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1 DESPRE PROIECTUL ISEMOA 

ISEMOA - Îmbunătăţirea lanţurilor de mobilitate continue și eficiente din punct de vedere 

energetic pentru toţi – a început în mai 2010 și este un proiect de 3 ani susţinut de Comisia 

Europeană în cadrul programului IEE.  

ISEMOA dorește să susţină autorităţile locale și regionale din Europa în ce priveşte 

îmbunătăţirea eficienţei energetice în transport prin optimizarea accesibilităţii lanţurilor de 

mobilitate din-ușă-în-ușă, permiţând astfel tuturor cetăţenilor și vizitatorilor (inclusiv 

persoanele cu mobilitate redusă (PMR)) să adopte un stil de viaţă mai puţin dependent de 

automobil. În plus, îmbunătăţirea accesibilităţii spaţiilor publice și a transportului public va 

crește calitatea și atractivitatea transportului public, și va contribui la sporirea siguranţei 

pentru pietoni și bicicliști. 

Pentru a atinge acest scop, ISEMOA a realizat un sistem de management al calităţii pentru 

îmbunătăţirea continuă a accesibilităţii întregului lanţ de mobilitate continuă în 

municipalităţile, orașele și regiunile europene (numit în continuare SMC ISEMOA). SMC 

ISEMOA reflectă un proces de management al calităţii standardizat bazat pe procesele de 

succes BYPAD, MaxQ și MEDIATE. 

La baza SMC ISEMOA se află un proces de audit moderat. Procesul ajută factorii interesaţi, 

locali și regionali, alături de un auditor extern, să evalueze starea activităţilor de accesibilitate 

la spaţiul public și la transportul public din zona lor și să dezvolte strategii și măsuri pentru 

îmbunătăţirea continuă a acestora.  

SMC ISEMOA aplică o abordare holistică, luând în considerare: 

• nevoile tuturor categoriilor de PMR (de ex. persoane cu dizabilităţi, persoane cu 

bagaje grele sau voluminoase, persoane cu copii mici, persoane cu limitări 

temporare, persoane de staturi neobișnuite, persoane în vârstă etc.) 

• întregul lanţ de mobilitate din-ușă-în-ușă compus din moduri de transport durabile, 

incluzând mersul pe jos, mersul cu bicicleta, transportul public și mobilitatea multi-

modală 

• tot felul de bariere (de ex. bariere legate de condiţii fizice, aspecte organizaţionale, 

atitudini ale celor din jur etc.) 

Pentru a dezvolta SMC ISEMOA conform nevoilor celor interesaţi, proiectul a pus accentul 

pe implicarea continuă a tuturor grupurilor interesate relevante (PMR, consultanţi ai 

Municipalitatei, autorităţi locale/regionale etc.) chiar de la începutul proiectului. Dezvoltarea 

SMC ISEMOA a fost un proces iterativ, pe măsură ce sistemul a fost implementat mai întâi în 

15 locaţii-test din întreaga Europă, iar apoi a fost îmbunătăţit conform feedback-ului primit din 

locaţiile-test. 

Procesul de implementare a SMC ISEMOA urmărește să crească nivelul de conștientizare 

din partea factorilor de decizie locali și regionali în ceea ce privește accesibilitatea pentru 
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PMR. Clarificarea legăturii dintre accesibilitate și eficienţă energetică în domeniul 

transportului ar trebui să încurajeze comunicarea între toate părţile interesate relevante, 

locale și regionale, și să ajute la elaborarea unei strategii locale sau regionale pentru 

îmbunătăţirea accesibilităţii. Puteţi găsi mai multe informaţii privind beneficiile îmbunătăţirii 

accesibilităţii pe pagina Rezultate a www.isemoa.eu.   

Consultanţii, agenţiile și organizaţiile ce lucrează cu primăriile, consiliile locale sau regionale 

din întreaga Europă vor fi invitaţi să participe la atelierele de instruire ISEMOA pentru auditori 

externi. Aceste ateliere de instruire vor avea loc în 15 ţări europene pentru a oferi 

consultanţilor, agenţiilor și consilierilor oportunitatea de a utiliza SMC ISEMOA în cadrul 

activităţii lor zilnice, în colaborare cu autorităţile locale și regionale.  

 

1.1 Consorţiul ISEMOA: 

Coordonator:  

FGM-AMOR (AT)  
  

Parteneri:  

AGEAS (IT) NP (CZ) 

BSRAEM (BG) SECAD (IE) 

Ecuba (IT) Sinergija (SI) 

Edinburgh Napier University ENU (UK) TAS (UK) 

Energy Agency of Plovdiv EAP (BG) Technische Universität Dresden TUD (DE) 

ETT (ES) Trivector (SE) 

IEP (CZ) UIRS (SI) 

ITS (PL) University of Zilina (SK) 

Mobiel 21 (BE) URTP (RO) 
  

Subcontractor:  

Mobiped (FR)  
  

Comitetul consultativ:  

Adolf Ratzka, Christa Erhart, Graham Lightfoot, Jarmila Johnova, Petra Lukesova, și 

Tomasz Zwolinski 
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2 INTRODUCERE 

Sistemul de management al calităţii ISEMOA (SMC ISEMOA) urmărește să sprijine 

municipalităţile, oraşele și regiunile din Europa în îmbunătăţirea continuă a accesibilităţii 

lanţului de mobilitate din-ușă-în-ușă cu moduri de transport durabile. SMC ISEMOA este 

realizat în baza familiei de standarde ISO 9000 precum și a modelelor EFQM Excellence și 

CAF, ce au fost aplicate cu succes în managementul mobilităţii (MaxQ), planificarea 

ciclismului (BYPAD) și transportul public accesibil (MEDIATE). 
 

Sunt disponibile două versiuni ale SMC ISEMOA: unul pentru municipalităţi și oraşe, și 

unul pentru consilii regionale. Acest document (D4.1) descrie implementarea sistemului 

de management al calităţii (SMC) ISEMOA pentru lucrul asupra accesibilităţii la nivel de 

municipalităţi și orașe. Un SMC similar este disponibil la nivel de regiune într-un 

document separat (D4.2). 
 

La baza SMC ISEMOA se află un proces de audit moderat. Factorii interesaţi din cadrul 

municipalităţii/oraşului, alături de un auditor extern, evaluează nivelul de accesibilitate la 

spaţiul public și la transportul public, și dezvoltă acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă a 

calităţii activităţilor de accesibilitate în municipalitatea sau orașul lor. Pe lângă producerea 

unui plan de acţiuni ce scoate în evidenţă sarcinile și responsabilităţile aferente îmbunătăţirii 

accesibilităţii, un alt rezultat important al implementării SMC ISEMOA este stabilirea de 

contacte și comunicarea între actorii implicaţi, formându-se astfel baza unei relaţii de lucru 

fructuoase în domeniu. Deși SMC ISEMOA se concentrează în principal asupra activităţilor 

întreprinse pentru a îmbunătăţi accesibilitatea (procesul), starea actuală a accesibilităţii în 

municipalitatea sau orașul respectiv este de asemenea luată în evidenţă și descrisă conform 

unei serii de indicatori de accesibilitate.  

SMC ISEMOA aplică o definiţie cuprinzătoare a accesibilităţii, incluzând accesibilitatea din 

punct de vedere geografic și disponibilitatea și calitatea modurilor de transport durabile, până 

la apariţia diverselor bariere pe trotuare și în alte spaţii pentru pietoni, staţiile de transport 

public și vehicule. 

