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Introducere 

Prezentul document reprezintă ult imul din cele patru Module de Formare pr ivind 
Turismul Accesibi l:  MODULUL 4 „Evaluarea accesibi l i tăț i i  ș i furnizarea de informații 
despre accesibi l i tate”.  

Conț ine patru unităț i  de învățare care anal izează modul de real izare a evaluăr i i 
accesibi l i tăț i i  facil i tăț i lor turist ice și cum să furnizeze informații exacte și de 
încredere legate accesibi l i tate.  

Pe lângă o UÎ introductivă în care tema evaluăr ii accesibi l i tăț i i  ș i furnizarea de 
informații despre accesibi l i tate este abordată în termeni general i,  celelalte unităț i 
de învățare se concentrează pe principalele sectoare de servici i t urist ice ref lectând 
și domenii le de studiu ale școli lor partenere, după cum urmează:  

 

 Unitatea de învățare 1 – Privire de ansamblu 

 Unitatea de învățare 2 - Evaluarea accesibilității și livrarea de informații despre 
accesibilitate - Servicii de cazare 

 Unitatea de învățare 3 - Evaluarea accesibilității și livrarea de informații despre 
accesibilitate - Restaurant/Servicii de mâncare și băuturiLearning  

Fiecare unitate de învățare constă din: 

• descriere detaliată a conținuturilor și rezultatelor învățării, adică ceea ce elevii vor cunoaște, 
înțelege și vor putea face la finalizarea fiecărei unități de învățare, adică cunoștințele, abilitățile și 
competențele lor. 

• sprijinirea materialelor de instruire, în principal prezentări PPT, pentru livrarea acestuia 

• descrierea sintetică a activităților de pregătire practică care susțin lecțiile teoretice. 

Spre deosebire de modulele anterioare, conținuturi le Modulului de Formare 4 au 

fost dezvoltate de ENAT și nu de profesori i școli lor partenere.  

Motivul acestei schimbăr i este faptul că modulul 4 este axat pe evaluarea 

accesibi l i tăț i i  facil i tăț i lor turist ice, pr in urmare necesită o cunoaștere mai detal iată 

atât teoret ică cât  și pract ică a temei de dezvoltat.  Din păcate, din cauza 

pandemiei,  pregătirea cadrelor didactice desfășurată în cadrul evenimentului de 

formare comună a personalului -Opening joint Stuf f  Training Event - a fost doar 

teoret ică fără posibi l i tatea de a experimenta o act ivitate de evaluare a 

accesibi l i tăț i i  pe teren. Prin urmare, profesori i ar f i avut dif i cultăț i în dezvoltarea 

completă a subiectelor și def inirea act ivităț i lor pract ice de evaluare a accesibil i tăț i i  

care să susț ină conț inuturi le teoret ice.  

Modulul 3 a fost testat în cadrul celui de -al treilea schimb de grupuri de elevi 

organizat în per ioada 14-18 februar ie 2022 (vezi IO5) și ajustat pe baza feedback -

ului pr imit.   
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Unitatea de învățare 1 – Privire de ansamblu  

UÎ1 - Descrierea rezultatelor învățării     

Descrierea 

Durata orei  1oră  

Conț inuturi  

1. Importanța informațiilor exacte și de încredere despre accesibilitate 
și cum să le furnizeze 
2. Criteriile de evaluare a accesibilității și utilizarea acestora 
3. Cum se verifică, se evaluează și se descrie accesibilitatea: 

  procesul de evaluare a accesibilității pentru clădiri și dotări: 
Sosire, Intrare, Utilizare 

 Spații „funcționale”, toalete, legături orizontale (căi, uși, porți 
etc.), branșamente verticale (scări, rampe, ascensoare etc.), 
echipamente. 

 Descrierea serviciilor de turism accesibil oferite. 
Utilizarea șablonului de acces Pantou: descriere (text), 
măsurare și fotografii 

4.  Diferite canale/media pentru a oferi informații de accesibilitate 
5.  Informații accesibile ca instrument de marketing. 

Rezultatele învățări i  

Cunoștințe  

- Cursantul înțelege conceptele cheie și procesul de colectare a 
datelor de accesibilitate legate de facilitățile și serviciile turistice 

- Cursantul cunoaște existența diferitelor Scheme de informații 
privind accesibilitatea pentru evaluarea unui loc sau a unei 
facilități turistice (prin expert sau auto-audit) 

- Cursantul cunoaște principiile și bunele practici în prezentarea 
informațiilor de accesibilitate pentru vizitatorii cu diverse 
dizabilități sau cerințe specifice de acces 

- Cursantul cunoaște principiile designului universal în furnizarea 
de informații de accesibilitate 

Abilități/  
Competențe  

- Cursantul este capabil să aplice o schemă existentă pentru 
auditarea sau auto-auditarea unui loc sau facilități turistice 

- Cursantul este capabil să ofere informații de accesibilitate în 
diferite medii/canale 

- Cursantul este capabil să comunice informații de accesibilitate 
într-un mod, alternativ, accesibil pentru vizitatori cu diverse 
dizabilități sau cerințe specifice de acces 

Activități  

Exemple de desfășurare a unui audit  de acces în spaț i i comune diferitelor 
sectoare/servic i i tur ist ice, folosind instrumentul de colectare a datelor Pantou  

Material  de instruire  

Prezentare PPT  
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UÎ1 Prezentare PPT 
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M4 UÎ 1 – Prezentare generală

Conținuturi

1. Importanța furnizării informațiilor exacte și de 
încredere legate de accesibilitate

2. Criteriile de evaluare a accesibilității și utilizarea
acestora

3. Informații accesibile ca instrument de marketing.

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

1. Importanța informațiilor exacte și de încredere legate 
de accesibilitate și cum să le furnizeze

• Toț i viz itator i i și în specia l  cei cu cer ințe de acces specif i ce trebuie

să aibă informați i pract ice de accesib i l i tate ,  exacte,  f iabi le și

actual izate ,  care să corespundă cerințelor individuale de acces

înainte de a  a lege dest inaț ia sau locuri le de viz itat .

• Informați i le de accesib i l i tate le permit  viz i tator i lor cu cer ințe de 

acces specif i ce , famil iei și prieteni lor acestora să ia deciz i i potr ivite

cu pr ivire la  viz i tele lor,  având în vedere cer ințele lor,  asigurând o 

viz ită și o experiență mai sigură și de mai bună cal i tate .

