
 
 

Raport 

de evaluare a imobilului V – Continental privind asigurarea condițiilor de accesibilitate 

pentru persoane cu dizabilități  

Date introductive 

La data de 08 decembrie 2017 Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, 

la solicitarea administrației a efectuat o vizită de evaluare privind asigurarea condițiilor de 

accesibilitate în cadrul  Business - centrului V – Continental situat pe adresa bd. Cantemir 5/4 din 

mun. Chișinău. 

Acțiunilor de evaluare au fost supuse : 

- zona de parcare 

- spațiile de acces în clădire,  

- grupurile sanitare  

- 2 săli de conferință  situate la etajul 2 al imobilului  

- precum și spațiile aferente în interiorul clădirii situate la etajul 1 și 2.  

La această vizitî în calitate de evaluatori au participat membrii CAJPD: Vitalie Meșter, Ion 

Cibotărică, Gheorghe Bosîi, Marina Meșter.  

Accesul în spațiul aferent din preajma imobilului. 

Spațiul aferent imobilului nu este înconjurat de vreun gard. Accesul spre imobil se 

efectuează prin două intrări, delimitate cu bară, care se ridică automat. Din cele menționate de 

administrator barele sunt ridicate de către paza clădirii, în cazul sosirii unor vehicule sau a unor 

persoane care se deplasează în scaun rulant. În fața imobilului există o intrare dinspre trotuarul 

drumului public. Totuși această intrare nu este accesibilă persoanelor cu dizabilități utilizatori de 

scaun rulant, existând o bordură de 10 cm. De asemenea nu sunt instalate careva elemente de 

avertizare ce ar indica intrările, precum și intrările accesibile persoanelor cu dizabilități utilizatori 

de scaun rulant. În spațiul aferent al imobilului este amenajată parcarea pentru automobilele 

vizitatorilor sau angajaților, însă nu sunt rezervate locuri de parcare pentru  autovehicule care sunt 

conduse de către persoane cu dizabilități sau cu ajutorul cărora sunt transportate aceste categorii 

de persoane.  

Recomandări:  

1. A elimina barierele ce țin de accesul neîngrădit în spațiul aferent  Bussines Centrului, 

în special, în partea ce ține de eliminarea bordurii ce delimitează trotuarul de pe 

drumul public și  zona de acces a pietonilor în spațiul aferent a imobilului. 

2. În zona de acces a pietonilor în spațiul aferent al imobilului de a instala indicator 

(semn internațional accesibil pentru persoane cu dizabilități: este un indicator cu 

imaginea albă a unui omuleț în scaun rulant pe un fon albastru. Se instalează în zona 



de acces pentru pietoni pe un pilon la o înălțime de 2,2 metri pentru a fi vizibil de la 

distanță. La rândul său pilonul pe care este instalat indicatorul trebuie să fie de 

culoare contrastantă) 

3. Rezervarea locurilor de parcare pentru autovehiculele  persoanelor cu dizabilități se 

vor amenaja în apropierea intrării  care asigură accesul neîngrădit al  persoanelor cu 

dizabilități în interiorul clădirii  

4. Rezervarea locurilor de parcare pentru mijloacele de transport a persoanelor cu 

dizabilități se recomandă a fi asigurate cel puțin 2 locuri de parcare  

5. Amenajarea locurilor de parcare rezervate urmează să fie realizată ținându-se cont în 

special de următoarele.  

 Lățimea unui loc de parcare trebuie să fie de cel puțin 2,5 m pe 5,4 lungimea; 

 Excluderea posibilității de a fi blocat acest loc de parcare de alte autovehicule  

 Dotarea locului de parcare cu indicator special instalat pe verticală. 

Pentru mai multe detalii de a se vedea standardele de mai jos. 

Codul practice în construcții CP.01.02-2014 indică principalele aspecte ce țin de proiectarea 

clădirilor și construcțiilor cu considerarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. 

