele cu deficiențe de văz  și 43% din persoanele cu deficiențe de auz folosesc internetul ca 

sursă de informare. Cataloagele, materialele printate nu sunt atât de comune în centrele de 

informare sau în agențiile de turism, întrucât doar 20% din persoanele nevăzătoare folosesc acest 

lanț de informații.  

 

4.TRAINING 

4.1 Încurajarea formării și dezvoltării abilităților 

În mai multe state membre ale UE, există o conștientizare din ce în ce mai mare a comisiilor 
turistice naționale și regionale cu privire la importanța pieței turistice accesibile. În cazul în care 
autoritățile și destinațiile turistice pun un accent puternic pe dezvoltarea turismului accesibil, 
există unele dovezi că proiectele de formare și inițiativele de învățare sunt cele mai însemnate 
activități în acest sens. De asemenea, este important de menționat că „maturitatea” văzută 
existența îndelungă  unei destinații turistice nu garantează disponibilitatea cursurilor cu privire la 
accesibilitate. Sondajele indică faptul că în Italia au fost dezvoltate multe cursuri de formare 
profesională și inițiative de afaceri care vizează accesibilitatea în turism, însă au fost făcute 
eforturi ca acestea să devină durabile. O pregătire eficientă în vederea formării atât a managerilor 
cât și a celorlalți angajați din domeniul turismului accesibil se consideră a fi o componentă vitală. 
Mai mult, serviciile care asigură formarea personalului trebuie să fie integrate complet cu cererea 
pieței. Un alt aspect important de menționat când vorbim de formare în acest domeniu, este 
nevoia de programe actualizate și mai mult care să corespundă tuturor nivelurilor de pregătire. 
Astfel, au fost identificate anumite perioade referință ( instruire pe termen scurt sau lung), 
diverse teme și metodologii aflate în conformitate cu nivelul de pregătire al fiecărui angajat. 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

Față de restul Europei, Italia și Sicilia sunt încă departe de a oferi oportunități foarte mari 
persoanelor cu o mobilitate redusă, acestea întâlnind deseori diferite obstacole în timpul 
vacanțelor. Pe de altă parte, însă, există un număr tot mai mare de aplicații și start-up-uri care 
doresc să răspundă acestor nevoi pentru o piață în continuă creștere. 

În Spania, turismul valencian are la bază principiul ospitalității ca element generator al 
accesibilității. De asemenea, se pune accent și pe principiul identității culturale, reflectat prin 
valor, tradiții și obiceiuri specifive culturii locale în cauză. 

În Cehia, o anumită inițiativă de instruire a fost luată, de exemplu, prin proiectul ELEVATOR 
condus de organizația kazuistă (proiectul nr. 2015-1-CZ01-KA204-014014), care a dus la rezultate 
promițătoare de învățare, atât prin prin prezentarea anumitor cunoștințe teoretice, cât și prin 
exemple practice. Indiferent de poziția profesională ocupată, tot personalul a fost format în 
vederea  creșterii accesibilității turismului ( de la manageri, până la șoferi). 

 

4.2  Implicarea tuturor profesioniștilor din segmentul turistic (manageri, angajați, entități 

publice sau private)  

Persoanele cu dizabilități reprezintă o nișă subestimată a pieței turismului atât din punct de 
vedere numeric, cât și din punct de vedere economic. Potrivit unei statistici emise de către Bănca 
Mondială,în anul 2016, s-a observat faptul că  aproximativ 15% din populația lumii suferă cel 
puțin de un handicap.În Europa există 80 de milioane de persoane cu cel puțin o dizabilitate (1 
persoană din 6), iar în Italia, fenomenul se extinde la 6,7% din populație (OMS, 2016). Se 
estimează că aceste cifre vor crește de-a lungul anilor din cauza fenomenului îmbătrânirii 
populației ( OMS, 2011). Procentul acestui grup, în cazul Italiei, conform estimărilor FCS-Censis 
(2012) va crește de la 6,7% în 2010 la 10,7% în 2040. 