 

De la utilizarea teritoriului și 

disponibilitatea modurilor de 

transport durabile… 

… la detalii din mediul 

înconjurător. 
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Fiecare municipalitate sau oraş care dorește să îmbunătăţească accesibilitatea poate 

implementa SMC ISEMOA, indiferent de nivelul de eforturi reușite de până atunci. Pentru 

acele municipalităţi sau oraşe care abia au început să lucreze la accesibilitate, SMC 

ISEMOA oferă îndrumare în privinţa activităţilor mai importante, și ajută la stabilirea unei 

structuri pentru o abordare sistematică și eficientă în privinţa planificării și implementării 

accesibilităţii. Pentru acele municipalităţi și oraşe care deja au implementat unele măsuri de 

îmbunătăţire a accesibilităţii, SMC ISEMOA ajută la identificarea punctelor tari și a celor 

slabe și propune îmbunătăţiri a activităţilor de accesibilitate, adică ISEMOA serveşte drept 

sursă de inspiraţie și modalitate de îmbunătăţire continuă. 

Este important să fiţi conștienţi că SMC ISEMOA nu oferă detalii privind proiectarea tehnică 

și/ sau arhitecturală a mediilor accesibile, deoarece există deja multe recomandări și 

reglementări în domeniu, ci va îndruma factorii interesaţi către materialele relevante 

existente. În schimb, ISEMOA se concentrează asupra modului în care activităţile 

municipalităţii sau al oraşului în privinţa accesibilităţii pot deveni mai sistematice și eficiente. 

Mai precis, implementarea SMC ISEMOA aduce unei autorităţi locale următoarele beneficii: 

• Managementul calităţii este o metodă recunoscută de a îmbunătăţi lucrul într-o 

organizaţie 

• Îmbunătăţirea credibilităţii activităţilor de accesibilitate  

• Identificarea punctelor tari și a celor slabe în activităţile de accesibilitate  

• Obţinerea de inspiraţie și idei noi pentru îmbunătăţirea activităţilor de acccesibilitate  

• Stabilirea unei structuri pentru o abordare sistematică și eficientă a planificării 

accesibilităţii în municipalitate/ oraș 

• Ajutor în îndeplinirea scopurilor autorităţii locale privind accesibilitatea, pentru a 

îndeplini cerinţele directivelor legislative privind accesibilitatea, etc. 

• Stabilirea unor canale de comunicare între toţi factorii interesaţi de accesibilitate, atât 

factori din interiorul cât și din exteriorul municipalităţilor/oraşului  

• Evidenţierea autorităţii locale ca fiind una proactivă și un model de inspiraţie pentru 

alte autorităţi locale 

• Stabilirea unei viziuni mai largi asupra accesibilităţii precum și evidenţierea rolului 

accesibilităţii în crearea unui sistem de transport durabil și eficient din punct de 

vedere energetic pentru toţi 
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3 SMC ISEMOA  

3.1 Aplicabilitate 

Acest document oferă un cod practic pentru definirea, implementarea și îmbunătăţirea 

continuă a calităţii activităţilor de accesibilitate din municipalităţi și orașe. SMC ISEMOA 

poate fi de asemenea implementat la nivel regional; cu toate acestea, codurile practice 

pentru aplicare la nivel regional sunt prezentate într-un document separat (D4.2). SMC 

ISEMOA poate ajuta, de asemenea, companii private și alte organizaţii în stabilirea unei 

abordări eficiente și sistematice a aspectelor de accesibilitate. 

SMC ISEMOA trebuie utilizat în principal și este abordat mai bine prin proceduri de audit 

extern. Cu toate acestea, materialul prezentat poate fi utilizat de asemenea ca bază pentru 

auto-declararea proceselor existente și la stabilirea unor noi procese într-o municipalitate sau 

într-un oraș. 

3.2 Termeni și definiţii 

Următorii termeni și următoarele definiţii se aplică în sensul acestui document. 

Termen Definiţie 

Accesibilitate Accesibilitatea este definită ca fiind ușurinţa accesului sau cât de ușor pot oamenii să 

ajungă la activităţile dorite și este structurată pe următoarele trei nivele: 

• Nivelul macro se referă la accesibilitate geografică și tipare de utilizare a 

teritoriului în termeni de loc, distanţă, densitate, diversitate etc. 

• Nivelul meso se referă la disponibilitatea de moduri de transport durabile (adică 

infrastructură de transport public, ciclism și mers pe jos) și nivelul serviciilor în ceea 

ce privește rutele și frecvenţa, informaţia, durata/costul călătoriei, chestiuni privind 

siguranţa/securitatea etc.  

• Nivelul micro se referă la apariţia diverselor bariere (standarde scăzute) pe 

trotuare și în alte spaţii pentru pietoni, staţii de transport public/ puncte de 

interschimb, și vehicule. Barierele fizice (de ex. borduri înalte, suprafeţe inegale, 

pante, condiţii de zăpadă și gheaţă, contrast slab, intrări fără rampă și sisteme de 

deschidere a ușii) sunt problematice pentru PMR datorită nepotrivirii dintre 

capacitatea individuală și cererea mediului. 

Activităţi de 

accesibilitate 
Lucrul asupra accesibilităţii în ceea ce privește modul în care accesibilitatea în spaţiul 

public și transportul public pentru persoanele cu mobilitate redusă (PMR) este abordată 

și susţinută prin politici și planificare, precum și în implementarea propriu-zisă 

(construcţii, întreţinere etc.) și monitorizare și evaluare. 

Oraș, 

municipalitate, 

regiune 

Dimensiunea și structura unui oraș precum și responsabilităţile unei municipalităţi 

variază de la ţară la ţară în Europa. Definiţia ISEMOA a unui oraș este:  

• Zone urbane mari sau aglomerări urbane, majoritatea având sectoare sau districte  

• Diferă de municipalităţi în principal prin faptul că are o structură administrativă mai 

complicată și acoperă o zonă geografică mai întinsă 
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• Poate traversa diverse graniţe administrative (aglomerări urbane) 

• Administraţie mai degrabă complexă, cu diverse departamente ce se ocupă de 

transport, teritorială, educaţie, mediu etc.  

• Nevoia funcţională a unei politici de transport integrat 

Definiţia ISEMOA a municipalităţii este: 

• Caracter urban (limitat); în principal nu are sectoare sau districte 

• Municipalitate mică, unde una sau două persoane sunt responsabile pentru toate 

sarcinile privind transportul și politica de planificare urbană.  

Definiţia ISEMOA a regiunii este: 

• Zonă mai mare ce include municipalităţi și orașe, dar și zone rurale (de ex. 

provincie, judeţ) 

• Administraţia regională are în responsabilitate sarcini privind planificarea 

infrastructurii, planificarea transportului, educaţie etc. 

Persoană de 

contact 

O persoană (sau o mică echipă) din echipa ISEMOA ce se constituie în persoana de 

contact pentru implementarea SMC ISEMOA în numele autorităţii locale, și punctul 

principal de contact pentru auditorul ISEMOA. El/ea poate fi funcţionar administrativ sau 

o persoană ce lucrează la accesibilitate la nivel strategic sau operaţional. Citiţi mai 

multe despre sarcinile pesoanei de contact la pagina 23. 