• Dacă informați i le legate de accesib i l i tate nu sunt  d isponibi le în mod 

clar,  este posib i l ca  viz i tator i i să nu f ie s igur i că un loc este potr ivit

pentru ei și să aleagă să meargă în altă parte.
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M4 UÎ 1 – Prezentare generală

1. Importanța informațiilor exacte și de încredere legate 
de accesibilitate și cum să le furnizeze

Este important să oferiți vizitatorilor cu cerințe de acces, informații care sunt:

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

1. Importanța furnizării informațiilor exacte și de încredere
despre accesibilitate și cum să fie furnizate

Cum să furnizaț i  informați i  de accesibi l itate
Ghid de acces/Declaraț ie de acces
Un „Ghid de acces”,  denumit și „Declaraț ie de 
acces”,  este un document publ icat de un 
furnizor de servic i i (sau un agent  desemnat )  
care descr ie caracter i st ic i le de accesib i l i tate ale 
unui servic iu și/sau faci l i tăț i tur ist ice,  cât mai
obiect iv și fapt ic posib i l .
Este fo losit pentru a informa potenț ia l i i c l ienț i
sau viz itator i despre accesib i l i tatea locaț iei
ș i/sau a servic iu lu i .
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M4 UÎ 1 – Prezentare generală

1. Importanța furnizării informațiilor exacte și de 
încredere despre accesibilitate și cum să fie furnizate

Cum să furnizaț i  informați i  de accesibi l itate
Ghid de acces
• Se bazează pe o l i stă de ver i f i care care 

descr ie/măsoară accesib i l i tatea locaț iei
sau servic i i lo r pentru persoane cu cer ințe
de accesib i l i tate diverse sau a  viz i tator i lor
cu cer ințe specif i ce de acces.

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

1. Importanța furnizării informațiilor exacte și de 
încredere despre accesibilitate și cum să fie furnizate

Cum să furnizăm informație  legată de 
accesibi l itate

Ghid de acces
• Se bazează pe o l i stă de ver i f i care care 

descr ie /măsoară accesib i l i tatea locaț iei
sau servic i i lor pentru persoane cu 
cer ințele var iate de accesib i l i tate
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M4 UÎ 1 – Prezentare generală

1. Importanța furnizării informațiilor exacte și de 
încredere despre accesibilitate și cum să fie furnizate

Ghid de acces

Un ghid de acces se poate real iza  pr in două metode de 
evaluare:
Realizat de experț i în accesibi l itate individual  sau
printr -o  schemă de informați i privind accesib i l i tatea
(AIS) .  Informați i le furnizate printr-un astfel de ghid  de
acces sunt  corecte și de încredere.
Autoevaluat .  Declaraț i i le de acces autoevaluate sunt  
furnizate de către operator i i de tur ism/proprietar i de 
afacer i care nu au cunoșt ințe specif ice privind
accesib i l i tatea ,  dar pot  f i  foarte ut i le și exacte,  în
funcț ie de gradul de conșt ient izare și posib i la instru ire
scurtă a proprietarulu i sau a personalu lu i responsabi l .

-

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

1. Importanța furnizării informațiilor exacte și de 
încredere despre accesibilitate și cum să fie furnizate

Schemele de informați i despre
accesibi l itate (AIS)  adună
informați i despre accesib i l i tate
pentru tur ișt i i cu dizabi l i tăț i ș i/sau
alte cer ințe specif ice de acces și
distr ibuie aceste informați i
viz itator i lor în moduri d ifer ite ,  de 
obicei pr intr -un sistem de bază de 
date.

Câteva exemple
• Hotels .com
• Booking.com «Mainstream » s i tes
• Tr ipAdv isor. com

• Euan’s Guide 
• Accessa loo «Spec ia l i s e d » s i tes
• Eat ing Out  Venue Guide

• Pantou (Access  Statement) «Directory» s i te  

}

}
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M4 UÎ 1 – Prezentare generală

1. Importanța furnizării informațiilor exacte și de încredere despre
accesibilitate și cum să fie furnizate

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

Eating Out – Ghid onl ine de locați i  (pentru cel iaci)

Listând 7,000 restaurante
in UK
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M4 UÎ 1 – Prezentare generală

1. Importanța furnizării informațiilor exacte și de 
încredere despre accesibilitate și cum să fie furnizate

Instrucț iuni pentru scr ierea Ghidur i lor de  acces :
 Furnizaț i informaț i i care corespun d cer ințe lor indiv id ua le de acces
 Furnizaț i informaț i i într -un mod s implu ș i c lar.
 Asiguraț i -vă că informaț i i le sunt  ver i f icate ș i actua l izate
 Informaț i i le t rebuie să f ie  acces ib i le - în formate care îndepl i n esc cer ințe l e de 

comunicare a le  ut i l i zator i lor
 Poate f i  fo los i t ș i de către personal  sau compani i ca  refer ință ut i lă atunc i când se 

ocupă de întrebăr i l e c l ienț i lo r.
 De asemenea ,  c resc nivelu l de conșt ient izare a  personalu l u i cu pr iv i re la  

acces ib i l i tatea locaț ie i
 Sunt  destul de ut i le  deoarece compani i le nu pot  răspund e la  sute de apelur i

te lefonic e ș i ,  ch iar dacă ar putea ,  ar putea ofer i informaț i i greș i te sau incomplete !

-

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

2. Criteriile de evaluare a accesibilității și utilitatea acestora

Întrebări cheie de luat în considerare atunci
când colectați date pentru Ghidul de acces:
Cui îi este destinat Ghidul de acces?
Doar unui/unor tipuri de vizitatori sau pentru mai 
mulți utilizatori?

Care sunt principalele obiective ale 
vizitatorilor/utilizatorilor?

Ce trebuie să știe?

Care sunt facilitățile sau serviciile cheie care trebuie
evaluate pentru fiecare tip specific de locație sau
serviciu?

Toegankelijkheidsbureau vzw. Belgium
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M4 UÎ 1 – Prezentare generală

2. Criteriile de evaluare a accesibilității și utilitatea acestora

Instrumente de colectare a datelor:

Șablon de declarație de acces cu întrebări/listă de verificare la care 
trebuie să se răspundă.

Text de ajutor (dacă există) cum să răspunzi la întrebările din lista de 
verificare.

Ruletă

aparat foto

tabletă

Ghid de măsurători și foto

Audit de acces: Cum se verifică, se evaluează și se descrie accesibilitatea – Cum se 
completează o declarație de acces/Ghid de acces

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

2. Criteriile de evaluare a accesibilității și utilitatea acestora

A d ă u g a r e a  d e  f o t o g r a f i i  ș i  l i n k u r i  c ă t r e  
v i d e o c l i p u r i

O imagine pictează cât o mie de cuvinte. Fotografiile sunt esențiale pentru
informarea persoanelor cu cerințe de acces atunci când sunt incluse în Ghidul
de acces. De exemplu, fotografiile cu intrarea principală și cu baie sunt destul
de importante.

Referință: Ghid pentru fotografii și măsurători Europa pentru toți.

http://www.etcaats.eu/?i=etcaats.en.etcaatslibrary.1927

Link-urile către videoclipuri care prezintă accesibilitatea
afacerii, găzduite pe YouTube și Vimeo (dacă există) sunt, de 
asemenea, foarte utile ca surse de informații pentru toți
potențialii clienți și în special pentru cei cu cerințe specifice
de acces.

