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FORMULAR DE ACORDARE PUNCTAJ                                    Anexa nr.2 

 
 
MEMBRU AL JURIULUI  

nume prenume punctaj total semnătura 

    
 
TEMA A. Accesibilitatea în mijloace de transport în comun:  
Intrebarea 1: Parcul de transport în comun urban este adaptat pentru a permite 
accesul persoanelor cu dizabilități?  
 

Răspuns 
punctaj 
evaluare 
răspuns 

punctaj 
membru 
juriu 

Răspuns: Parc adaptat în totalitate 5  

Răspuns: Parc adaptat în proporție de peste 50% 3  

Descrierea inițiativei 
bine justificată 2  

parțial justificată 1  

Total punctaj întrbarea 1  

 
Intrebarea 2: Asigură operatorii de taxi din orașul d-voastră transport  în mașini 
adaptate pentru persoane cu dizabilități? 
 

Răspuns 
punctaj 
evaluare 
răspuns 

punctaj 
membru 
juriu 

Răspuns la întrebarea: Fiecare dintre operatorii de taxi are 
câte o mașină adaptată transportului persoanelor care 
utilizează fotoliul rulant? 

5  

Răspuns la întrebarea: Peste 50% dintre operatorii de taxi au 
mașini adaptate? 

3  

Descrierea inițiativei 
bine justificată 2  

parțial justificată 1  

Total punctaj întrebarea 2  

 

 
Un oraș fără bariere pentru cetățeni! 
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TEMA B. Clădiri cu funcțiuni publice aflate în subordinea primăriei: 
 
Intrebarea 1: Au aceste clădiri facilitățile care să permită persoanelor cu 
dizabilități accesul în clădire și în spații din interior? 

Răspuns 
punctaj 
evaluare 
răspuns 

punctajul 
membrului 
juriului 

Răspuns: Cel puțin 4% din spaţiile de parcare de pe 
lângă clădirile de utilitate publică sunt adaptate, 
rezervate şi semnalizate prin semn internaţional 

5  

Răspuns: Accesul în clădire este adaptat (rampă, ușă 
largă, lift etc.) 

3  

Răspuns: Există facilități pentru accesul persoanelor 
cu dizabilități și în interiorul clădirii 

5  

Descrierea inițiativei 
bine justificat 2  

parțial justificat 1  

Total punctaj întrebarea 1  

 
Intrebarea 2: Există personal care îndrumă persoanele cu dizabilități către locul în 
care acestea au nevoie pentru a beneficia de serviciul public desfășurat în clădire?  

Răspuns 
punctaj 
evaluare 
răspuns 

punctajul 
membrului 
juriului 

Răspuns: Există personal pregătit pentru dialogul cu 
persoane cu dizabilități (de exemplu, interpreți de 
limbaj mimico-gestual) 

5  

Răspuns: Există personal care face acest serviciu dar nu 
are pregătire de specialitate 

3  

Răspuns: Primăria realizează cursuri de formare pentru 
funcționarii publici pentru a câștiga deprinderi în 
comunicarea cu persoame cu dizabilități 

2  

Descrierea inițiativei 
bine justificat 2  

parțial justificat 1  

Total punctaj întrebarea 2  

 
TEMA C. Acces la informații furnizate de instituții publice 
 
Intrebare: Prezintă primăria pe site-ul său informații realizate prin soft-uri 
specializate, accesibile persoanelor cu dizabilități? 
 

Răspuns 
punctaj 
evaluare 
răspuns 

punctajul 
membrului 
juriului 

Răspuns: Primăria prezintă informații utile persoanelor cu 
dizabilități fără a fi însă în totalitate direct accesibile 
acestora 

5  

Răspuns: Primăria are pe site-ul său informații realizate 
prin soft-uri specializate, accesibile tuturor persoanelor cu 
dizabilități 

3  

Descrierea inițiativei bine justificată 2  
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parțial justificată 1  

Total punctaj întrebare  

 
TEMA D. Nimic despre noi, fără noi!  
 
Intrebare:Primăria se preocupă de consultarea persoanelor cu dizabilități? 

Răspuns 
punctaj 
evaluare 
răspuns 

punctajul 
membrului 
juriului 

Răspuns: Primăria organizează trimestrial consultări cu 
persoanele cu dizabilități 

5  

Răspuns: Primăria organizează anual consultări cu 
persoanele cu dizabilități 

3  

Descrierea inițiativei 
bine justificată 2  

parțial justificată 1  

Total punctaj întrebare  

 
 