Auditor ISEMOA Auditorul are câteva roluri diferite în implementarea SMC ISEMOA: evaluator, expert și 

moderator. Auditorul ISEMOA îndrumă membrii echipei ISEMOA pe parcursul 

procesului de implementare. Auditorul extern este independent și nu este implicat în 

mod direct în oferirea de spaţii publice și transport public accesibil în 

municipalitate/oraș. De aceea, auditorul este capabil să acţioneze ca mediator între 

factorii locali interesaţi. Citiţi mai multe despre sarcinile auditorului ISEMOA la pagina 

22. 

Echipa ISEMOA Echipa ISEMOA este un grup de lucru temporar pentru implementarea SMC ISEMOA. 

Membrii echipei ISEMOA reprezintă diverșii factori interesaţi ce lucrează la 

accesibilitate pe mai multe nivele (accesibilitate micro/ meso/ macro) precum și diverse 

grupuri de PMR. Citiţi mai multe despre echipa ISEMOA la pagina 24. 

Autoritatea locală Autoritatea locală este administraţia locală a unui oraș sau municipalitate. Ea cuprinde 

nivelul politic precum și diferitele servicii și departamente din cadrul unei municipalităţi 

sau oraş.  

Persoane cu 

mobilitate redusă 

(PMR) 

Persoanele cu mobilitate redusă (PMR) includ persoane în vârstă și persoane cu 

dizabilităţi sau invalidităţi temporare precum mișcare, vedere, auz, funcţii cognitive 

reduse etc., dar și persoane cu cărucioare, copii mici sau bagaje grele și persoane cu 

probleme de comunicare. ISEMOA se concentrează asupra tuturor cetăţenilor, cu o mai 

mare atenţie către PMR menţionate. 

Sistemul de 

management al 

calităţii (SMC) 

pentru activitatea 

de accesibilitate 

Un sistem pentru gestionarea și managementul proceselor și rezultatelor unei 

administraţii sau organizaţii cu privire la calitate, pentru a se asigura că: 

• Cerinţele de accesibilitate din noile proiecte dezvoltate pot fi aplicate cu ușurinţă și 

eficienţă, 

• Cerinţele de accesibilitate în spaţiile publice și transportul public existente pot fi 

aplicate cu ușurinţă și eficienţă, 

• Nevoile și cerinţele utilizatorilor și ale factorilor interesaţi sunt satisfăcute, 

• Se încorporează îmbunătăţiri continue, și 

• Managementul proceselor și rezultatelor este stabilit și întreţinut corespunzător 
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3.3 Cerinţele de management al calităţii pentru îmbunătăţirea 
accesibilităţii  

3.3.1 Criterii de calitate 

Conform principiilor Managementului Calităţii Totale, calitatea excelentă este rezultatul unor 

îmbunătăţiri continue realizate prin aplicarea ciclului repetitiv de planificare, implementare și 

evaluare, în scopul de a îndeplini nevoile utilizatorilor. În baza acestui fapt, sistemul de 

management al calităţii al ISEMOA (SMC ISEMOA) consideră activităţile de accesibilitate 

drept un proces dinamic ce poate fi ilustrat prin ciclul calităţii din Figura 1.  

SMC ISEMOA împarte activităţile de accesibilitate ale autorităţii locale în 5 componente, sau 

criterii de calitate. Acestea sunt sub-împărţite în 16 elemente ce reprezintă aspecte specifice 

ale criteriilor de calitate. Conform ciclului de calitate, pentru a putea fi capabil să lucreze 

asupra accesibilităţii într-un mod calitativ, este necesar mai întâi să posezi cunoștinţe despre 

nevoile utilizatorilor, starea curentă a municipalităţii/orașului și legislaţia, reglementările și 

materialele îndrumătoare relevante (Componenta 1: Condiţii iniţiale). Aceste informaţii sunt 

apoi utilizate pentru a elabora o politică a accesibilităţii (Componenta 2: Politici). Această 

politică este apoi transpusă într-o strategie funcţională (Componenta 3: Strategie) în baza 

căreia se implementează măsuri de accesibilitate (Componenta 4: Implementare). În final, 

implementarea, strategia și politica sunt monitorizate și evaluate, iar în baza rezultatelor se 

fac adaptările necesare la politica, strategia și/sau implementarea măsurilor de accesibilitate 

(Componenta 5: Monitorizare și Evaluare).  

În continuare, este descrisă în detaliu fiecare componentă a ciclului de calitate ISEMOA. 

 

 

Figura 1. Ciclul calităţii sistemului de management al calităţii al ISEMOA. 
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3.3.1.1  Componenta 1: Precondiţii 
Grupul de persoane cu mobilitate redusă (PMR) este divers. El include persoane în vârstă și 

persoane cu dizbilităţi sau invalidităţi temporare precum mișcare, vedere, auz, funcţii 

cognitive reduse etc., dar și persoane cu cărucioare, copii mici sau bagaje grele. 

Cunoașterea comportamentului de mobilitate precum și a nevoilor și preferinţelor tuturor 

grupurilor de PMR este importantă în lucrul la accesibilitate (ex. date colectate prin sondaje, 

interviuri, consultări frecvente ale consiliului de experţi etc.). Implicarea reprezentanţilor PMR 

(de ex. prin intermediul comitetelor de experţi, unui consultant pe probleme de accesibilitate, 

ombudsman al PMR, sau organizaţii interesate) în activităţile autorităţii locale asupra 

accesibilităţii este esenţială, deoarece politica, strategia și implementarea trebuie adaptate la 

nevoile diverse ale tuturor PMR.    

Pentru a permite PMR să călătorească fără întreruperi din-ușă-în-ușă folosind moduri de 

transport durabile, este necesară o perspectivă comprehensivă asupra accesibilităţii. 

Aceasta include accesibilitatea din punct de vedere geografic și disponibilitatea și calitatea 

modurilor de transport durabile, până la apariţia diverselor bariere în spaţiile publice și în 

transportul public. Accesibilitatea mai include și informaţii despre călătorie și sisteme de 

îndrumare, precum și ticketing pentru toţi. Pentru a îmbunătăţi și mai departe activităţile de 

accesibilitate, sunt necesare cunoștinţe despre starea curentă a accesibilităţii în 

municipalitatea/ orașul respectiv.  

Există câteva legi, directive și îndrumare privind accesibilitatea pentru PMR. Unele din ele 

sunt universale, altele europene iar altele specifice unor ţări, regiuni sau chiar unor 

municipalităţi sau orașe. Aceste legi și reglementări oferă sprijin și posibilitatea de a acţiona 

în contextul accesibilităţii. Cunoașterea acestor legi, reglementări și materiale îndrumătoare 

este importantă pentru a putea îmbunătăţi activităţile de accesibilitate. 

De aceea, componenta de precondiţii include următoarele elemente: 

• Elementul 1: Nevoile utilizatorilor și implicare. Cunoașterea și conștientizarea 

comportamentului de mobilitate și a nevoilor și preferinţelor PMR și ale cetăţenilor în 

general. Implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor de PMR în toate fazele 

activităţilor de accesibilitate (politică, strategie, implementare și monitorizare & 

evaluare). 

• Elementul 2: Situaţia actuală. Cunoașterea și conștientizarea în cadrul autorităţii 

locale a condiţiilor actuale de accesibilitate în municipalitate/oraș la nivelele macro, 

meso și micro. 