Audit de acces: Cum se verifică, se evaluează și se descrie accesibilitatea –
Cum se completează o declarație/ghid de acces

http://www.etcaats.eu/?i=etcaats.en.etcaatslibrary.1927
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M4 UÎ 1 – Prezentare generală

2. Criteriile de evaluare a accesibilității și utilitatea acestora
G h i d d e  a c c e s  P a n t o u  - G h i d  d e  f o t o g r a f i e  ș i  m ă s u r ă t o r i

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

2. Criteriile de evaluare a accesibilității și utilitatea acestora

Accesul fizic la clădiri și dotări:
• - Sosire, Intrare,
• Folosind spații „funcționale”, toalete accesibile, conexiuni orizontale (cale, uși, 

porți, facilități de schimbare a bebelușilor etc.),
• Conexiuni verticale (scări, rampe, ascensoare etc.)
Echipamente - de exemplu. dispozitive de îmbunătățire a auzului, alarmă
vibrantă sau pernă, închiriere sau împrumut de scaune cu rotile...
Descrierea serviciilor de turism accesibil, oferite
- Sunt disponibile mese dietetice speciale
- Camere antialergice

Audit de acces: Măsurați și/sau descrieți:
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M4 UÎ 1 – Prezentare generală

2. Criteriile de evaluare a accesibilității și utilitatea acestora
E t i c h e ta  d e  c a l i ta te a  a  g h i d u l u i  d e  a c c e s E N AT   p e n t r u :  
M a r i t i m e  H o t e l - B a n t r y,  I r l a n d a

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

2. Criteriile de evaluare a accesibilității și utilitatea acestora
E t i c h e ta  d e  c a l i ta te a  a  g h i d u l u i  d e  a c c e s E N AT   p e n t r u :  
M a r i t i m e  H o t e l - B a n t r y,  I r l a n d a
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2. Agențiile de turism: importanța verificării informațiilor de 
accesibilitate furnizate de furnizorii de servicii accesibile

Atunci când caută o nouă destinație, agenții de turism trebuie să formuleze întrebări detaliate în
numele clienților lor cu cerințe specifice de acces:

Verificați disponibilitatea informațiilor legate de accesibilitate printr-un ghid de acces sau o schemă de 
acces.

De exemplu,  Pantou.org

 Verificați accesibilitatea serviciilor oferite – adresați întrebări pentru solicitările specifice ale
clienților

 Listați serviciile locale accesibile, dacă există. (Restaurante, toalete accesibile...)

 Verificați informațiile de accesibilitate furnizate pe site-uri web, efectuați apeluri telefonice (- aveți
numere de telefon)

 Solicitați verificarea suplimentară a informațiilor prin biroul de turism local sau biroul de 
management al destinației.

 Întrebați despre asistenții personali, dacă este necesar; servicii medicale de urgenta etc.

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

Audit de acces: Folosind șablonul ghidului de acces Pantou: -
Descriere (text), măsurare și fotografii
Șablonul ghidului de acces Pantou este produs de experții ENAT în accesibilitate
ca șablon de autoevaluare, pentru acele întreprinderi care nu își oferă informațiile
despre accesibilitate printr-o Schemă de informații privind accesibilitatea.

Toți furnizorii trebuie să completeze

Secțiunea 1. Informații generale, inclusiv data creării

Unde și cum sunt publicate informațiile despre accesibilitate?

Servicii oferite pentru fiecare grup specific de clienți.

Pregatirea personalului

Secțiunea 2 și 3. Lista de verificare a mediului fizic, utilizate de furnizorii care își
prestează serviciile într-o locație sau clădire.

Echipa Pantou verifică ghidul de acces și poate solicita informații suplimentare
înainte ca aceasta să fie publicată în Profilul Pantou al Furnizorului.

https://pantou.org/access
-statement

2. Criteriile de evaluare a accesibilității și utilitatea acestora

https://pantou.org/access-statement
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M4 UÎ 1 – Prezentare generală

https://pantou.org/access-
statement

Partea 1 Informații generale: 
3 pagini

Partea 2 Clădiri și facilități
16 pagini

Audit de acces: Folosind șablonul ghidului de acces Pantou: -
Descriere (text), măsurare și fotografii

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

https://pantou.org/access-
statement

Audit de acces: Utilizarea șablonului ghidului de acces Pantou: 
- Exemplu: Descrierea facilităților-Acces fizic

https://pantou.org/access-statement
https://pantou.org/access-statement
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M4 UÎ 1 – Prezentare generală

Exemplu de declarație de acces Pantou:   https://pantou.org/algarve-senior-living

https://pantou.org/sites/default/files/access_statements/Pant
ou_Access_Statement_2020_Algarve_Senior_Living.pdf

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

Exemplu de declarație de acces Pantou: https://pantou.org/algarve-senior-living

https://pantou.org/algarve-senior-living
https://pantou.org/sites/default/files/access_statements/Pantou_Access_Statement_2020_Algarve_Senior_Living.pdf
https://pantou.org/algarve-senior-living
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2. Furnizarea de informații legate de accesibilitate
Furnizarea de informații despre accesibilitate prin diferite canale/media, cu o 
atenție deosebită asupra livrării acestora prin comunicare scrisă

Autoritatea Națională Irlandeză
pentru Dizabilități: Seturi de 
instrumente pentru
1. Comunicare scrisă, 
2. Comunicare față în față, 
Comunicare telefonică și video și
3. Comunicare electronică și pe web.

http://universaldesign.ie/Products-
Services/Customer-Engagement-in-
Tourism-Services

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

Design universal – Comunicare față în față cu clientul
Jury’s Inn (hotel) Dublin, Irlanda
Video pe YouTube    https://youtu.be/bAM93ok4Hco

3. Informații accesibile ca instrument de marketing.

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

http://universaldesign.ie/Products-Services/Customer-Engagement-in-Tourism-Services
https://youtu.be/bAM93ok4Hco
https://youtu.be/bAM93ok4Hco
https://youtu.be/bAM93ok4Hco


  

                    Module de instruire privind turismul accesibi l  –  Modulul 4  
                              
 

 
 

Comunicarea informațiilor. Canale social media:

Instagram 1 miliard de utilizatori lunar (Ian 2020)

Twitter 330 de milioane de utilizatori lunari (Ian 2020)

Facebook  2,38 miliarde de utilizatori lunari (ian 2020)

Pinterest 335 de milioane de utilizatori lunari(Jan 2020)

You Tube 2 miliarde de utilizatori activi lunar (ian 2020)

3. Informații accesibile ca instrument de marketing.

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

Social media channels:

Instagram Six in ten online adults have Instagram accounts. 

75% of US businesses will be on Instagram in 2020 (est).
Instagram explore page viewed by 200 million accounts daily.

Twitter 34% of Twitter users are females and 66% are males.