Listele care urmează acoperă toate activitățile posibile în cauză: 

1) Universități și școli 

• Instituții profesionale care includ industria alimentară, a vinului și ospitalității (cursuri 
comerciale, agricole și de dezvoltare rurală) 

• Instituții tehnice specializate în tehnologie (comunicare grafică, agricultură și construcții) și 
economie (curs de turism) 

• Școala secundară 

• Universități de Turism și domenii conexe 

• Învățământ și instruire tehnică superioară, care vizează sectorul ospitalității 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

• Cursuri de formare a cadrelor didactice 

Pe termen mediu, propunerea este de a defini un profil specific de turism pentru toți, și de a 
încorpora expertiza tutorului în diversele cursuri enumerate. 

2) Profesioniști 

• Diferite departamente care trebuie implicate (cazare, catering, transport, mediere, informații, 
cultură, ghizi și îngrijitori) și aranjamente instituționale care trebuie definite. 

Profesioniștii din turism care urmează să beneficieze de formare profesională trebuie să cuprindă 
o gamă largă de personal, inclusiv manageri / proprietari, personal de frontline, îngrijitori, 
chelneri. 

 

4.3. Există fonduri financiare disponibile pentru a sprijini AT la nivel național / regional? 

În ceea ce privește alte fonduri disponibile pentru sprijinirea turismului accesibil la nivelul UE, putem 

menționa propunerile UE privind turismul accesibil și implicit programul COSME. 

La nivel național: 

Italia 
Guvernul italian sprijină financiar un anumit număr de proiecte și inițiative selectate care vizează 
dezvoltarea sectorului turistic în general. 
Acestea sunt fonduri constituite în Legea bugetară (Legge di Bilancio) și extinse și pentru anul 
2018, pentru sectorul hotelier care indică reamenajarea și demolarea barierelor arhitecturale. 
 
Comitetul pentru Promovarea și Sprijinirea Turismului Accesibil 
Comitetul are următoarele sarcini: 
Promovarea politicilor, strategiilor și proiectelor privind turismul accesibil, bazate pe principiile 
prevăzute la art. 30 din Convenția ONU privind dreptul persoanelor cu dizabilități din 13 
decembrie 2006, aprobată oficial de Italia la 3 martie 2009 (Legea nr. 18/2009). 
 
Cassa Depositi e Prestiti  
Cassa Depositi e Prestiti (www.cdp.it) asigură fonduri pentru dezvoltarea turismului accesibil și 
lucrează în toată regiunea pentru dezvoltarea industriei turistice italiene, optimizarea facilităților 
de cazare și punerea bazelor pentru dezvoltarea ospitalității, mai exact, prin intermediul Fondului 
de investiții pentru turism („FIT”). 

La nivel regional se solicită propuneri, printre care putem menționa Fondurile FEDR (Fondul 
European de Dezvoltare Regională) care vizează consolidarea coeziunii economice și sociale în 
Uniunea Europeană prin corectarea dezechilibrelor dintre regiunile sale. 
 

http://www.cdp.it/


         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

Spania 
În Spania are loc un Apel Anual pentru subvenții de la Agenția pentru Turism Valencian din cadrul 
Planului de competitivitate 2009-2011 și  Planul Strategic global pentru  dezvoltarea turismului în 
Regiunea Valencia 2010-2020. 
Acest apel include un total de optsprezece programe, grupate în jurul celor cinci axe principale ale 
managementului participativ, modernizării și consolidării afaceri, promovarea, comunicarea și 
poziționarea pieței; promovarea și consolidarea cercetării și dezvoltării și a excelenței în afaceri. 
Rezultatele și experiența apelurilor anterioare au fost luate în considerare pentru pregătirea 
acestuia, astfel încât majoritatea programelor apelului sunt menținute, introducând diverse 
îmbunătățiri și modificări. 
România 
Există mai multe tipuri de finanțări după cum urmează: locale, regionale, naționale și europene. 
Pentru proiectele menționate anterior și pentru toate cele incluse în strategia culturală, este 
necesar să se aloce aproximativ 4,5% din bugetul anual al municipalității aferent anului 2021, 
comparativ cu 2,7% în 2015. În total, peste 25 de milioane EUR ar trebui să fie investiți în proiectul 
Capitală Europeană a Culturii doar de la bugetul local în perioada 2016-2023, în timp ce cultura în 
ansamblu va beneficia de sume anuale cuprinse între 2,5 milioane EUR (2016) și 7,4 milioane EUR 
(2023). 