Pct. 3.9 În zona parcărilor autoturismelor personale ale vizitatorilor clădirilor publice trebuie de 

atribuit locuri pentru parcarea mijloacelor de transport auto ale persoanelor cu dizabilități, care nu 

vor fi blocate de celelalte vehicule parcate.  

În prezența locurilor pentru autoturisme în parcare, salonul cărora este adaptat pentru transportarea 

persoanelor cu dizabilități în scaune cu rotile, lățimea acceselor laterale la locurile parcării a 

acestor autoturisme va fi de minim 2,5 m.  

Astfel În Normativul în construcții NCM C.01.06.2014 pct. 1.1 se prevede ca soluțiile de 

proiectare pentru obiectele menționate (clădiri publice) trebuie să asigure pentru Persoanele cu 

Mobilitate Limitată condiții egale de activitate vitală, egale cu cele ale altor categorii de populație, 

bazate pe principiile "design universal" (proiectului). 

Pct. 4.10 prevede „În parcările auto individuale pe teren, lîngă sau în interiorul clădirilor 

instituțiilor de deservire trebuie de delimitat locurile pentru transportul persoanelor cu dizabilități. 

Din care 50% de locuri specializate se referă la transportul auto pentru persoanele în scaune cu 

rotile. Locurile atribuite trebuie marcate prin semne, acceptate de practica internațională și de 

regulile de circulație rutieră, care se indică pe suprafața parcării și se dublează prin indicatori pe 

suprafețe verticale (perete, pilon, suport etc.).” 

Pct. 4.11 Locurile pentru transportul auto personal al persoanelor cu dizabilități se vor amenaja în 

apropierea intrării, adaptate pentru aceste persoane, pentru instituții – maxim 50 m, iar pentru 

clădiri locative – maxim 100 m. 

Pct. 4.12 Locurile pentru automobilele persoanelor în scaune cu rotile, în parcări multietajate, se 

vor amplasa la intrarea de la parter sau lîngă lift. 



 

 

 



ACCESUL ÎN CLĂDIRE– INTRĂRILE 

Clădirea are 7 nivele și conține spații pentru oficii și 3 săli pentru activități: conferințe, 

traininguri, ședințe. 

Accesul în clădire are loc prin două intrări.  

Intrarea din față, dinspre bd. D. Cantemir  are acces printr-o scară. Scările sunt lipite cu 

benzi antiderapante. La baza scării lipsește placa cu  pavaj tactil. De asemenea lipsește marcajul 

primelor și a ultimilor scări prin culori contrastante  ce avertizează persoanele cu dizabilități de 

vedere. Lipsește de asemenea semnalizarea intrării în fața ușii, care trebuie să fie marcată printr-o 

bandă de culoare contrastantă. 

Ușa la intrarea principală, are lățimea în tocul ușii de 100 cm. Ușa e din sticlă și nu este 

dotată cu bandă în culori contrastante. Mânerul ușii e de inox și  nu se evidențiază de fonul general 

al ușii. 

Recomandări:  

1. Pe sol în fața scărilor este  necesar a fi instalate plăci cu pavaj tactil de culoare 

contrastantă în raport cu restul pavajul. Plăcile cu pavaj tactil se instalează în fața 

primei trepte, pe toată lungimea acesteia cu o lățime de 60 cm .   

2. Primele și ultimele trepte ale scărilor de la intrarea din fața clădirii (Precum și în 

interiorul clădirii) urmează a fi evidențiate prin marcarea acestora în culori 

contrastante de regulă galben. 

3. La începutul și la sfîrșitul scărilor de acces va fi prevăzută o suprafață de avertizare 

tactil-vizuală cu lățimea de minim 60 cm, pe toată lățimea rampei scării. 

4. Vor fi prevăzute mâni-curent pe ambele laturi ale scării la înălțimea de 90cm . 

5. Mâna-curent (bara de suport) va depăși lungimea treptelor cu 30 cm și va fi întoarsă 

în jos pentru a preveni agățarea .