85% of SMEs use Twitter to provide customer service.

Facebook  96% of users access Facebook via mobile devices. 

62% of online Seniors aged 65+ are on Facebook and
72% are between age 50-64. 
Europe has 387 million Facebook users.

Pinterest There are over 175 billion ideas on Pinterest.

90% of Pinners described Pinterest as filled with positivity
72% of Pinners use Pinterest to decide what to buy offline.

3. Accessible information as a marketing tool.

M4 UÎ 1 – Prezentare generală



  

                    Module de instruire privind turismul accesibi l  –  Modulul 4  
                              
 

 
 

3. Informații legate de accesibile ca instrument de marketing.

Bloggeri de călătorie cu dizabilități :

https://www.simplyemma.co.uk/

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

M4 UÎ 1 – Prezentare generală

3. Informații legate de accesibile ca instrument de marketing.

Agent de turism specialist/ Tour Operator: SAGE Traveling (SUA)

https://www.sagetraveling.com/accessible-tuscany-hilltop-villa

“Intrarea în apartamentul
accesibil este situată pe 
partea din spate a vilei
accesibile de pe deal din 
Toscana. O rampă portabilă
poate fi amplasată la intrare, 
astfel încât utilizatorii de 
scaune rulante
iar utilizatorii de scutere de 
mobilitate pot urca singura
treaptă.”

https://www.simplyemma.co.uk/
https://www.sagetraveling.com/accessible-tuscany-hilltop-villa
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Unitatea de învățare 2 - Evaluarea accesibilității și 
furnizarea de informații despre accesibilitate - Servicii 
de cazare 

UÎ2 Descrierea și rezultatele învățării  

Descrierea 

Durata orei 1,5h  

Conținuturi  

1. Evaluarea accesibilității spațiilor „funcționale” ale unităților de 
cazare (cu excepția restaurantelor): 

 Zona de recepție/hol (spațiu de manevră, birou de 
recepție, semnalizare, …) 

 Toalete de uz public 
 Facilități pentru schimbarea bebelușilor etc. 
 Camere de oaspeți (spațiu de manevră, paturi, dulapuri, 

alt mobilier,..) 
 Băi private 
 Alte dotări 

2. Furnizarea de informaţii de accesibilitate cu privire la facilităţile de 
cazare 

 elaborarea unui Ghid de acces bazat pe datele colectate 
 furnizarea de informații despre accesibilitate prin diferite 

canale/media, cu o atenție deosebită asupra lfurnizării prin 
intermediul site-urilor web 

3. Analiza detaliată a unei bune practici de comunicare privind 
accesibilitatea în unitățile de cazare 

Rezultatele învăţării  

Cunoștințe  

- Cursantul cunoaște pașii critici în evaluarea accesibilității 
spațiilor/serviciilor unităților de cazare 

- Cursantul știe să ofere informații de accesibilitate cu privire la 
spațiile/serviciile unităților de cazare 

Abilități /    
Competențe  

- Cursantul este capabil să contribuie la evaluarea accesibilității 
spațiilor/serviciilor unităților de cazare folosind diferite tehnici de 
audit. 

- Cursantul este capabil să contribuie la furnizarea și comunicarea 
informațiilor de accesibilitate cu privire la spațiile/serviciile 
unităților de cazare într-un mod accesibil conform diferitelor 
cerințe specifice de acces ale potențialilor clienți 

Activități  

Munca de grup :   

Exerciț iu pract ic în domeniul modului de real izare a unui audit  de acces la 
spați i le „funcționale” și servic ii le oferite de unităț i le de cazare  

Întocmirea unui Ghid de Acces cu datele colectate în t impul evaluări i 
accesibi l i tăț i i  
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Material  de instruire  

Prezentări PPT, poze .  

Pentru evaluări la fața locului : șablon Pantou simplif icat,  bandă de măsurare 
sau dispozit iv de măsurare cu laser. Fotograf ie și ghid de măsurare (1 copie per 
grup). Cameră digitală/smartphone/tabletă .  
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LU2 PPT presentation  
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M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

1. Evaluarea accesibilității 

A. Întâlnire/interviu cu managerul sau 
proprietarul locației și/sau persoana 
responsabilă de accesibilitate, (dacă 
există) pentru a identifica :

• Informații generale necesare
• Servicii oferite clienților 
• Domenii cheie care trebuie 

auditate

1. Evaluarea accesibilității folosind liste de verificare
Informații generale
• Locația locului: (Adresă, google map etc.)
• Persoană de contact: Nume, Poziție
• Orele de funcționare / Zilele de funcționare
• Cum se ajunge la locație – Mijloace de transport în comun
• Unde găsiți informații (website, email, telefon etc.)
• Accesibilitatea site-ului

Servicii oferite clienților
• Tipuri de vizitatori cu cerințe specifice de acces, care pot fi serviți
• Servicii specifice oferite clienților (Animale de asistență, animale de 

companie, meniuri pentru diete speciale, etc.)
• Meniuri: diete speciale, caractere mari, meniuri cu imagini, ingrediente 

alimentare, aplicație audio în diferite limbi
• Proceduri de evacuare / disponibilitatea informațiilor relevante pentru 

clienți
• Pregătirea personalului

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare
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B. Evaluarea accesibilității spațiilor „funcționale” ale 
spațiilor de cazare (cu excepția restaurantelor)

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Obiectivele utilizatorului pentru locurile de 
cazare

⮚ de a ajunge și a intra în clădire

⮚ de a se caza

⮚ de a se deplasa – în interior și în exterior

⮚ de a folosi facilitățile: relaxare, somn, odihnă, de a se 
bucura de servicii……

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare
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Pentru a ajunge și a intra în clădire

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Parcare
• Numărul de locuri de 

parcare desemnate pentru 
oaspeții cu dizabilități

• Dimensiunea
• Semnalizare (la sol și pe 

verticală)
• Locația și distanța față de 

intrarea principală sau 
intrarea accesibilă 
alternativă

• Suprafața traseului către 
intrarea accesibilă în 
locație

Pentru a ajunge și a intra în 

clădire

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Intrarea principală
(sau intrarea accesibilă 
alternativă)
• Acces: fără trepte, trepte, 

platformă de ridicare cu rampă 
și descrierea/specificațiile 
detaliate ale acestora 

• Ușa de intrare (tip, lățimea 
utilă, înălțime)

• Adăpost, iluminat
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M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Pentru a ajunge și a intra în clădire

Intrarea principală
(sau intrarea accesibilă 
alternativă)

• Rampă (dacă există)

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Intrarea principală
(sau intrarea accesibilă 
alternativă)

• Ușa de intrare, lățime, 
deschidere utilă
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Zona de receptive

• Scaune
• Înălțimea tejghelei
• Spațiu liber de circulație
• Căi de acces
• Limbi vorbite de personal
• WiFi 
• Semnalizare