• Elementul 3: Contextul de reglementare. Cunoașterea și conștientizarea 

precondiţiilor legale și administrative pentru politici și planificare, adică cerinţele de 

accesibilitate pentru un design fără bariere, și aplicarea acestor cerinţe în planificarea 

și proiectarea propriu-zisă. 
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3.3.1.2  Componenta 2: Politici 
Viziunea și misiunea autorităţii locale privind accesibilitatea sunt un motor puternic pentru 

activităţile de accesibilitate. Alături de cunoștinţele privind nevoile utilizatorilor, sizuaţia 

curentă a accesibilităţii și contextul de reglementare (componenta de precondiţii), viziunea și 

misiunea formează piatra de temelie a politicilor privind accesibilitatea. Intenţiile și ambiţiile 

autorităţilor locale privind accesibilitatea trebuie puse laolaltă într-un document iar această 

politică ar trebui să acopere accesibilitatea într-un mod comprehensiv (de la planificarea 

amenajării teritoriale și disponibilitatea modurilor de transport durabile la bariere specifice în 

spaţiile publice și în transportul public). Politica de accesibilitate trebuie să se lege și să fie 

integrată cu politicile altor domenii, cum ar fi politica generală de transport. În plus, activităţile 

de accesibilitate nu pot avea succes decât dacă factorii de decizie (politicieni, directori 

generali etc.) sunt dedicaţi subiectului. De asemenea, pentru activităţile zilnice de 

accesibilitate, este important ca o persoană (ex. coordonatorul pe probleme de accesibilitate) 

să aibă responsabilitatea generală și să fie capabil să avanseze activităţile de accesibilitate și 

să îi motiveze pe toţi cei implicaţi. 

Astfel, componenta de politici este formată din următoarele elemente: 

• Elementul 4: Politica scrisă. Existenţa, acoperirea și statutul unui document ce 

exprimă politica privind accesibilitatea pentru PMR. 

• Elementul 5: Leadership. Conștientizare și implicare în rândul factorilor de decizie 

(politicieni, directori generali etc.) precum și existenţa unei persoane desemnate a fi 

responsabilă pentru accesibilitatea PMR. 

3.3.1.3  Componenta 3: Strategie 
Politica privind accesibilitatea poate fi pusă în practică doar dacă este transpusă în obiective 

și ţinte SMART (Specifice, Măsurabile, Acceptate, Realiste, Temporale1). Aceste obiective și 

ţinte sunt înregistrate într-un plan de acţiune ce include măsurile ce presupun o perspectivă 

comprehensivă asupra accesibilităţii (de la planificarea amenajării teritoriale și 

disponibilitatea modurilor de transport durabile la bariere specifice în spaţiile publice și în 

transportul public) și care iau în considerare nevoile și preferinţele tuturor PMR. 

Activităţile de accesibilitate, în cadrul acestei perspective comprehensive, implică persoane 

din diverse domenii de expertiză (planificare teritorială, transport și mobilitate, design fără 

bariere, ajutor social etc.). Competenţa, dăruirea și continuitatea personalului (persoanei sau 

echipei) sunt importante pentru activităţi de accesibilitate eficiente și sistematice. Pentru a 

completa sau asista munca colectivului, se pot angaja experţi externi (externalizare, 

consultanţă). 

Pentru a obţine o mobilitate continuă pentru toţi, diverșii factori interesaţi trebuie să se 

implice în activităţile de accesibilitate. Parteneriatele cu asemenea factori interesaţi adaugă 

valoare dezvoltării politicilor de accesibilitate și planului de acţiune și sunt importante pentru 

                                                
1 Vezi http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria pentru mai multe informații 
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o implementare eficientă și sistematică a măsurilor de accesibilitate. Parteneri importanţi 

sunt: autorităţi de transport public, administraţia rutieră, autorităţi regionale, proprietari privaţi, 

consultanţi, asociaţii de PMR, factori interesaţi din turism etc.  

În plus, implementarea de măsuri de accesibilitate necesită resurse financiare. Este 

necesară alocarea de fonduri suficiente și consistente, pentru obţinerea de rezultate pe 

termen lung în urma măsurilor de accesibilitate. 

Componenta de strategie este astfel formată din următoarele elemente: 

• Elementul 6: Plan de acţiune. Existenţa, acoperirea și statutul unui plan de acţiune 

pentru îmbunătăţirea accesibilităţii în municipalitate/oraș. 

• Elementul 7: Oameni. Disponibilitatea de resurse umane în ceea ce privește atât 

cunoștinţele cât și timpul disponibil pentru îmbunătăţirea accesibilităţii în 

municipalitate/oraș. 

• Elementul 8: Parteneriate. Implicarea de parteneri în activităţile de accesibilitate ale 

municipalităţii/orașului. 

• Elementul 9: Resurse financiare și logistice. Disponibilitatea de resurse financiare 

pentru îmbunătăţirea accesibilităţii în municipalitate/oraș. 

3.3.1.4  Componenta 4: Implementare 
Îmbunătăţirea întregului lanţ de mobilitate din-ușă-în-ușă cu moduri de transport durabile 

pentru toate tipurile de PMR implică o gamă largă de activităţi și măsuri. Planificarea 

teritorială a autorităţii locale ar trebui să faciliteze imediata apropiere și ușurinţa de a ajunge 

la serviciile de bază cu moduri de transport durabile. De asemenea, autoritatea locală ar 

trebui să aibă în vedere accesibilitatea din perspectiva regională în ceea ce privește ușurinţa 

de a ajunge la municipalitatea/orașul său cu moduri de transport durabile. 

Măsuri de îmbunătăţire a lanţului de mobilitate din-ușă-în-ușă cu moduri de transport durabile 

pentru toate tipurile de PMR ar trebui, de asemenea, să ţintească infrastructura pentru 

pietoni și bicicliști, inclusiv proiectarea de spaţii publice fără bariere. Transportul public 

accesibil permite PMR să călătorească independent. Măsurile de îmbunătăţire a 

accesibilităţii transportului public trebuie să se refere la reţeaua de transport public 

(acoperire, frecvenţă, punctualitate etc.) și la disponibilitatea serviciilor speciale pentru PMR 

precum și accesibilitatea staţiilor și punctelor de interschimb, vehiculelor și informaţiilor & 

ticketing-ului. Pentru a permite PMR să călătorească într-o manieră continuă cu moduri de 

transport durabile, este de asemenea important să se furnizeze informaţii privind transportul 

intermodal și informaţii privind întreruperi, adaptate la PMR, precum și să se furnizeze 

posibilităţi de parcare accesibile în zona staţiilor de transport public.   

În plus, implementarea de măsuri de sprijin precum instruire privind călătoriile și acţiuni de 

creștere a conștientizării precum și utilizarea accesibilităţii drept criteriu de selecţie pentru 

contractele de achiziţii și licitaţii poate avea un impact semnificativ asupra comportamentului 

de mobilitate al PMR precum și asupra popularizării conceptului de accesibilitate. 
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Astfel, componenta de implementare cuprinde următoarele elemente: 

• Elementul 10: Planificarea amenajării teritoriale. Accesibilitatea este avută în 

vedere la nivelul planificării teritoriale. 

• Elementul 11: Infrastructura pentru pietoni și bicicliști / Spaţii publice. 

Implementarea de măsuri pentru îmbunătăţirea infrastructurii pentru pietoni și bicicliști 

precum și implementarea cerinţelor de accesibilitate (cerinţe pentru mobilier stradal, 

cerinţe pentru redezvoltarea străzilor, cerinţe și rutine pentru reglementarea barierelor 

temporare precum restaurante sezoniere stradale, suporturi pentru reclame etc.) în 

spaţiile publice. 