 

 

 



 

 

6. Ușile se recomandă să aibă culori contrastante față de peretele pe care se află. Cînd 

nu există altă posibilitate zona contrastantă constă într-un contur perimetral cu 

lățimea minimă de 5 cm adică se recomandă pe fața ușii aplicarea unei benzi de 

culoare contrastantă sau a unui indicator  informativ. 

 

  
 

7. Deschiderea liberă a ușii se recomandă a fi 90 cm, înălțimea liberă de minim 2.0 m. 

8. Ușile nu trebuie să aibă praguri. Atunci cînd existența pragurilor este inevitabilă, 

acesta trebuie să aibă o înălțime de 1,5 cm și să prezinte o porțiune cu muchii rotunjite.  

Cea de a doua intrare în imobil este în spatele clădirii. Pe peretele lateral, din dreapta 

imobilului, nu sunt instalate indicatoare informative (intrare accesibilă) care ar ghida persoanele 

cu mobilitate redusă (persoane cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant, premergătoare, cârje, 

părinți cu copii la cărucior) din zona de parcare spre cea de a doua intrare,  din spatele clădirii care 

este dotată cu o rampă de acces. Rampa de acces are un  unghi de 9%. Această  rampă este dotată 



doar cu o singură bară de susținere pe partea dreaptă pe sensul intrării, la o înălțime de 76 cm. Ușa 

de la intrare are lățimea în golul ușii de 85 cm,  pragul de 4,5 cm  Culoarea ușii este contrastantă 

față de culoarea pereților blocului. La intrarea în holul clădirii nu există o lampă de  lumină 

artificială.  Pe pereții holului nu sunt instalate indicatoare  cu informația la ce nivel se află sălile 

de conferință.  

 

Căi de acces spre nivelurile superioare are loc pe scară și cu trei ascensoare.  

Prima și ultima treaptă a scărilor  de acces la nivel superior nu sunt  marcate în culori contrastante.  

Holul de asemenea dispune de o scară cu  mai multe  trepte  în jos, spre  holul principal, de 

la ușa din fața clădirii. În preajma acestor trepte lipsesc buline  tactile de avertizare a unui pericol 

(trepte).  

 

Recomandări:  

1.  Pe peretele lateral, din dreaptă pe fațada imobilului, se cer a fi instalate indicatoare care 

ar conține informația privind existența intrări accesibile în spatele clădirii precum și 

săgeata de direcționare spre această intrare. Care se instalează pe perete la o înălțime 

1,20-1,60 m.  

 

   
 

 

2. Rampa de acces la intrarea din spatele clădirii urmează să fie dotată cu mâna-curent  ( 

bare de suport) pe ambele părți a acesteia, la înălțime de 90 cm precum și la 70 cm.  

 

 



 
 

 

 

 

3. Pe pereții de lîngă ascensor, în holuri trebuie plasate indicatoare care ar arăta direcția 

unde sunt sălile de conferință, căile de acces, de evacuare și ieșirile de securitate, precum 

și încăperea grupului sanitar; 

 

Ascensorul 

În holul de la intrarea din spatele clădirii este situat ascensorul. Deschiderea ușii 

ascensorului are lățimea de 80 cm. Butoanele din cabina ascensorului nu sunt dotate cu 

proeminențe tactile  în  Braille sau cifre reliefate. 

 Celelalte 2 ascensoare se află în holul de la intrarea din fața clădirii deschiderea ușilor 

cărora este de 70 cm. Butoanele din aceste ascensoare  sunt dotate cu proeminențe tactile  în Braill 

și  cifre reliefate  

Recomandări:  

1. Pe butoanele din cabina ascensorului situat în holul din spatele clădirii se cere a fi 

aplicate proeminențe în Braille, cifre reliefate accesibile pentru persoane cu 

dizabilități de vedere. 



 
 

 

 

Nivelul 2 
 La ieșirea din ascensor, la nivelul 2, este situat grupul sanitar rezervat pentru persoane cu 

dizabilități,  3 săli de conferințe, 2 săli de furchet. 