Pentru a se caza

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Pentru a se caza

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Zona de receptive

• Scaune
• Înălțimea tejghelei
• Spațiu liber de circulație
• Căi de acces
• Limbi vorbite de personal
• WiFi 
• Semnalizare
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Pentru deplasare

Coridoare și căi de acces
• Acces fără scări
• Lățime minimă
• Materialul suprafeței podelei
• Deschiderea utilă a ușilor 

intermediare
• Tip de uși intermediare
• Semnalizare

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Pentru deplasare

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Coridoare și căi de acces
• Acces fără scări
• Lățime minimă
• Materialul suprafeței podelei
• Deschiderea utilă a ușilor 

intermediare
• Tip de uși intermediare
• Semnalizare
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Pentru a folosi facilitățile

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Toalete publice 
accesibile
• Lățimea utilă a ușii de 

toaletă
• Tipul mânerului
• Dimensiunile 

suprafeței în față și pe 
ambele părți ale 
toaletei

• Înălțimea superioară și 
inferioară, adâncimea 
lavoarului

• Tipul robinetului pentru 
lavoar

• Poziționarea oglinzii

• Alarma de siguranță

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Facilități pentru schimbarea 
bebelușilor (inclus într-o toaletă 
publică sau într-un spațiu 
separat)

• Lățimea utilă a ușii de toaletă
• Înălțimea blatului mobilierului pentru 

schimbarea copilului

• Dimensiunile suprafeței

Pentru a folosi facilitățile
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Pentru deplasare

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Lift
• Lățimea de deschidere utilă a ușii 

liftului
• Etaje deservite de lift
• Dimensiunile interioare ale 

podelei cabinei
• Butoanele de control ale liftului 
• Anunțarea opririi liftului

Camere accesibile
• Numărul de camere accesibile pe 

locație
• Lățimea utilă de deschidere a ușii
• Tipul cheii
• Tipul de paturi (single, duble)
• Cel mai mare spațiu liber pe o 

parte a patului
• Spațiu liber la picioarele patului
• Înălțimea patului (măsurată de la 

podea până la partea superioară 
a saltelei)

• Cea mai înaltă și mai joasă șină 
pentru haine din garderobă

• Cele mai înalte și mai joase prize 
electrice și întrerupătoare de 
lumină

Pentru folosirea facilităților: relaxare, somn…

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare
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Camere accesibile
• Contrastul de culori în materialele de 

decor, vopseaua și/sau mobilierul
• Materialul suprafeței podelei
• Lenjerie de pat non-alergenică
• Materiale de curățare non-alergenice
• Disponibilitatea unei alarme 

vibratoare
• Disponibilitatea unei perne vibrante
• Alarma de urgență vizuală/audibilă
• Înălțimea pragului de la balcon (dacă 

există)
• Lățimea utilă a deschiderii ușii 

balconului (dacă există)

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Pentru folosirea facilităților: relaxare, somn…

Baia camerei de oaspeți
• Tip de baie (comună, privată)
• Lățimea utilă de deschidere a ușii
• Duș cu acces la nivel
• Duș cu cadă cu margine ridicată - înălțimea marginii ridicate
• Lățimea utilă a ușii cabinei de duș (dacă există)
• Prezența mânerelor de suport la duș
• Scaun la duș (fix/mobil)
• Tip de robinete la duș și lavoar
• Înălțimea capului de duș fix
• Cap de duș reglabil/portabil (înălțimea minimă și maximă)
• Cada cu/fără balustrade de susținere
• Adâncimea zonei de relaxare la un capăt al căzii (dacă există)

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Pentru folosirea facilităților: relaxare, somn…
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Baia camerei de oaspeți
• Lățimea spațiului pe ambele părți ale toaletei
• Lungimea suprafeței în fața toaletei
• Toilet support grabrails (at one or on both 

sides/type of grabrails)
• Mânere lângă toaletă (pe una sau pe ambele 

părți/tip de mânere)
• Înălțimea spațiului liber de la podea până la partea 

inferioară a chiuvetei
• Spațiu pe podea în fața chiuvetei
• Înălțimea suporturilor pentru prosoape de la 

nivelului podelei
• Materialul suprafeței podelei
• Contrastul culorilor
• Sistem de alarmă de siguranță

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Pentru folosirea facilităților: relaxare, somn…

Alte spații funcționale: Sala de mese, restaurant

Dupa cum sunt descrise în M4 UÎ3 

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Pentru folosirea facilităților: relaxare, somn…
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Alte spații funcționale: 
Spa, zonă de piscină 
(dacă există)
• Ușa de acces
• Recepție
• Servicii și asistență 

oferite
• Intrarea la piscină
• Toaletă accesibilă
• Duș accesibil și 

zona/camera de vestiare

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Pentru folosirea facilităților: relaxare, somn…

Alte spații funcționale: zone 
exterioare, de ex. grădină, terase 
(dacă există)

• Trasee și poteci accesibile
• Scaune/scaune protejate

• Semnalizare

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Pentru folosirea facilităților: relaxare, somn…
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Alte spații funcționale: zone de lucru
NOTĂ:

Alte spații funcționale pot include zone 
de lucru pentru personal. Toate zonele 
hotelului ar trebui să fie accesibile 
pentru angajații care ar putea avea 
dizabilități sau alte cerințe specifice de 
acces.
Zonele de lucru specifice personalului 
nu fac obiectul acestei prezentări.

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

Pentru folosirea facilităților: relaxare, somn…

• Elaborarea unui Ghid de 
Acces pe baza datelor 
colectate

• Livrarea de informații 
despre accesibilitate prin 
diferite canale/media, cu o 
atenție deosebită livrării 
prin intermediul site-urilor 
web

https://pantou.org

2. Furnizarea de informații despre accesibilitate

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

https://pantou.org/brehon-angsana-spa
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2. Furnizarea de informații despre accesibilitate - Exemplu de bună practică

The BREHON Hotel and Angsana Spa, 
Killarney, Ireland 
https://www.thebrehon.com

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

https://www.thebrehon.com/files/hotel/downloads/The_Brehon_Access_Statement_November_2019_v1.pdf

Ghid de Acces în Hotel

M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare

https://www.thebrehon.com/
https://www.thebrehon.com/files/hotel/downloads/The_Brehon_Access_Statement_November_2019_v1.pdf
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M4 UÎ2 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitatea în 
serviciile de cazare
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Unitatea de învățare 3 – Evaluarea accesibilității și 
furnizarea de informații despre accesibilitate – 
Restaurant / Servicii de mâncare și băuturi  
 

UÎ3 Descrierea și rezultatele învățării  

Descrierea 

Duration orei 1,5h  

Conț inuturi  

1. Evaluarea accesibilității spațiilor „funcționale” ale 
restaurantelor/facilităților de alimentație și băuturiDining     
Cameră (spațiu de manevră, aranjamente de locuri și 
mobilier, meniuri) 