• Elementul 12: Transportul public. Implementarea de măsuri pentru îmbunătăţirea 

calităţii transportului public, de la acoperire și servicii la design fără bariere pentru 

staţii și vehicule. Acest element include de asemenea informaţii înainte și în timpul 

călătoriei și ticketing pentru toţi. 

• Elementul 13: Călătorie continuă. Implementarea de măsuri pentru îmbunătăţirea 

oportunităţilor de călătorii continue pentru toate PMR. 

• Elementul 14: Măsuri de sprijin. Implementarea unor măsuri de sprijin precum 

instruirea privind călătoriile pentru PMR, campanii de creștere a notorietăţii și de 

informare și integrare a accesibilităţii în contractele de achiziţii și în licitaţii. 

3.3.1.5  Componenta 5: Monitorizare & Evaluare 
Pentru a îmbunătăţi calitatea activităţilor de accesibilitate, autoritatea locală ar trebui să 

monitorizeze și să evalueze în mod regulat efectele politicilor, strategiei și eforturilor sale de 

implementare. De exemplu, comportamentul de mobilitate al PMR ar trebui evaluat în mod 

regulat. Progresul poate fi măsurat printr-un număr de indicatori de accesibilitate. Rezultate 

trebuie apoi interpretate și discutate cu factorii interesaţi relevanţi de la toate nivelele. 

Strategia pentru implementare precum și planificarea și proiectarea de măsuri specifice pot fi 

apoi adaptate rezultatelor monitorizării & evaluării. 

În plus, este importantă evaluarea regulată a punctelor tari și a celor slabe din activităţile 

zilnice de accesibilitate și a structurii operaţionale a echipei la toate nivelele (factori de 

decizie, management, personal, parteneri etc.). Îmbunătăţiri ale calităţii activităţilor de 

accesibilitate pot fi obţinute de asemenea învăţând de la alte autorităţi locale. 

Componenta de monitorizare & evaluare este astfel formată din următoarele elemente: 

• Elementul 15: Rezultate la nivel social și de utilizator. Existenţa și calitatea 

monitorizării și evaluării eforturilor autorităţii locale în îmbunătăţirea accesibilităţii 

precum și comunicarea rezultatelor către toţi factorii interesaţi. 

• Elementul 16: Procesare. Existenţa revizuirilor pentru a face corecturi și îmbunătăţiri 

continue asupra activităţilor de accesibilitate, și oportunităţi de a schimba experienţe 

cu alte autorităţi locale. 
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3.3.2 Paşi în îmbunătăţirea calităţii 

SMC ISEMOA nu este prescriptiv. El presupune că autoritatea locală își va asuma un rol 

activ în examinarea și evaluarea practicilor curente privind cele 16 elemente și apoi va 

determina cum pot unele modificări aduse acestor elemente să îmbunătăţească activităţile 

de accesibilitate. Pentru a evalua practicile curente în privinţa fiecăruia din cele 16 elemente, 

se utilizează scala de management al calităţii, ca mecanism de notare pentru a indica faza 

de dezvoltare a autorităţii locale. Se disting șase faze de dezvoltare (Figura 2). 

 

Caracteristicile esenţiale ale celor șase faze de dezvoltare se definesc astfel: 

• Faza de dezvoltare 0, Niciun fel de activităţi de accesibilitate: Nu există o viziune 

privind o politică sau un plan de accesibilitate, nici nu există vreo activitate pentru 

îmbunătăţirea accesibilităţii. 

• Faza de dezvoltare 1, Abordarea ad-hoc: Nu există o viziune comună privind o 

politică sau un plan de accesibilitate. Activităţile de accesibilitate sunt caracterizate 

de o  planificare doar pe termen scurt. Activităţi de îmbunătăţire a accesibilităţii se 

desfășoară ad-hoc, cu accentul pe rezolvarea de probleme („doar dacă arde”). 

Aspectele de accesibilitate sunt uneori incluse în proiecte specifice ca răspuns la o 

anumită nevoie sau iniţiativă. Calitatea este rezultatul eforturilor individuale.  

• Faza de dezvoltare 2, Abordarea izolată: Aspectele de accesibilitate sunt abordate 

sistematic, dar limitate la grupuri specifice ale populaţiei, elemente ale lanţului de 

călătorie sau părţi ale sistemului de transport. Nevoile și priorităţile sunt cunoscute și 

există o viziune comună pentru activităţile de accesibilitate. Cu toate acestea, 

accentul principal rămâne pe proiecte individuale și nu există programe integrate. 

Autoritatea locală are câteva acorduri generale cu angajament limitat și nu există 

Figura 2. Scala de dezvoltare 

1. Abordarea ad-hoc: rezolvarea problemelor, proiecte singulare, inițiative     

individuale 

2. Abordara izolată: viziune, proiecte singulare, cooperare limitată 

3. Abordarea cu orientare sistematică: eforturi sistematice, 

cooperare 

4. Abordarea integrată: continuitate, coordonare 

5. Managementul total al calității 

0. Niciun fel de activităţi de accesibilitate 
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nicio garanţie de sprijin continuu. Există o coordonare limitată a personalului implicat 

în activităţile de accesibilitate iar consultările între persoanele implicate au loc în mod 

cooperant. Există diviziunea sarcinilor și schimb de experienţe, dar apar de 

asemenea aspecte necorespunzătoare.  

• Faza de dezvoltare 3, Abordarea cu orientare sistematică: Autoritatea locală face 

eforturi pentru a aborda activităţile de accesibilitate în mod sistematic. Activităţile de 

accesibilitate se planifică și sunt implementate, dar evaluarea nu este încă complet 

operaţională. Nu există încă o utilizare sistematică a indicatorilor de accesibilitate. 

Accesibilitatea este avută în vedere în mod general, dar nu și în aspectele sale 

globale (toate grupurile de populaţie, toate elementele lanţului de călătorie și toate 

părţile sistemului de transport). Factorii de decizie sunt implicaţi într-o mare măsură. 

Personalul cooperează dar există o coordonare limitată la nivelul tuturor 

departamentelor care lucrează la accesibilitate. Între parteneri există contracte scrise 

cu caracter obligatoriu (cooperare între parteneri). 

• Faza de dezvoltare 4, Abordarea integrată: Aspectele de accesibilitate sunt avute 

în vedere pentru toate grupurile de populaţie, toate elementele lanţului de călătorie, și 

toate Paşii ciclului de calitate (precondiţii, politică, strategie, implementare și 

monitorizare & evaluare). Analiza sistematică și evaluarea activităţilor de 

accesibilitate au loc regulat și se utilizează indicatori de calitate ce servesc drept 

instrumente pentru politici. Are loc analiza sistematică a problemelor ce apar, iar 

această analiză este monitorizată în mod regulat. Modul de lucru este orientat către 

viitor și inovator. Efectele sinergetice apar atât înăuntrul cât și în afara organizaţiei 

(valoare adăugată a lucrului în echipă și a orientării externe). Există o bună cooperare 

și coordonare între toţi factorii interesaţi implicaţi în activităţile de accesibilitate. 