 

        Holul 

Pe pereții de pe ambele părți a holului nu sunt instalate brîuri de orientare, în culori contrastante 

pentru ghidarea persoanelor cu dizabilități de vedere. În holuri  sunt plasate indicatoare care  arăta 

direcția unde sunt sălile de conferință, căile de acces, de evacuare și ieșirile de securitate, precum 

și încăperea grupului sanitar (veceul); 

Recomandări : 

1. De a instala pe pereții de pe ambele părți a holului nu brâuri de orientare, în culori contrastante 

pentru ghidarea persoanelor cu dizabilități de vedere spre grup sanitar, săli de conferință și 

furchet.  

2. Brâurile de orientare se instalează la înălțimea de 90 cm de la pardoseală. 

 

 

 



Sala mare de conferință 

Una din cele 3 săli este sala mare de conferințe pentru 250 persoane. În fața sălii este situată o 

scenă care are o înălțime de 20 cm. Marginile căreia nu sunt marcate în culoare contrastantă. Care 

nu este dotată cu rampă de acces. Ceia ce nu este conform standardelor de accesibilitate pentru 

persoane cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant.  

 Această sală este lipsită de geamuri și este iluminată cu lumină de culoare galbenă. Ceia ce nu  

este conform standardelor de accesibilitate, pentru persoanele cu dizabilitate de vedere.   

Sala mare de conferințe mai are o ieșire în partea laterală a acesteia care urmează cu un hol ce duce 

la celelalte 2 ascensoare.   Holul este delimitat de accesul pe scară și ascensoare  de o ușă de sticlă. 

Pe această ușă lipsește banda  sau alt indicator în culoare contrastantă  de avertizare a persoanelor 

cu dizabilitate de vedere, cu atenție ușă.  

În fața scărilor atît spre  nivel inferior cît și spre cel exterior nu sunt buline proeminente.   

 

 

Recomandări.  

 

1. Scena din fața sălii de conferințe este necesar de a fi dotată cu o rampă de acces  cel puțin pe 

una din părțile acesteia  lungimea căreia trebuie să fie de 2,2,m  ceia ce ar însemna un ungi de 

înclinare de 8%. 

2. Marginile scenei, părțile laterale a acesteia precum și a rampei de acces trebuie să fie marcate 

în culori contrastante.   

3. Becurile ce iluminează sala de conferințe cu lumină galbenă se recomandă a fi înlocuite cu 

becuri care ar ilumina sala de conferință în culoare albă.  

4. Pe ușa de sticlă,  ce delimitează holul de scări și celelalte 2 ascensoare este necesar de a aplica 

o banda  sau alt indicator în culoare contrastantă, atenție ușă. Banda/ indicatorul se plasează 

la o înălțime de 1.2-1.6 m.  

5. În fața scărilor este necesar de a aplica buline proeminente.  

 

 

Grupul sanitar  

Grupul sanitar este parțial accesibil, vasul de veceu  este situat la înălțimea de 50 cm de la 

nivelul pardoselii. Doar pe stînga vasului de veceu este plasat  un suport pentru mîini, retractabil.  

Chiuveta oferă posibilitatea utilizării din poziția de așezat pe scaun rulant. Lățimea golului ușii la 

grupul sanitar are dimensiunea de 90 cm. Pe perete lîngă grupul sanitar este plasat un panou 

informativ, ce indică că acest grup sanitar este accesibil. Culoarea panoului nu este contrastantă, 

nu poate fi detectată de persoane cu deficiențe de vedere. 

Recomandări: 

 

1. Indicatorul grup sanitar accesibil trebuie marcat pe un panou de culoare contrastantă 

față de culoarea peretelui holului; ce se instalează la o înălțime de 1,20 m-1,60 m și la 

o distanță de 5 cm de la tocul ușii. Vezi desenul de mai jos. 



 
  

 

 

2. Pe ambele laturi ale vasului de veceu trebuie prevăzute bare de sprijin la o distanță de 30-35 

cm de axul longitudinal al vasului. Adică și în  dreapta vasului de veceu trebuie instalat un 

mîner de sprijin retractabil  sau fixat pe peretele lateral la o înălțime de 70 -75 cm de la 

pardoseală.  