Cehia 

Național - Ministerul Dezvoltării Regionale susține accesibilitatea locurilor turistice publice și în 

cantități mici, de asemenea, a celor private. 

Regional - sprijinirea turismului în întregul sector 

 

Grecia 

Acțiunea „Destinații marine turistice accesibile” face parte din programul operațional EPAnEK 

2014-2020 (cofinanțat de Grecia și Uniunea Europeană - Fondul European de Dezvoltare 

Regională), vizează facilitarea accesului turiștilor cu nevoi speciale, prin îmbunătățirea 

accesibilității plajelor țării. Beneficiarii acțiunii sunt autoritățile municipale elene și Compania 

Publică de proprietăți cu scopul de a îmbunătăți accesibilitatea persoanelor cu dizabilități. 

Acțiunea a fost elaborată de Secretariatul General al Primului Ministru al Greciei, în cooperare cu 

Ministerul Turismului. 

Proiectul „Accesibilitate pentru toți” - În cadrul programului de cooperare teritorială europeană 

„Grecia-Bulgaria 2007-2013”, - Sucursala Greciei de Nord (partener principal) în cooperare cu 

Consiliul Național al Persoanelor cu Handicap din Bulgaria Accesibilitate pentru All "(acronimul 

A.4.Totul). Scopul proiectului este de a promova accesibilitatea în sectorul public. Termenul " 

accesibilitate " înseamnă caracteristica unui mediu care permite tuturor cetățenilor fără 

discriminare sexuluală sau de alte tipuri să beneficieze de anumite servicii. 

 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

5. HARTA TURISMULUI ACCESIBIL 

5.1. Focus grup despre persoanele cu nevoi speciale 

A avut loc un focus grup interesant la care au participat persoane cu dizabilităţi senzoriale, alergii şi 

dizabilităţi motorii. Toți participanții au subliniat că mobilitatea limitată nu trebuie să fie sinonimă cu o 

vacanță limitată, dar este necesar să se ofere soluții de proiectare care să aibă în vedere crearea unor 

oportunități de vacanțe accesibile tuturor și care mai mult să le îndeplinească așteptările. 

De asemenea, ei au subliniat că de multe ori atât ei, cât și familiile lor călătoresc puțin, de teamă să nu 

găsească condiții inadecvate pentru a îi găzdui (dormitoare înguste, scări inaccesibile, meniuri 

neconforme). 

Participanții au subliniat că turismul „accesibil” sau turismul pentru toți nu implică crearea de soluții și 

produse speciale concepute doar pentru persoanele cu o anumită dizabilitate, ci mai degrabă 

asigurarea faptului că produsele, serviciile și mediile turistice sunt create pentru a fi potrivite pentru 

un număr cât mai mare de clienți, respectând faptul că fiecare client este UNIC. În acest scop, s-a 

subliniat că fiecare dizabilitate are propriile caracteristici și, în special, are nevoi diferite unele față de 

altele. 

În special, un participant nevăzător a precizat că fiecare activitate turistică sau de afaceri ar trebui să 

aplice fără îndoială conceptul de utilizabilitate pentru toți, deoarece afacerea, în general, este aproape 

de a ajunge la cel mai mare număr de clienți. Activitatea turistică își bazează succesul în special pe 

capacitatea sa de a atinge nevoile individuale ale clienților. 