• Faza de dezvoltare 5, Managementul Total al Calităţii: În plus faţă de 

caracteristicile fazei 4, faza de dezvoltare 5 este caracterizată de un management al 

calităţii totale. Criteriile de calitate aplicate și indicatorii de performanţă evoluează în 

mod pozitiv. Este prezent un cadru de referinţă extern cu „bune practici” și autoritatea 

locală dobândește recunoaștere ca o municipalitate / oraș cu „bune practici” din 

partea unei terţe părţi. Primăria / consiliul local devine un model iar reînnoirea 

produselor și serviciilor a fost deja dovedită pe parcursul anilor. Cooperarea externă 

este prezentă în toate domeniile de lucru relevante.  
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3.4 Implementare și proceduri de evaluare 

Implementarea SMC ISEMOA într-o municipalitate sau într-un oraș include câteva Paşi 

explicate mai jos, pe scurt. Mai multe detalii privind procesul de implementare și procedurile 

de evaluare se pot găsi în „Ghidul pas-cu-pas pentru auditorii ISEMOA”. 

3.4.1 Paşii implementării 

Implementarea SMC ISEMOA include următoarele Paşi: 

Pasul 1:  Iniţierea implementării SMC ISEMOA 

Pasul 2:  Întâlnirea pregătitoare 

Pasul 3:  Crearea echipei ISEMOA 

Pasul 4:  Întâlnirea introductivă cu auto-evaluarea activităţilor de accesibilitate 

Pasul 5:  Întâlnirea pentru consens 

Pasul 6:  Întâlnirea strategică 

Pasul 7:  Raportul ISEMOA 

Pasul 8:  Întâlnirea finală cu persoana de contact  

Pasul 9:  Follow up  

3.4.1.1  Pasul 1: Iniţierea implementării SMC ISEMOA 
Câteva entităţi publice joacă un rol în activităţile de îmbunătăţire a accesibilităţii în spaţiile 

publice și în transportul public dintr-o municipalitate sau dintr-un oraș. Fiecare din acestea 

poate lua iniţiativa de a implementa SMC ISEMOA.  

Persoana sau organizaţia care dorește să iniţieze implementarea SMC ISEMOA într-o 

municipalitate / oraș va contacta un auditor ISEMOA. De vreme ce implementarea se 

bazează puternic pe comunicarea dintre factorii interesaţi, este foarte important pentru 

succesul SMC ISEMOA ca auditorul, ce ghidează primăria / consiliul local prin Paşii 

procesului, să cunoască limba locală precum și precondiţiile și contextul locale. O listă de 

auditori ISEMOA instruiţi, din 15 ţări europene, este disponibilă pe website-ul ISEMOA la 

www.isemoa.eu.   

Este esenţial ca iniţiatorul să desemneze o persoană (sau o mică echipă) ce va fi persoana 

de contact pentru implementarea SMC ISEMOA în numele autorităţii locale, și va fi punctul 

principal de contact pentru auditorul ISEMOA. 

Primăria / consiliul local care dorește să implementeze SMC ISEMOA trebuie să semneze un 

contract cu auditorul ISEMOA. Acest contract va include sarcinile autorităţii locale și cele ale 

auditorului ISEMOA, costurile și rezultatul prevăzut al implementării SMC ISEMOA. 
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3.4.1.2  Pasul 2: Întâlnirea pregătitoare 
În cursul întâlnirii pregătitoare cu persoana de contact, auditorul ISEMOA explică în detaliu 

procesul de implementare, toţi pașii pregătitori necesari, factorii interesaţi implicaţi (ce 

formează echipa ISEMOA), sarcinile acestora și rezultatele prevăzute. Scopul acestei 

întâlniri este de a clarifica toate întrebările și de a începe Paşii pregătitoare pentru procesul 

de implementare. 

Pentru a ușura implementarea SMC ISEMOA și a îi permite auditorului ISEMOA să își facă o 

părere comprehensivă și realistă asupra municipalităţii / orașului și activităţilor de 

accesibilitate din acesta, sunt necesare informaţii și cifre referitoare la transport precum și 

informaţii despre documentele de politici / planificare relevante pentru accesibilitate:  

• Persoana de contact compilează, alături de auditorul ISEMOA, o listă de informaţii 

contextuale relevante (documente de politici / planificare, hărţi, statistici etc.). Aceste 

informaţii trebuie oferite auditorului ISEMOA de către persoana de contact în primele 

săptămâni, deoarece analiza acestor documente va face parte din procedura de 

evaluare. Un ghid pentru colectarea acestor informaţii contextuale este disponibil în 

Anexa 4 a Ghidului pas-cu-pas pentru auditorii ISEMOA.  

• Auditorul ISEMOA discută împreună cu persoana de contact disponibilitatea datelor 

pentru indicatorii de accesibilitate și ajută persoana de contact în alegerea acelor 

indicatori relevanţi pentru municipalitatea/orașul respectiv și pentru care există date 

disponibile. Auditorul solicită persoanei de contact furnizarea acestor date în 

săptămânile următoare, pentru a sprijini realizarea unei imagini de ansamblu privind 

condiţiile de accesibilitate actuale în municipalitatea/orașul respectiv. O listă de 

indicatori de accesibilitate este disponibilă în Anexa 5 a Ghidului pas-cu-pas pentru 

auditorii ISEMOA.  

3.4.1.3  Pasul 3: Crearea echipei ISEMOA 
Discuţiile structurate cu utilizatorii și furnizorii de spaţii publice și transport public sunt 

elementul central al SMC ISEMOA. De aceea, este esenţial pentru succesul SMC ISEMOA 

ca toţi factorii interesaţi relevanţi să fie implicaţi în proces. Persoana de contact stabilește o 

echipă ISEMOA, un grup temporar constând atât din utilizatori (ex. reprezentanţi ai tuturor 

grupurilor de persoane cu mobilitate redusă) cât și din furnizori (ex. reprezentanţi ai 

autorităţilor responsabile cu mersul pe jos, mersul cu bicicleta și chestiuni de transport public, 

precum și reprezentanţi ai autorităţilor responsabile de planificare urbană, de transport și 

teritorială, operatori de transport public, etc.). Componenţa finală a echipei ISEMOA depinde 

de caracteristicile specifice locului, precum departamente administrative implicate în 

planificarea urbană, de transport și teritorială, distribuţia competenţelor legate de aspecte de 

accesibilitate, tipul sistemului de transport public, structuri organizaţionale ale grupurilor de 

utilizatori PMR etc. Auditorul ISEMOA va ghida stabilirea echipei ISEMOA. Din motive de 

eficienţă, numărul de persoane ce fac parte din echipa ISEMOA ar trebui să se limiteze la 

maxim 15-20 de persoane. 
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3.4.1.4  Pasul 4: Întâlnirea introductivă cu auto-evaluarea activităţilor de 
accesibilitate 

Întâlnirea introductivă este prima întâlnire a echipei ISEMOA. Scopul întâlnirii este punerea 

laolaltă a perspectivelor diverșilor membri ai echipei ISEMOA privind calitatea activităţilor de 

accesibilitate. La întâlnirea introductivă, auditorul explică în detaliu scopurile implementării și 

cum funcţionează procedura. Auditorul distribuie chestionare ISEMOA de auto-evaluare, ce 

sunt organizate conform componentelor și elementelor ciclului de calitate ISEMOA (mai 

multe despre componente/elemente în capitolul 3.3). Chestionarele trebuie completate de 

fiecare membru al echipei ISEMOA în parte, preferabil pe parcursul întâlnirii introductive. 

Chestionarul de auto-evaluare pentru municipalităţi și orașe este disponibil în Anexa 8 a 

Ghidului pas-cu-pas pentru auditori ISEMOA. 