Zona de autoservire 
Toalete 

2. Furnizarea de informații de accesibilitate cu privire la 
restaurante/facilități de mâncare și băuturi 

 elaborarea unui Ghid de acces bazat pe datele 
colectate 

 livrarea de informații despre accesibilitate prin 
diferite canale/media, cu o atenție deosebită 
asupra furnizării prin materiale tipărite 

3. Analiza detaliată a unei bune practici de comunicare privind 
accesibilitatea în restaurant/servicii de alimentație și băuturi 

Rezultatele învăţări i  

Cunoștințe  

- Cursantul cunoaște pașii critici în evaluarea accesibilității 
spațiilor/serviciilor restaurantelor/facilităților pentru alimente 
și băuturi 

- Cursantul știe cum să ofere informații de accesibilitate cu 
privire la spațiile/serviciile restaurantelor/facilităților de 
alimentație și băuturi 

Abilități /  
Competențe   

- Cursantul este capabil să contribuie la evaluarea 
accesibilității spațiilor/serviciilor restaurantelor/facilităților de 
alimentație și băuturi folosind diferite tehnici de audit. 

- Cursantul este capabil să contribuie la furnizarea și 
comunicarea informațiilor de accesibilitate cu privire la 
spațiile/serviciile restaurantelor/facilităților de alimentație și 
băuturi într-un mod accesibil în funcție de diferitele cerințe 
specifice de acces ale potențialilor clienți 

Activități  

Munca de grup :   

Exerciț iu pract ic în domeniul modului de real izare a unui audit  de acces la 
spați i le „funcționale” și servic ii le prestate de Restaurant /  Facil i tăț i alimentare 
și băuturi  
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Întocmirea unui Ghid de Acces cu datele colectate în t impul evaluări i 
accesibi l i tăț i i  

 Material  de instruire  

Prezentări PPT,  poze .  

Pentru evaluări la fața locului: șablon Pantou simplif icat,  bandă de măsurare 
sau dispozit iv de măsurare cu laser. Fotograf ie și ghid de măsurare (1 copie 
per grup). Cameră digitală/smartphone/tabletă.  
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UÎ3 Prezentări PPT   

 

 

 

 

 

 

 



M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi

1. Evaluarea accesibilității 

A. Întâlnire/interviu cu managerul sau
proprietarul locației și/sau persoana
responsabilă cu accesibilitatea, (dacă
există) pentru a identifica :

• Informații generale necesare
• Servicii oferite clienților
• Domenii cheie care trebuie auditate

1. Evaluarea accesibilității folosind liste de verificare

Informații generale
• Locația locului: (Adresă, google map etc.)
• Persoană de contact: Nume, Poziție
• Orele de funcționare / Zilele de funcționare
• Cum se ajunge la locație – Mijloace de transport în comun
• Unde găsiți informații (website, email, telefon etc.)
• Accesibilitatea site-ului

Servicii oferite clienților
• Tipuri de vizitatori cu cerințe specifice de acces, care pot fi serviți
• Servicii specifice oferite clienților (Animale de asistență, animale de companie, meniuri

pentru diete speciale, etc.)
• Meniuri: diete speciale, caractere mari, meniuri cu imagini, ingrediente alimentare, 

aplicație audio în diferite limbi
• Proceduri de evacuare / disponibilitatea informațiilor relevante pentru clienți
• Pregătirea personalului

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi



B. Evaluarea accesibilității spațiilor „funcționale” ale 
restaurantelor/facilităților pentru alimentație

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi

B. Evaluarea accesibilității spațiilor „funcționale” ale 
restaurantelor/facilităților pentru alimentație

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi



Parcare
• Numărul de locuri de 

parcare desemnate pentru 
oaspeții cu dizabilități

• Dimensiunea
• Semnalizare (la sol și pe 

verticală)
• Locația și distanța față de 

intrarea principală sau 
intrarea accesibilă 
alternativă

• Suprafața traseului către 
intrarea accesibilă în 
locație

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi

Intrarea principală
(sau intrarea accesibilă 
alternativă)
• Acces: fără trepte, trepte, 

platformă de ridicare cu rampă 
și descrierea/specificațiile 
detaliate ale acestora 

• Ușa de intrare (tip, lățimea 
utilă, înălțime)

• Adăpost, iluminat

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi



Intrarea principală
(sau intrarea 
accesibilă 
alternativă)

• Rampă (dacă există)

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi

Intrarea principală
(sau intrarea accesibilă 
alternativă)

• Ușa de intrare, lățime, 
deschidere utilă

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi



Lift
• Lățimea de deschidere utilă a ușii 

liftului
• Etaje deservite de lift
• Dimensiunile interioare ale 

podelei cabinei
• Butoanele de control ale liftului 
• Anunțarea opririi liftului

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi

Toalete publice
accesibile
• Lățimea utilă a ușii de 

toaletă
• Tipul mânerului
• Dimensiunile

suprafeței în față și pe 
ambele părți ale 
toaletei

• Înălțimea superioară și
inferioară, adâncimea
lavoarului

• Tipul robinetului pentru
lavoar

• Poziționarea oglinzii

• Alarma de siguranță

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi



Facilități pentru schimbarea 
bebelușilor (inclus într-o toaletă 
publică sau într-un spațiu 
separat)

• Lățimea utilă a ușii de toaletă
• Înălțimea blatului mobilierului pentru 

schimbarea copilului

• Dimensiunile suprafeței

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi

Zona de luat masa/cafenea (interioară și exterioară)

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi



Zona de luat masa/cafenea
(interioară și exterioară)
• Acces de intrare și căi de acces
• la nivel
• Lățimea minimă de trecere

între mese și scaune
• Înălțimea/înălțimile ghișeelor

cu autoservire (dacă există)
• Iluminare bună / zone 

întunecate
• Zone liniștite/gălăgioase

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi

Zona de luat masa/cafenea 
(interioară și exterioară)

• Serviciul ospătarilor

• Autoservire cu sau fără serviciu 
de ospătar

• Autoservire fără serviciu de 
ospătar 

• Personalul citește și/sau explică 
meniurile și ingredientele

• Personal vorbitor de limbi străine 

• Asistența personalului pentru a 
transporta mâncarea la masa

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi



Zona de luat masa/cafenea
• Mese:

- cu picior central sau picioare 
pe colț

- înălțimea părții inferioare a 
meselor

- înălțimea suprafeței meselor
• Disponibilitate scaune înalte 

pentru bebeluși

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi

Ghișee de autoservire
• Spațiu circulabil
• Lățimea minimă a căilor 

de acces
• Înălțimea ghișeelor
• Informații despre 

alimente (ingrediente)

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi



Meniuri
• Caractere mari
• Meniuri pentru 

diete speciale
• Meniuri cu poze
• Precizarea 

ingredientelor
• Disponibil în 

aplicații/aplicații 
audio

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi

Furnizarea informațiilor: Informații privind accesibilitatea

Masa în oraș – Locații (pentru cei cu boala celiacă)

https://www.coeliac.org.uk/information-
and-support/your-gluten-free-
hub/venue-guide/

