
 

ASIGURAREA MOBILITĂŢII ÎN SIGURANŢĂ ŞI CONFORT A 
PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI LOCOMOTORII 

 

 

Boitor Rozalia Melania1 

 

Rezumat română 
 

 În lucrarea de față sunt prezentate aspecte ale integrării în societatea românească a persoanelor cu 
dizabilități și dificultățile pe care persoanele imobilizate în scaun rulan le înâmpină în desfășurarea 
activităților de zi cu zi în spațiul public. Pentru o mai bună înțelegere a situației am studiat posibilitățile de 
desplasare ale unui student imobilizat în scaun rulant, care participă la toate activitățile obișnuite unui tânăr 
de vârsta sa. 
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Abstract 
 

Following paper details some of the aspects regarding the social integration of people with disabilities in 
the Romanian society and highlights the difficulties wheelchair bound people encounter in public spaces 
when performing day to day activities. For a thorough examination of the problem we studied the challanges 
facing a wheelchair bound student who takes part in all the normal activities for a person of their age. 
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1. Introducere 

 

În România există 690.469 de persoane cu dizabilități înregistrate în anul 2011, din 

care 10% sunt copii. Majoritatea covârșitoare de 673359 sunt neinstituționalizați [1]. 

Aceste persoane, conform reglementărilor în vigoare beneficiază de aceleași drepturi ca și 

restul populației. Deși sistemul social din România a început realmente să se adapteze la 

standardele europene, un mare număr de persone cu dizabilități rămâne neglijat. Prin HG 

1175/2005 s-au stabilit ca ”obiective generale şi specifice: promovarea integrării sociale a 

persoanelor cu handicap ca cetăţeni activi în măsură de a-şi controla viaţa; creşterea 

capacităţii instituţionale şi administrative, participarea activă şi accesul la serviciile sociale; 

consolidarea parteneriatului public – privat; promovarea furnizării serviciilor de calitate 

care să răspundă nevoilor individuale ale persoanei cu handicap, accesibilizarea mediului 

fizic, informaţional, a transportului şi locuinţelor; corelarea sistemului de protecţie a 
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copilului cu handicap cu cel al adultului cu handicap. Totuși, până în prezent, accesul la 

educaţie, asistenţa medicală, încadrarea în muncă, transportul public, condiţiile de locuit şi 

de mişcare în mediul fizic reprezintă domenii insuficient rezolvate de autorităţile publice 

locale” [2]. Pentru a putea veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități, este necesar să 

identificăm dificultățile, pe care aceste persoane le întâmpină în activitățile zilnice 

desfășurate în spațiul public. Asigurarea mobilității pentru acestor persoane rămâne 

singura lor posibilitate de adaptare continuă la mediul înconjurător.  

 

2. Categorii de deficiențe 

 

”Direcția Generală Protecția Persoanelor cu Handicap” prezintă deficiențele pe mai 

multe tipuri: fizic, somatic, auditiv, vizual, mental, psihic, asociat, HIV/SIDA, boli rare, 

surdocecitate, cu grad diferit de manifestare: grav, accentuat, mediu sau ușor.  

Legislația în vigoare impune câteva norme specifice adaptării clădirilor civile și 

spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap prin normativul NP051/2001, 

pentru următoarele deficiențe: mecanice și motorice ale membrelor, ale aparatului ocular și 

auditive. Deficiențele mecanice și motorice ale membrelor includ personele cu dificultăți la 

mers, blocate în scaun cu rotile și cu dificultăți de mișcare ale membrelor. Măsurile minime 

prevăzute în norme sunt prezentate în tabelul de mai jos [3]: 

 

     Tabel 1      

 
 

3. Traficul rutier  

 

Cele trei componente ale traficului, omul, vehiculul și calea manifestă o relație biunivocă 

între ele. În acest sistem omul are o implicare majoră prin rolurile pe care le joacă - 



componentă de sine stătătoare a sistemului dar și factor de creare și influențare a 

celorlalte două componente. Tot omul reprezintă și cea mai vulnerabilă verigă a sistemului, 

de aceea traficul rutier trebuie să se desfășoare în cele mai ridicate condiții de siguranță. 

  

Figura 1 – Traficul rutier 

 

Traficul rutier cumulează circulația vehiculelor și circulația pietonilor și poate fi activ 

sau pasiv. Omul, ca factor decizional al sistemului, trebuie să înțeleagă modalitatea de 

circulație/staționare și dificultățile întâmpinate de către toți participanții la trafic, fie aceștia 

conducători auto (persoane fizice, angajați, angajatori, oameni de afaceri, polițiști aflați în 

misiune, pompieri, etc.), bicicliști, pietoni sau persoane cu dizabilități. 