3.4.1.5  Pasul 5: Întâlnirea de consens 

Pregătiri pentru întâlnirea de consens 
Auditorul ISEMOA analizează indicatorii de accesibilitate și documentele de politici/ 

planificare furnizate de persoana de contact, precum și rezultatele chestionarelor ISEMOA 

de auto-evaluare, ce au fost completate de membrii echipei ISEMOA. 

Întâlnirea de consens 
Întâlnirea de consens este a doua întâlnire a echipei ISEMOA. Scopul acestei întâlniri este 

de a ajunge la o înţelegere comună a nivelului de dezvoltare pentru fiecare din elementele 

ciclului de calitate ISEMOA.  

Mai întâi, auditorul ISEMOA prezintă rezultatele analizei indicatorilor de accesibilitate și a 

documentelor de politici/planificare și celelalte informaţii contextuale furnizate de persoana 

de contact. Apoi se prezintă rezultatele chestionarelor de auto-evaluare ISEMOA. De vreme 

ce rolurile și contextele diferite ale membrilor echipei ISEMOA se reflectă în evaluările 

individuale ale activităţilor de accesibilitate, cea mai importantă parte a acestei întâlniri este 

discutarea acestor puncte de vedere diferite, adesea conflictuale. Auditorul ISEMOA are grijă 

ca discuţia să se concentreze asupra înţelegerii diferenţelor și asupra detectării punctelor tari 

și punctelor ce trebuie îmbunătăţite mai degrabă decât asupra învinovăţirii reciproce.  

Această întâlnire oferă o privire asupra elementelor puternice și a celor slabe ale activităţilor 

de accesibilitate, și evidenţiază potenţiala nevoie de interviuri suplimentare cu alţi factori 

interesaţi, pentru completarea imaginii de ansamblu. 

Vizită locală (opţional)  
În plus faţă de întâlnirile ISEMOA, se poate efectua o vizită opţională locală, cu 

reprezentanţii autorităţii locale și cu PMR. Pe parcursul acestei vizite locale se explică zonele 

problematice principale și se prezintă soluţiile adecvate. Vizita locală trebuie să nu dureze 

mai mult de 2-3 ore. Auditorul ISEMOA va documenta problemele și soluţiile prezentate în 
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vizita locală, iar aceste documente (text și poze) vor fi incluse în raportul ISEMOA. Este 

posibilă realizarea vizitei locale înainte sau cu puţin după întâlnirea de consens. 

3.4.1.6  Pasul 6: Întâlnirea strategică 

Interviuri suplimentare cu factori interesaţi (opţional) 
Dacă este necesar, auditorul poate efectua interviuri cu alţi factori interesaţi (ce nu fac parte 

din echipa ISEMOA) pentru a completa imaginea de ansamblu a situaţiei curente privind 

accesibilitatea. De asemenea, aceștia pot să aducă puncte de vedere suplimentare ale 

factorilor interesaţi ce nu au fost implicaţi în echipa ISEMOA. 

Pregătiri pentru întâlnirea strategică 
Pentru întâlnirea strategică, auditorul pregătește un rezumat al rezultatelor întâlnirii de 

consens și interviurile cu factorii interesaţi suplimentari. În plus, auditorul pregătește exemple 

de bune practici ce pot servi drept introducere în cadrul întâlnirii strategice, pentru a oferi 

echipei ISEMOA idei de potenţiale măsuri de îmbunătăţire. 

Întâlnirea strategică 
Scopul întâlnirii strategice este de a dezvolta o strategie și de a iniţia elaborarea unui plan de 

acţiune pentru îmbunătăţirea accesibilităţii în municipalitatea/orașul respectiv.  

Mai întâi, auditorul ISEMOA prezintă un rezumat al rezultatelor întâlnirii de consens (vezi 

Figura 3) și completează imaginea cu rezultatele posibilelor interviuri suplimentare efectuate, 

dacă este cazul. În baza acestei priviri asupra punctelor tari și a celor slabe din activităţile de 

accesibilitate, echipa ISEMOA se pune de acord privind scopurile viitoare, și dezvoltă o 

schiţă a unui plan de acţiune comun, ce include măsuri concrete, responsabilităţi și termene 

de timp pentru îmbunătăţirea activităţilor de accesibilitate.  

Pentru succesul și efectul concret al planului de acţiune, este important ca acesta să fie 

dezvoltat de factorii interesaţi locali înșiși, și nu de un consilier extern. Astfel, rolul auditorului 

ISEMOA este de a ghida și modera acest proces și de a oferi inspiraţie, idei și sfaturi.  
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Figura 3. Răspunsurile de la chestionarul de auto-evaluare sunt rezumate per 

componente și elemente. Punctele tari și cele slabe sunt evidenţiate. 

3.4.1.7  Pasul 7: Raportul ISEMOA 
Auditorul ISEMOA elaborează raportul ISEMOA, ce include evaluarea situaţiei curente și 

planul de acţiune detaliat convenit. Un raport preliminar ISEMOA este transmis membrilor 

echipei ISEMOA pentru comentarii. 

Dacă este nevoie, auditorul ISEMOA elaborează de asemenea o prezentare digitală ce 

poate fi utilizată de echipa ISEMOA pentru a prezenta rezultatele SMC ISEMOA politicienilor, 

media etc. 

Este alegerea autorităţii locale dacă să publice rezultatele SMC ISEMOA la nivel extern sau 

nu. Planurile de acţiune și rapoartele rezultate din implementarea procesului ISEMOA sunt 

considerate confidenţiale de către auditorii ISEMOA. 

+ 
- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 
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3.4.1.8  Pasul 8: Întâlnirea finală cu persoana de contact 
Scopul întâlnirii finale este de a evalua auditul ISEMOA și de a discuta despre planurile de 

viitor ale persoanei de contact în privinţa planului de acţiune și a SMC ISEMOA. 

Fiecare municipalitate/oraş care a trecut cu succes prin procesul de implementare a SMC 

ISEMOA va primi un certificat. 

3.4.1.9  Pasul 9: Follow up  
Auditorul va păstra legătura cu persoana de contact și îl/o va contacta din nou după un an de 

la audit, pentru a urmări implementarea planului de acţiune.  

Conform înţelegerii faptului că îmbunătăţirile de calitate sunt un proces continuu, și pentru a 

păstra avântul îmbunătăţirii accesibilităţii, se recomandă programarea unui audit ISEMOA de 

follow-up la fiecare 2-5 ani după prima implementare a SMC ISEMOA.  

3.4.2 Durata și investiţia de timp 

Rezultatele auditului ISEMOA vor fi disponibile în aproximativ 3 până la 6 luni după 

începerea procedurii (în medie, un audit durează 4-5 luni). Durata procesului de 

implementare depinde de circumstanţe locale, ex. disponibilitatea membrilor din echipa 

ISEMOA, cantitatea și disponibilitatea datelor și documentelor de politici/planificare pentru 

indicatorii de accesibilitate selectaţi spre a fi analizaţi de către auditorul ISEMOA, etc. 

Întâlnirea introductivă durează în medie 3 ore, întâlnirea de consens 3-4 ore iar întâlnirea 

strategică 4 ore.   

Pentru implementarea SMC ISEMOA2, auditorul ISEMOA va trebui să dedice aproximativ 

150-200 de ore de lucru. Implementarea SMC ISEMOA într-o municipalitate/oraș necesită de 

asemenea un anumit timp de lucru din partea factorilor interesaţi locali:  

• Persoana de contact va trebui să petreacă aproximativ 40 de ore de lucru în cadrul 

SMC ISEMOA.  