În urma interviurilor realizate cu persoanele care suferă de anumite dizabilități, s-a constat că 

dezvoltarea unui turism accesibil trebuie să înceapă din două puncte diferite: o perspectivă orientată 

către societate în întregime și o perspectivă comercială. Aceste două perspective sunt 

interdependente. Din perspectiva societală, mai puţine bariere fac cetăţenii mai independenţi de 

serviciile de ajutor şi pot conduce la creşterea veniturilor, cand persoanele cu dizabilităţi pot munci, 

studia sau pot fi consumatori activi. Accesibilitatea bună este şi o afacere bună, putand deveni o sursă 

reală de venit dacă este garantată tuturor. 

 Din punct de vedere comercial, se știe acum că accesibilitatea este unul dintre cele mai importante 

aspecte pentru ca businessul turistic să fie competitiv pe viitoare piața turistică . Din cele două 

perspective diferite, sociale și comerciale, eforturile de îmbunătățire a accesibilității merg mână în 

mână una cu cealaltă. Sectorul public îmbunătățește accesibilitatea în mediul public, în serviciile 

sociale, în informarea cetățenilor, etc. În timp ce în sfera privată, accesibilitatea îmbunătățește 

potențialul comercial al produselor și ofertelor. Turiștii depind de un nivel ridicat de accesibilitate atât 

în mediul public, cât și în cel privat. 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

Pentru a avea succes ca destinație turistică, întregul lanț de servicii trebuie să fie accesibil: hoteluri, 

restaurante, drumuri și trotuare, transport public, centre de asistență. Prin urmare, este necesară o 

cooperare strânsă și fructuoasă între actorii publici și comerciali. 

Turismul pentru toți se referă primordial la un sistem  de servicii integrate care permite fiecărui turist, 

indiferent de condiția fizica sau psihică în care se află să beneficieze pe oferte turistice specifice 

nevoilor lor. Turismul pentru toți implică, prin urmare, un număr mare de actori din lanțul de 

aprovizionare turistică: dincolo de facilitățile de cazare, primul element care trebuie luat în considerare  

este cel al activităților excursiilor (muzee, atracții artistice și culturale, evenimente, servicii de ghid) 

Focus grup cu personalul din segmentul turistic 

Focus grupul cu operatorii din sectorul turistic a fost deasemenea interesant. In particular, prof. 

Fiasconara care a subliniat importanţa trainingului specializat pentru cei care lucrează în turism pentru 

abordarea și îndrumarea persoanelor cu dizabilități, deprinderi care se pot obține încă din timpul 

excursiilor cu clasa din școala primară pentru a deprinde abilităţi tehnice şi lingvistice pentru a 

acomoda-caza mai bine persoanele cu nevoi speciale. Din păcate, nu este simplu să fie create cursuri 

generalizate şi în acelaşi timp specifice pentru a satisface nevoi diferite (motorii, senzoriale, alimentare 

şi dizabilităţi temporare). 

Majoritatea personalului recunoaște lipsa de instruire cu privire la dobândirea de competențe specifice 

pentru a se acomoda mai bine persoanelor cu nevoi speciale. Prin urmare, toți  sunt de acord cu 

necesitatea creării unei rețele comerciale și teritoriale. Un alt factor determinant pentru dezvoltarea 

unui turism accesibil este crearea de evenimente cum ar fi festivaluri la sate şi să asigure o diseminare 

maximă folosind diferite instrumente şi reţele. 

5.2. Mapping-ul asupra competențelor profesioniștilor din turism 

2 Focus grupuri și 4 interviuri au fost organizate în fiecare țară a proiectului, în vederea evaluării 

abilităților relevante pe care profesioniștii din turism le acumulează la locul de muncă  și care ar putea 

fi utile funcționării turismului accesibil. 

Printre participanți se enumeră: (Grup 1) managerii din domeniul turismului, cei care asigură aceste 

servicii  (anagajații hotelurilor, bar şi  restaurant),și (Grup 2) persoane cu nevoi speciale şi organizaţii 

ale acestora din teritoriu. 