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi

https://www.coeliac.org.uk/information-and-support/your-gluten-free-hub/venue-guide/


Furnizarea informațiilor

Masa în oraș – Locații (pentru cei cu boala celiacă)

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi

https://www.accessibilityguides.org/content/example-restaurant-
1

Furnizarea informațiilor

Dezvoltarea și publicarea unui Ghid 
de acces

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi

https://www.accessibilityguides.org/content/example-restaurant-1


Furnizarea informațiilor

Dezvoltarea și publicarea unui Ghid 
de acces

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi

Furnizarea 
informațiilor

Dezvoltarea și 
publicarea unui 
Ghid de acces

M4 UÎ3 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate
în restaurante / Servicii alimentare și băuturi
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Unitatea de învățare 4 - Evaluarea accesibilității și 
furnizarea de informații despre accesibilitate - Agenții 
de turism și sectorul MICE  

UÎ4 Descrierea și rezultatele învățării  

Descrierea 

Durata orei 1,5h  

Conținuturi  

1. Evaluarea accesibilității spațiilor „funcționale” ale agențiilor de 
turism și facilităților MICE: 

 Săli de conferințe și ședințe: spațiu liber și spațiu 
de manevră, scaune, scene și zone de vorbire, 
pupitru sau podium, echipament tehnic, acustică, 
zgomote de fond, iluminare 

 Targuri si spatii expozitionale: trasee, acces la 
standuri, semnalizare, zone linistite 

 Festivaluri și evenimente: trasee, zone de 
relaxare, scene 

2. Furnizarea de informații de accesibilitate privind agențiile de 
turism și facilitățile MICE 

 elaborarea unui Ghid de Acces pe baza datelor 
colectate 

 livrarea informațiilor de accesibilitate prin diferite 
canale/media, cu o atenție deosebită livrării prin 
telefon sau în persoană. 

3. Analiza detaliată a unei bune practici de comunicare privind 
accesibilitatea în agențiile de turism și serviciile MICE 

Rezultatele învăţării  

Cunoștințe  

- Cursantul cunoaște pașii critici în evaluarea accesibilității 
spațiilor/serviciilor agențiilor de turism și facilităților MICE 

- Cursantul știe să ofere informații de accesibilitate cu privire la 
sediile/serviciile agențiilor de turism și facilitățile MICE 

Abilități și 
competențe   

- Cursantul este capabil să contribuie la evaluarea accesibilității 
spațiilor/serviciilor instalațiilor folosind diferite tehnici de audit. 

- Cursantul este capabil să contribuie la furnizarea și 
comunicarea informațiilor de accesibilitate cu privire la 
sediile/serviciile agențiilor de turism și facilităților MICE într-un 
mod accesibil conform diferitelor cerințe specifice de acces ale 
potențialilor clienți 

Activități  

Muncă de grup :   

Exerciț iu pract ic în domeniul modului de real izare a unui audit  de acces la 
spați i le „funcționale” și servic ii le furnizate de agenți i de tur ism și facil i tăț i  
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MICE.Intocmirea unui Ghid de Acces cu datele colectate in t impul evaluar i i 
accesibi l i tat i i  

Material  de instruire  

Prezentări PPT, poze .  

Pentru evaluări la fața locului :  șablon Pantou simplif icat,  bandă de măsurare 
sau dispozit iv de măsurare cu laser. Fotograf ie și ghid de măsurare (1 copie per 
grup). Cameră digitală/smartphone/tabletă .   
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UÎ4 Prezentări  PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE

Prezentare generală a subiectelor din această
unitate de învățare
1. Evaluarea accesibilității spațiilor „funcționale” ale 

sediilor/serviciilor MICE – pentru întâlniri și evenimente
incluzive

2. Furnizarea de informații de accesibilitate privind
serviciile din agențiile de turism și sediul MICE

3. Analiza detaliată a unei bune practici de comunicare în 
serviciile MICE

Conference 

Access 

Guide

1. Evaluarea accesibilității spațiilor „funcționale” ale sediilor/serviciilor MICE:

• Săli de conferințe și ședințe: spațiu liber și spațiu de manevră, scaune, scene și zone de vorbire, 
pupitru sau podium, echipament tehnic, acustică, zgomote de fond, iluminare, …

• Târguri și spații expozitionale: trasee, acces la standuri, semnalizare, zonă liniștită,…  

• Festivaluri și evenimente: trasee, zone de relaxare, scene

Urmați instrucțiunile și listele de verificare pentru: 
• Trasee accesibile, parcări, intrări
• Recepție și circulație
• Zone funcționale
• Servicii accesibile

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE



1. Evaluarea accesibilității spațiilor „funcționale” ale sediilor/serviciilor MICE:

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE

Parcare
• Numărul de locuri de parcare
desemnate pentru oaspeții cu 
dizabilități
• Dimensiunea
• Semnalizare (la sol și pe 
verticală)
• Locația și distanța față de 
intrarea principală sau intrarea
accesibilă alternativă
• Suprafața traseului către
intrarea accesibilă în locație

1. Evaluarea accesibilității
spațiilor „funcționale” ale 
sediilor/serviciilor MICE:

• Calea de acces
• Intrare
• Recepție, garderobă
• Circulație orizontală și vertical
• Săli de ședințe
• Auditorium/zonă de concerte
• Scenă/zonă de spectacol
• Spatiu expositional
• Toalete accesibile pentru uz public
• Facilități pentru schimbarea

bebelușilor

VisitFlanders

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE



1. Evaluarea accesibilității spațiilor „funcționale” ale sediilor/serviciilor MICE:

Săli de conferințe și ședințe: 
• Spațiu de deplasare și manevră
• Mese și modalități de așezare a scaunelor

VisitFlanders

VisitFlanders

Examples

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE

1. Evaluarea accesibilității spațiilor „funcționale” ale sediilor/serviciilor MICE

Dimensiuni și Săli de conferințe și ședințe: 
• Aranjarea locurilor și a spațiului pentru utilizatorii de scaune cu rotile și a câinilor ghid

Photo: eng.Taiwan.net.tw 

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE



1. Evaluarea accesibilității
spațiilor „funcționale” ale 
sediilor/serviciilor MICE:

• Săli de conferințe și ședințe
• Scene și zone de discurs
• Pupitru sau podium
• Echipament tehnic, pozitionarea

microfoanelor
• Iluminat
• Echipament ethnic
• Iluminare generală și reflectoare

pentru oratori și interpreți în
limbajul semnelor

• Subtitrare
• Proceduri de evacuare

VisitFlanders

Example

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE

1. Evaluarea accesibilității spațiilor „funcționale” ale sediilor/serviciilor MICE

Photo: Carolynbrowning.com

Săli de conferințe și ședințe: 
(Alte condiții)

• Materialul suprafeței podelei
• Încălzire și ventilație
• Pauze de cafea: înălțimea meselor, locuri

disponibile

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE



1. Evaluarea accesibilității spațiilor „funcționale” ale sediilor/serviciilor MICE:

Semnalizare

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE

Limbajul semnelor Buclă inductivă Accesibil în scaun 
cu rotile

2. Furnizarea de informații de accesibilitate cu privire la serviciile din sediul MICE: 
Visit Flanders Ghid pentru ședințe și conferințe accesibile

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE



1. Evaluarea accesibilității spațiilor „funcționale” ale sediilor/serviciilor MICE:

Târguri și spații expoziționale: 
• Rute de acces
• Acces la standuri
• Scaune
• Semnalizare
• Înălțimea exponatelor/expozițiilor
• Proceduri de evacuare

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE

2. Furnizarea informațiilor de accesibilitate referitoare la serviciile din agențiile
de turism Examplu: Evaluarea unui birou de informare turistică.