• Fiecare din membrii echipei ISEMOA va trebui să petreacă aproximativ 10-12 ore de 

lucru în cadrul SMC ISEMOA.  

3.4.3 Roluri și sarcini pentru părţile implicate 

Auditorul ISEMOA 
Auditorul ISEMOA este extern municipalităţii/oraşului și îi îndrumă pe membrii echipei 

ISEMOA pe parcursul procesului de implementare a SMC ISEMOA. Auditorul are câteva 

roluri diferite: evaluator, expert și moderator. Sarcinile auditorului ISEMOA pot fi descrise 

după cum urmează: 

• Culegerea de date privind cele 16 elemente ale ciclului calităţii ISEMOA, precumm și 

privind indicatorii de accesibilitate prin contacte bilaterale cu persoana de contact și 

                                                
2 Număr de ore bazat pe implementarea prototipului ISEMOA în locațiile-test. 
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cu echipa ISEMOA, și prin analiza documentelor de politici/planificare și alte informaţii 

contextuale. 

• Întâlniri cu persoana de contact și echipa ISEMOA (întâlnirea introductivă) pentru a 

obţine evaluările de calitate a acestor factori interesaţi locali, ca bază de discuţie la 

întâlnirea de consens. 

• Analiza indicatorilor de accesibilitate și a documentelor de politici/planificare oferite de 

municipalitate/oraş, și analiza chestionarelor de auto-evaluare completate de membrii 

echipei ISEMOA.  

• Moderarea unei întâlniri de consens cu persoana de contact și echipa ISEMOA. 

• Efectuarea unor interviuri suplimentare cu factori interesaţi locali (dacă este necesar) 

pentru a detalia evaluarea stării actuale a accesibilităţii, sau a obţine idei pentru 

posibile măsuri de îmbunătăţire adecvate. 

• Oferirea de idei și inspiraţie pentru dezvoltarea planului de acţiune, prin sugerarea de 

măsuri posibile pentru îmbunătăţirea activităţilor de accesibilitate, și prin asigurarea 

faptului că planul de acţiune include stabilirea unei echipe regulate ISEMOA precum 

și a unui audit ISEMOA de follow-up. 

• Elaborarea raportului ISEMOA și a prezentării rezultatelor procesului ISEMOA către 

echipa ISEMOA și principalii factori interesaţi. 

• Contactarea din nou a municipalităţii/oraşului, după aproximativ un an de la 

implementarea SMC ISEMOA, pentru a investiga progresul în legătură cu planul de 

acţiune (follow-up). 

Mai multe informaţii despre sarcinile auditorului ISEMOA sunt disponnibile în Ghidul pas-cu-

pas pentru auditorii ISEMOA. 

Persoana de contact 
O persoană (sau o mică echipă) este desemnată drept persoană de contact în cadrul 

implementării SMC ISEMOA din partea municipalităţii sau a oraşului. Principalele sarcini ale 

persoanei de contact sunt: 

• Cooperarea cu auditorul ISEMOA. 

• Colectarea de date pentru indicatorii de accesibilitate selectaţi, precum și furnizarea 

către auditor de documente de politici/planificare relevante pentru accesibilitate și alte 

informaţii contextuale. 

• Stabilirea echipei ISEMOA în colaborare cu auditorul ISEMOA. 

• Organizarea celor trei întâlniri cu echipa ISEMOA, adică invitarea participanţilor, 

furnizarea locului de întâlnire etc. 

• Participarea activă la întâlnirile ISEMOA. 

• Citirea și oferirea de comentarii privind raportul preliminar ISEMOA și planul de 

acţiune. 
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• Evaluarea auditului în cadrul întâlnirii finale cu auditorul ISEMOA. 

• Participarea la follow-up la un an după audit 

Echipa ISEMOA 
Echipa ISEMOA este principalul instrument de participare din cadrul SMC ISEMOA. Echipa 

constă dintr-un amestec adecvat de furnizori (de la planificare teritorială la design fără 

bariere) și utilizatori (fără a exclude niciun grup de utilizatori). Principalele sarcini ale 

membrilor echipei ISEMOA sunt: 

• Participarea activă la întâlnirea introductivă, întâlnirea de consens și întâlnirea 

strategică. 

• Completarea chestionarului de auto-evaluare. 

• Implicarea activă în dezvoltarea planului de acţiune (în cadrul întâlnirii strategice). 

• Citirea și oferirea de comentarii privind raportul preliminar ISEMOA și planul de 

acţiune. 

3.4.4 Certificare 

SMC ISEMOA nu este nici un instrument de etalonare nici o schemă de premiere, de vreme 

ce metodologia nu este gândită pentru a permite comparaţia dintre diferite 

municipalităţi/orașe, și nu este scopul ISEMOA de a determina care este cea mai 

performantă municipalitate/oraș.  

Scopul SMC ISEMOA este de a sprijini toate autorităţile locale în evaluarea și îmbunătăţirea 

continuă a activităţilor lor de accesibilitate. Pentru succesul SMC ISEMOA nu contează dacă 

o autoritate locală a implementat deja câteva măsuri pentru îmbunătăţirea accesibilităţii sau 

este abia la începutul îmbunătăţirilor de accesibilitate. 

Municipalităţile și orașele care au implementat SMC ISEMOA vor primi un certificat ce atestă 

motivarea și voinţa lor de a îmbunătăţi accesibilitatea în zona lor. 

3.4.5 Calificarea auditorilor ISEMOA 

Implementarea SMC ISEMOA este condusă de un auditor certificat ISEMOA. Un auditor 

certificat ISEMOA este o persoană care a participat cu succes la un curs de instruire pentru 

auditori ISEMOA. Pentru implementarea SMC ISEMOA, auditorii ISEMOA trebuie să aibă 

următoarele calificări: 

• Cunoștinţe detaliate despre SMC ISEMOA, factorii de succes și capcane 

• Cunoștinţe detaliate despre rolurile diferiţilor actori din cadrul procesului ISEMOA 

• Cunoștinţe privind principiile conceptului Design pentru Toţi/ Design fără Bariere/ 

Design Universal 

• Cunoștinţe de bază privind nevoile tuturor grupurilor PMR, și cele mai frecvente 

bariere pentru diversele grupuri PMR în spaţiul public și transportul public 
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• Cunoașterea unor exemple de bune practici pentru a evita sau depăși barierele din 

spaţiul public și transportul public  

• Aptitudini practice privind moderarea discuţiilor, medierea punctelor de vedere 

conflictuale, și ghidarea ţintită a proceselor participative. 
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4 REMARCI FINALE 

Prezentul document a oferit o introducere și o descriere generală a SMC ISEMOA pentru 

municipalităţi și orașe. Un document similar este disponibil pentru regiuni (D4.2 Sistemul de 

management al calităţii pentru îmbunătăţirea accesibilităţii la nivel de regiune). Pentru a afla 

mai multe despre implementarea pas cu pas și despre materialele utilizate pentru auditul 

ISEMOA, consultaţi Ghidul pas-cu-pas pentru auditorii ISEMOA (vezi www.isemoa.eu). 

Implementarea SMC ISEMOA va fi întreprinsă de către un auditor certificat ISEMOA. 

Detaliile de contact ale acestor auditori se pot găsi la www.isemoa.eu.  

 