3. Lungimea barei de sprijin mobile trebuie să depășească marginea frontală a veceului cu 10-

25 cm .  



4. Spațiul de manevră în încăpere trebuie să permită transferul persoanei din fotoliul rulant 

frontal, lateral și oblic. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Cadrul normativ relevant accesibilizării spațiilor 

Analiza situației reale a spațiilor teritoriului și a clădirii Bussines – centrului V Continental s-

a făcut comparînd-o cu normativele de accesibilitate stabilite de autoritate națională în domeniul 

construcțiilor. În acest sens cele mai relevante sunt următoarele normative: 

1. Codul practic în construcții CP.01.02-2014 „Proiectarea clădirilor și construcțiilor cu 

considerarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități”, aprobat prin Ordinul 

Ministrului Dezvoltării regionale și Construcțiilor Republicii Moldova nr. 49 din 

14.04.2014; 

2. Normativul în construcții NCM C.01.06.2014„Cerințe generale de securitate pentru 

obiectele de construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilități”, 

aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării regionale și Construcțiilor Republicii 

Moldova nr. 48 din 08.04.2014. 

Astfel În Normativul în construcții NCM C.01.06.2014 pct. 1.1 se prevede ca soluțiile de 

proiectare pentru obiectele menționate (clădiri publice) trebuie să asigure pentru Persoanele cu 

Mobilitate Limitată condiții egale de activitate vitală, egale cu cele ale altor categorii de populație, 

bazate pe principiile "design universal" (proiectului). 



Pct. 4.6 prevede ca „Rampele de acces de bordură se vor amplasa în hotarele zonei, destinate 

pietonilor și nu vor ieși pe carosabil. Variațiile de înălțime cu partea carosabilului nu va depăși 

0,015 m”. 

Pct. 4.8 stipulează că „ Scările exterioare și rampele de acces trebuie să aibă îngrădire din ambele 

părți cu bare de sprijin. Rampa de acces trebuie înlocuită cu dispozitive de ridicat în caz, când 

înălțimea de urcat va fi de 3,0 m și peste.” 

Pct. 4.10 prevede „În parcările auto individuale pe teren, lîngă sau în interiorul clădirilor 

instituțiilor de deservire trebuie de delimitat locurile pentru transportul persoanelor cu dizabilități. 

Din care 50% de locuri specializate se referă la transportul auto pentru persoanele în scaune cu 

rotile. Locurile atribuite trebuie marcate prin semne, acceptate de practica internațională și de 

regulile de circulație rutieră, care se indică pe suprafața parcării și se dublează prin indicatori pe 

suprafețe verticale (perete, pilon, suport etc.).” 

Pct. 4.11 Locurile pentru transportul auto personal al persoanelor cu dizabilități se vor amenaja în 

apropierea intrării, adaptate pentru aceste persoane, pentru instituții – maxim 50 m, iar pentru 

clădiri locative – maxim 100 m. 

Pct. 4.12 Locurile pentru automobilele persoanelor în scaune cu rotile, în parcări multietajate, se 

vor amplasa la intrarea de la parter sau lîngă lift. 

Pct. 5.1.2 Scările exterioare și rampele de acces vor avea mînă curentă, ținînd cont de cerințele 

tehnice pentru construcțiile staționare de reazem. 

Pct. 5.1.5 Ușile la intrări, accesibile pentru intrarea persoanelor cu dizabilități, se vor proiecta 

automate, manuale sau mecanice. Ele trebuie să fie ușor recunoscute și vor avea un simbol, 

indicînd accesibilitatea. Este indicată utilizarea ușilor automate sau glisante (dacă ele nu prezintă 

ieșiri de evacuare). 

Pct. 5.2.5 Trebuie de aplicat materiale de culori diferite pentru scări și suprafețe orizontale, dacă 

acest fapt nu contravine concepției arhitecturale. Muchiile treptelor sau mîinilor curente pe căile 

de evacuare se vor acoperi cu vopsea luminiscentă sau se vor lipi benzi reflectorizante. 