 

4. Mobilitatea persoanelor blocate în scaun cu rotile 

 

Statisticile Poliției Rutiere nu prezintă referințe la accidentele în care sunt implicate 

persoanele cu dizabilități. În Codul Rutier apare specificația că ”Persoana cu handicap 

fizic poate susţine examenul pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile 

A şi/sau B dacă autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmităţii acesteia” [4]. 

Automobilele pot fi adaptate necesităților persoanei cu dizabilități, conform reglementărilor 

Registrului Auto Român. 

Necesitățile de deplasare a tututor oamenilor sunt aceleași, indiferent de condiția 

fizică a fiecăruia. Pentru a veni în sprijinul persoanelor blocate în scaunul rulant este 

important să conștientizăm dificultățile pe care aceștia le întâmpină în activitățile zilnice 

care presupun deplasarea în spațiul public dar și să ne implicăm activ în rezolvarea lor.   

Precizăm că acest segment de populație are posibilitatea să se deplaseze 

individual, folosind scaunul rulant, acționat manual sau electric, cu care își pot asigura 

accesul la mijloacele de transport public sau la autovehiculul propriu, sau cu vehiculul tip 

”scooter electric”.  
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Figura 2 – Scaun rulant acționat manual, acționat electric și scuter electric 

 

5.Studiu de caz 

 

Pentru a înțelege modalitatea de deplasare și posibilele obstacolelor întâlnite de 

către persoanele cu dizabilități am considerat situația următoare. Un student al Facultății 

de Construcții, specializarea CFDP își desfășoară activitatea școlară în clădirea din 

apropierea campusului, beneficiază de un loc de cazare în Căminul II, își achiziționează 

bunurile necesare de la centrul comercial din apropiere și participă la ședințe de tratament 

la Spitalul de Recuperare din apropiere. În imaginea de mai jos sunt materializate toate 

locațiile în care studentul trebuie să ajungă într-o zi obișnuită. Vom lua în discuție traseele: 

Căminul studențesc – Facultate – Cantină; Căminul studențesc – Spital; Căminul 

studențesc – Complex comercial și vom prezenta posibilitățile de parcurgere a acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Studiu de caz 

 

Deplasarea cu scaunul rulant acționat manual este posibilă pe toate cele 

trei rute dar este dificilă pe traseul înspre Spital datorită unor elemente ale căii de rulare. 

Nu este recomandată parcurgerea traseului pe partea carosabilă deoarece automobilele 

înregistrează, de obicei, viteze iresponsabil de mari pe acest tronson de drum. Studentul 



va trebui să se deplaseze pe trotuar. Panta longitudinală pe acest tronson presupune un 

efort fizic considerabil, traversarea străzilor adiacente nu este reglementată/materializată 

iar accesul pe/de pe trotuar este îngreunat de starea deficitară sau lipsa rampelor de 

acces pe direcția de deplasare. În unele locuri se pot observa intervenții recente la trotuar, 

dar fără adaptarea bordurilor la necesitățile deplasării persoanelor cu handicap. În plus, 

conducătorii auto nu conțientizează posibilitatea deplasării unor vehicule pe trotuar (scaun 

rulant, cărucioare, biciclete, etc.) și staționează în fața sau pe aceste rampe.  

 

 

Figura 4 – Situația rampelor de acces pe trotuar 

 

Deplasarea în scaunul cu rotile acționat manual este anevoioasă, cu viteză și 

manevrabilitatea reduse, presupune depășirea multor obstacole, situație pentru care 

studentul nostru se deplasează în condiții de siguranță și confort reduse. 

 

 

Figura 5 – Obstacole pe suprafața trotuarului  



Pe acest traseu studentul are și posibilitatea să se deplaseze cu autobuzul, care 

este echipat corespunzător pentru urcare/coborâre facilă. În plus, conducătorii autobuzelor 

aleg cu atenție locul în care staționează în momentul în care observă persoana în scaun 

cu rotile.  

Deplasarea cu scaunul rulant acționat electric se desfășoară într-un timp 

mai scurt deoarece permite atingerea unei viteze de până la 6 km/h. În cazul acesta 

traseele pot fi parcurse și pe suprafața rutieră, pe prima bandă, dar alegând străzile mai 

puțin circulate, chiar dacă se va parcurge un drum mai lung. Este foarte importantă 

echiparea vehiculului pentru a crește vizibilitatea pe șosea în vederea atenționării celorlalți 

participanți la trafic, dar și cunoașterea regulilor de circulație. Fotoliul rulant electric oferă o 

manevrabilitate ușoară, accesibilitate și confort sporit. Din punct de vedere al costului, 

scaunul rulant acționat electric poate fi comparat cu cel de tip scuter. În cazul în care 

starea fizică a studentului nostru permite utilizarea scuterului, acesta va avea parte de 

multiple avantaje. 