 Ruta de acces
 Lărgimea ușii de intrare
 Tipul ușii de la intrare / Automat, 

culisant
 Marcaje de contrast pe suprafețele mari 

de sticlă
 Spațiu de manevră pentru utilizatorii

mijloacelor de mobilitate pe roți
 Înălțimea (înălțimile) pupitrului de

informații
 Bucla de auz/dispozitiv de îmbunătățire

a auzului
 Înălțimea raftului de prezentare
 Informații scrise cu print mare
 Toaleta accesibila pentru clienti

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE



2. Agenții de turism: importanța verificării informațiilor de 
accesibilitate furnizate de unitățile care asigură servicii accesibile

Atunci când caută o nouă destinație, agenții de turism trebuie să formuleze întrebări detaliate
în numele clienților lor cu cerințe specifice de acces:

Verificați disponibilitatea informațiilor de accesibilitate printr-un ghid de acces sau o schemă de 
acces.

De exemplu,  Pantou.org

 Verificați accesibilitatea serviciilor oferite – adresați întrebări pentru solicitările specifice ale 
clienților

 Listați serviciile locale accesibile, dacă există. (Restaurante, toalete accesibile...)

 Verificați informațiile de accesibilitate furnizate pe site-uri web, efectuați apeluri telefonice
(- aveți numere de telefon)

 Solicitați verificarea suplimentară a informațiilor prin biroul de turism local sau biroul de 
management al destinației.

 Întrebați despre asistenții personali, dacă este necesar; servicii medicale de urgenta etc.

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE

3. Analiza detaliată a unei bune practici de comunicare în serviciile MICE

https://thirdlight.royalalberthall.com/file/28196947438

Royal Albert Hall, London, UK      Ghid de acces

Example

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE

https://thirdlight.royalalberthall.com/file/28196947438


Royal Albert Hall, London, UK  - Website: Accessibility section
https://www.royalalberthall.com/your-visit/accessibility/

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE

3. Analiza detaliată a unei bune practici de comunicare în serviciile MICE

CONȚINUTURI
 Rezervarea
 Transportul
 Deplasarea prin împrejurimi
 Planuri de constructii
 Servicii & Facilități
 Mâncare & Băuturi
 Vizite de zi
 Lista de acces
Pentru a solicita un format alternativ, vă rugăm să
sunați la linia de acces la Box Office la 020 7070 4410 

sau prin e-mail la access@royalalberthall.com

https://thirdlight.royalalberthall.com/file/28196947438

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE

https://www.royalalberthall.com/your-visit/accessibility/
https://thirdlight.royalalberthall.com/file/28196947438


3 Analiza detaliată a unei bune practici de comunicare în serviciile MICE

https://thirdlight.royalalberthall.com/file/28196947438

Planul de construcții
Cheia
Rampă de acces
Toalete unisex
Toalete de bărbați
Toalete de femei
Toalete accesibile
Vestiar
Bar
Ascensor
Prim ajutor

Informații
Standuri
Zone de relaxare accesibile pentru
scaune cu rotile
Suport pentru vânzări de mărfuri
Casă de bilete

M4 UÎ4 – Evaluarea accesibilității și furnizarea de informații despre accesibilitate în agențiile de turism și 
sectorul MICE

Ghid de acces la Royal Albert Hall – Exemplu

https://thirdlight.royalalberthall.com/file/28196947438

Servicii și facilități
Spații pentru utilizatorii de scaune cu rotile
Sunt 14 locuri pentru utilizatorii de scaune cu rotile cu spații adiacente
pentru însoțitori.
situate în standurile de la parter. În plus, sunt șase locuri pentru scaune
cu rotile cu spații adiacente pentru însoțitori în la secțiunile P/Q, R/S,
V/W și X/Y. Vă rugăm să rețineți, că datorită limitărilor fizice ale formei
circulare a auditoriumului, spațiile din Cercul Rausing sunt mai potrivite
pentru clienții cu mobilitate bună pentru partea superioară a corpului.
Există, de asemenea patru spații pentru scaune cu rotile în zona de
picioare a galeriei.

Sub-secțiuni:
 Spații pentru scaune cu rotile
 Scaune cu rotile
 Facilități auditive asistate
 Descrieri audio
 Programe cu litere mari
 Servicii de citire a programelor
 Câini călăuzitori și câini auditivi
 Toalete și vestiare
 Primul ajutor
 Puncte de evacuare și refugiu
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Mâncare și băuturi
Sala are patru restaurante care satisfac o varietate de gusturi
și care sunt toate accesibile utilizatorilor de scaune cu rotile:
Café Bar- Parter, Ușa 12
Verdi - Bucătărie italiană- etaj, ușă 12 scări.
Acces pentru scaune cu rotile prin ușa 1, lift
Restaurant Elgar, nivel superior, Ușa 8 lift sau scări
Coda, Rausing Circle level, Usa 1 lift sau Usa 2 scări.
Există, de asemenea, baruri accesibile pentru scaunul cu rotile la 
fiecare nivel, cu excepția galeriei.
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Lista de acces a Royal Albert Hall își propune să ofere clienților
cu dizabilități, servicii mai ușoare și mai bune la rezervarea
biletelor și participarea la spectacole. Făcându-ne conștienți
de cerințele dvs. de acces, acest lucru ne va permite, acolo
unde este posibil, să vă alocăm locuri potrivite.
Aceste informații vor fi stocate în contul dvs. Box Office, astfel
încât personalul nostru să fie conștient de cerințele dvs. de 
fiecare dată când rezervați. Dacă doriți să vă alăturați acestei
liste, vă rugăm să completați formularul atașat, să vizitați site-
ul nostru web la www.royalalberthall.com sau să sunați la 
Linia de acces la 020 7070 4410. - Toate drepturile conform 
Legii privind protecția datelor din 1998 (Regatul Unit) și orice
revizuiri se vor actualiza.
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