Pct. 5.2.10 Pentru clădirile noi publice și industriale construite se vor folosi lifturi cu lățimea 

golului de ușă de minim 90 cm. 

Pct. 5.3.3 La ușile încăperilor igienico - sanitare și cabinelor specializate (toaletă, duș, baie etc.) 

se vor prevedea simboluri speciale, inclusiv cele tactile. 

Ușile trebuie să se deschidă în exterior. Lățimea golului de ușă în cabina toaletei din clădirile 

publice și industriale va constitui minim 0,9 m, iar în duș, baie sau saună – minim 0,8 m. 

5.3.6 Zonele accesibile pentru PML și elementele clădirii și terenului se vor identifica prin 

simboluri internaționale în următoarele locuri: 

- locuri de parcare accesibile; 

- zone accesibile de îmbarcare a pasagerilor; 

- zone accesibile pe terenul instituției; 



- intrări accesibile, în cazul în care nu toate intrările în clădire, construcție sunt accesibile; 

- locuri specializate în grupurile sanitare publice; 

- lifturi accesibile și alte dispozitive de ridicat. 

Pct. 5.3.7 Sistemele mijloacelor de informare și semnalizare a pericolului, amplasate în încăperi 

(cu excepția încăperilor cu procese umede), prevăzute pentru aflarea tuturor categoriilor de 

persoane cu dizabilități și pe căile de circulație, trebuie să fie complexe și să prevadă informarea 

vizuală, sonoră și tactilă cu indicarea direcției de circulație și locurilor de beneficiere a serviciului. 

Un alt act normativ relevant Codul practice în construcții CP.01.02-2014 indică 

principalele aspecte ce țin de proiectarea clădirilor și construcțiilor cu considerarea accesibilității 

pentru persoanele cu dizabilități. 

Pct. 3.9 În zona parcărilor autoturismelor personale ale vizitatorilor clădirilor publice trebuie de 

atribuit locuri pentru parcarea mijloacelor de transport auto ale persoanelor cu dizabilități, care nu 

vor fi blocate de celelalte vehicule parcate.  

În prezența locurilor pentru autoturisme în parcare, salonul cărora este adaptat pentru transportarea 

persoanelor cu dizabilități în scaune cu rotile, lățimea acceselor laterale la locurile parcării a 

acestor autoturisme va fi de minim 2,5 m.  

Pct. 4.15 Se recomandă, dacă aceasta nu contravine concepției proiectului și dacă specificul 

cerințelor pentru clădirile locative, publice sau industriale nu necesită altă vopsire, se vor evidenția 

cu: 

- culoare roșie – zonele de risc (pericol) sau zonele cu intrare interzisă, în particular, intrările de 

serviciu, locurile de efectuare a lucrărilor de reparații, locurile cu variații de înălțimi ai 

pardoselilor; 

- culoare galbenă – zona de viraje și locul, ocupat de ușa deschisă, borduri de restricționare, 

intersecția căii, prima și ultima treaptă a scării. 

Pct. 7.15 Informația vizuală se va amplasa: 

în exteriorul clădirii – la înălțimea de minim 1,5 m și maxim 4,5 m de la suprafața de circulație. 

Semnele și indicatoarele pentru contact tactil se vor amplasa în zona orizontului vizibil al căilor 

de circulație la înălțimea de la 1,2 pînă la 1,6 m; 

în interiorul clădirii – informația despre destinația încăperilor – alături cu ușa la înălțimea de la 1,4 

pînă la 1,6 m din partea mînerului ușii; semnele și indicatoarele vizuale - la înălțimea pînă la 2,5 

m în zonele de circulație pe căile în încăperile sălilor. 

PARAMETRII MEDIULUI ARHITECTURAL, ACCESIBIL PENTRU PERSOANELE 

CU DIZABILITĂȚI 



ȚI 

 

 



 



 



 



 



 

Cu respect, 

Directorul CAJPD 

Vitalie MEȘTER  

                                                   
 