Italia                                                                             



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

                             Grecia 

 

În urma observațiilor anterioare, s-a convenit faptul că mai sunt 

multe de făcut pentru ca Rethymno să fie considerat un oraș accesibil complet. Cu toate acestea, s-a 

Spania 

România 

Cehia 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

subliniat că suntem pe o cale bună și că SUMP-ul modernizat (Planuri de mobilitate urbană durabilă) 

pentru zona Rethimno va integra atât nevoile turistice, cât și cele ale cetățenilor prin luarea de decizii 

participative. În acest sens,  va ține cont de fluctuațiile sezoniere ale turiștilor, impactul acestora 

asupra infrastructurii de transport, mobilitatea interregională și serviciile de transport public din zona 

prefecturii. De asemenea, se vor pune bazele unei abordări strategice a măsurilor demonstrative care 

vizează creșterea economică, crearea de locuri de muncă și durabilitatea privind mediul.  

Astfel de activități au drept obiectiv identificarea abilităților utile pentru turismul accesibil de care au 

sau nu au profesioniștii; precum și potențialele opțiuni de carieră pe care le-ar putea avea datorită 

acestor abilități. Rezultatele vor crea baza de lucru pentru următoarele Produsul 2  - Instrument de 

certificare şi Produsul 4- Instrument de orientare în carieră. 

După activitatea FG și Interviu, echipa de proiect a putut identifica peste 20 de potențiale abilități 

acumulate de profesioniștii din domeniul turismului și le-a ordonat în două grupuri: aptitudini 

transversale și aptitudini tehnice, după cum sunt enumerate mai jos: 

 

 

Aptitudinile au fost votate de către participanții activității Focus Grup și pe baza interviurilor, fiind 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

selecționate 8 competențe de bază pentru lucrătorii din Turismul Accesibil: 

COMPETENȚE FINALE NECESARE PERSONALULUI DIN TURISMUL ACCESIBIL 

1. Dezvoltarea strategiilor pentru accesibilitate 

2. [Cunoașterea] tipurilor de dizabilități 

3. Identificarea nevoilor și soluţiilor tehnologice 

4. Oferirea de servicii personalizate 

5. Comunicarea cu clienții 

6. Atitudini și valori 

7. Asistarea clienților cu nevoi speciale 

8. Identificarea nevoilor clienților 

Aceste abilități vor fi testate pentru a identifica nivelul corespunzător și ulterior certificat printr-un 

instrument de certificare online ( O2- Instrument de certificare). 

 

6. CALIFICAREA DE BAZĂ IDENTIFICATĂ PRIN INTERMEDIUL PERSPECTIVELOR DE 

CARIERĂ 

După ce a fost identificat setul de 08 competențe necesare personalului turismului accesibil, echipa de proiect a 

continuat să intervieveze și să se consulte cu experți în turism pentru a propune 24 de perspective de carieră în 

acest domeniu. În plus, pentru a facilita identificarea alegerilor de carieră, procesul de selecție a urmat din nou 

îndeaproape analizele și nominalizările făcute pe portalul ESCO. 

 Drept urmare, carierele propuse nu se limitează doar la cele relevante din sectorul turismului, ci încearcă să se 

extindă și la alte sectoare de muncă pentru a se adapta preferințelor și caracteristicilor personale diverse. În 

același timp, ele nu includ numai locuri de muncă pentru noi veniți, ci și cele de nivel mediu și superior, pentru o 

mai bună motivare a celor care activează înacest segment, pentru a-i conduce către realizarea unui plan către 

cariera vizată. 

Tabelul de mai jos prezintă cele mai importante 24 de perspective de carieră legate de cele 8 competențe 

pentru turismul accesibil. Aceste 24 de perspective de carieră vor constitui rezultatul 4 - Instrumentul de 

orientare în carieră RESTAT care va fi dezvoltat la sfârșitul anului 2020, cu excepția cazului în care sunt sugerate 

unele modificări. 