Deplasarea cu scaunul rulant tip scuter electric ar fi o posibilitate excelentă 

pentru studentul nostru, o soluție ce depășește barierele mobilității persoanelor cu 

dizabilități încetățenită în opinia societății românești. În cazul folosirii vehiculului tip scuter, 

studentul trebuie să cunoască regulile de circulație și să le aplice întocmai, să se asigure 

că este vizibil celorlalți participanți la trafic și că instalația electrică pentru semnalizare 

funcționează. Deplasarea se face cu o viteză de 8 km/h, în condiții optime de 

accesibilitate, siguranță și confort și manevrabilitate facilă.  

Deplasarea studentului cu autovehiculul propriu ar fi posibilă, locurile de 

parcare fiind asigurate prin abonament în incinta campusului și a parcării de la Facultate, 

aflate la mai puțin de 40 de m față de cladiri. Precizăm că în aceste parcări nu sunt 

reglementate locurile speciale pentru persoanele cu handicap, deși minim 2 locuri ar trebui 

să fie atribuite acestora. Consider că în cazul unei cereri de acest tip, persoanlul 

campusului s-ar mobiliza și ar efectua modificările. 

 După parcurgerea traseelor se poate adăuga că accesul persoanelor blocate în 

scaun cu rotile în incinta Facultății, a Căminului II, a Spitalului și a Complexului comercial 

sunt posibile. Probleme au fost înregistrate la accesul în Cantină, la trecerea de pietoni 

semaforizată din apropierea acesteia și la intersecția cu câteva străzi adiacente, unde 

diferența de nivel a bordurilor față de carosabil nu permite accesul pe/de pe trotuar decât 

cu ajutorul unei persoane care să manevreze scaunul rulant. 

 



Concluzii 

 

În urma studiului efectuat observăm că oamenii cu handicap nu sunt percepuți ca 

participanți activi în traficul rutier și că societatea nu manifestă preocupări în vederea 

integrării acestora în activitățile obișnuite ale vieții de zi cu zi. Pe de altă parte, conform 

statisticii Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, până la cel mult 20% din 

totalul clădirilor publice sunt adaptate conform nevoilor persoanelor cu handicap, ceea ce 

determină o foarte slabă participare a acestora la viața societății în care trăiesc [1].     

Mai mult decât atât, modul prin care se raportează persoanele ce prezintă un 

handicap la societate ar putea fi dramatic îmbunătățit dacă luăm în considerare faptul că 

majoritatea sunt apte pentru anumite tipuri de muncă, și singurul lucru care le împiedică ar 

fi un detaliu de gradul accesului în acel spațiu, de exemplu. În același timp, șomajul pentru 

această categorie ar putea înceta a fi plătit, fiind investit pentru acțiuni de durată ce ar 

ajuta la facilitarea accesului în spațiul public [5].  

Informații despre persoanele imobilizate în scaun cu rotile ar putea fi prezentate la 

evenimente publice, de exemplu acțiunea Brigăzii Rutiere, care pe 30 septembrie 2011, a 

dedicat o zi din cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității, Siguranței Rutiere, în școli și la 

parcurgerea cursurilor teoretice ale școlii de șoferi. Puteți urmări campaniile intreprinse de 

asociațiile de întrajutorare care sunt postate pe internet [6], și care au dat șansa, de 

exemplu unor oameni obișnuiți să petreacă un minut în scaunul rulant. 

Circulația cu scaunul rulant tip scuter se desfășoară conform legislației în vigoare, 

pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circulatie, cât mai aproape de 

marginea părții carosabile, cu respectarea semnificației semnalizării rutiere și a regulilor 

de circulație. Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulației 

bicicletelor, acestea, precum și mopedele vor fi conduse numai pe pista respectivă [4]. Pe 

aleile pietonale din campus studentul trebuie să cedeze trecerea pietonilor, să fie atent la 

bicicliști și la apariția eventualelor autovehicule. La ieșirea pe șosea trebuie să se asigure 

că poate intra în fluxul de trafic, să fie atent la posibilele obstacole de pe drum – guri de 

scurgere, guri de canal, mașini staționare care pornesc brusc, etc. – sau defecte ale 

suprafaței de rulare. Este obligatoriu să cunoască și să aplice regulile de circulație și să se 

asigurarea că este vizibil celorlalți participanți la trafic. 
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