 

 

 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

 

Nr. Perspective de carieră Aptitudini conexe 

1 Manager în experiența cu clienții 1. Dezvoltarea strategiilor 

pentru accesibilitate 
2 Managerul Centrului de Informare 

Turistică 

3 Manager de Destinație 

4 Profesor pentru cei cu nevoi speciale 2. [Cunoașterea] tipurilor de 

dizabilități 
5 Asistent social pentru dezvoltare 

comunitară 

6 Terapeut  

7 Lucrător îngrijire persoane la domiciliu 3. Identificarea nevoilor și 

răspunsul tehnologic 
8 Lucrător pentru îngrijirea zilnică a 

copiilor 

9 Specialist în menținerea sănătății 

mintale 

10 Director Operator Turistic 4. Oferirea de servicii 

personalizate 
11 Agent de turism 

12 Specialist dezvoltare profesională 5. Comunicarea cu clienții 

13 Specialist în tehnologia informației 

14 Reprezentat tehnic vânzări 

15 Organizator de nunți 

16 Ofițer de informare turistică 

17 Directorul Centrului de Tineret 6. Atitudini și valori 

 
18 Asitent îngrijire 

19 Agent pentru politici și servicii sociale 



         
  
 
 
 

    

  

 
 

  

 

20 Portar  

7. Asistarea clienților cu nevoi 

speciale 
21 Agent de vânzare bilete 

22 Chelner/ Chelneriță 

23 Responsabil zona camping 8. Identificarea nevoilor 

clienților 
24 Organizator de tururi turistice 

 

 

7. CONCLUZII 

 
 Inițiativele promovate și puse în aplicare în ultimii 10 ani au fost numeroase, dar ceea ce lipsește 
poate, în primul rând, este nevoia de a schimba viziunea pe care o avem despre acești oameni. Ar 
trebui să lucrăm la percepția asupra persoanelor cu dizabilității. 

Prin urmare, problema nu este doar arhitecturală, ci și mai ales culturală. Turismul accesibil ar 
putea fi o pârghie interesantă de afaceri, care ar putea permite o creștere substanțială a 
veniturilor din sectorul turismului. De fapt, persoanele cu dizabilități nu călătoresc niciodată 
singure, așa că vorbim despre un număr mare de persoane care ar fi găzduite dacă un oraș 
realizează servicii și activități disponibile pentru această categorie de oameni. 
 
Desigur, realizarea de locuri accesibile tuturor este costisitoare, deoarece și piața turistică 
accesibilă implică nevoi diferite. Adesea fondurile lipsesc, dar uneori ar fi suficient să se 
pornească de la ceea ce există deja și să se adapteze pur și simplu prin intermediul unor mici 
trucuri, realizându-se accesibilitate pentru fiecare. 

De exemplu, dacă vorbim despre ospitalitatea personalului, nu este necesar să facem investiții 
mari în cursurile de pregătire. Analizând toate cazurile posibile și imaginabile, ar fi suficient să 
creăm „lecții” pentru a sensibiliza personalul și de a-i învăța să îi facă pe turiștii cu dizabilități „să 
se simtă acasă” chiar și atunci când sunt în vacanță. 
 
Așa cum am spus anterior, aceasta este și o problemă de cultură și sensibilitate a oamenilor 
privind acest tip de probleme. Atunci când un proiect nou este realizat, ar fi esențial să începem 
imediat să ne gândim la crearea unei structuri cu „design pentru toți”. Dacă ar fi așa, cu siguranță 
s-ar evita contruirea unor clădiri frumoase doar din punct de vedere estetic, nu neaparat și 
accesibile pentru toți.  A face drumuri și transporturi accesibile fără a lua în calcul și accesibilitatea 
diferitelor destinații sau obiective turistice, este ca și cum ai picta un tablou doar pe jumătate. 
Cultura turismului accesibil, dacă putem defini așa, încetul cu încetul își are rădăcina atât la nivel 
național, cât și la nivel internațional, cu amendamentul că mai sunt multe de făcut. 

 


