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Către: Conducerea Aeroportului Iași, în atenția Domnului Director Cătălin BULGARIU 

  

Domnule Director, 

 

Subsemnatul, Alexandru LUCHICI, având domiciliul în Iași, ............, utilizator de scaun 

rulant, încadrat în grad de handicap conform certificatului nr. 11151/03.12.2013/79117, vă 

înaintez prezenta sesizare pentru a vă aduce la cunoștință următoarele: 

• vă felicit că ați luat atitudine în urma sesizării pe care v-am înaintat-o în martie a.c. și 

în urma anchetei Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași și ați remediat 

o parte din problemele referitoare la adaptarea parcării aeroportului pentru nevoile 

persoanelor cu dizabilități. Ați marcat locurile de parcare special adaptate pe sol însă 

lipsește semnalizarea pe verticală, pe panou indicator cu semnul de handicap, așa 

cum este specificat în Normativul 051/2000 privind adaptarea clădirilor civile și 

spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap. Am speranța că 

este doar o etapă de lucru și urmează să finalizați conform standardelor accesibilizarea 

parcării aeroportului; 

• în seara zilei de 3 Decembrie (întâmplător, Ziua Internațională a Persoanelor cu 

DizABILITĂȚI), la ora 22.00, am avut treabă la aeroport și am avut nevoie de parcarea 

adaptată, unde am găsit în mijlocul spațiilor adaptate un container plin de gunoi, 

alături de care alte gunoaie împrăștiate, așa cum vedeți în fotografia alăturată. Am 

considerat că este o situație provizorie și nu v-am scris, însă ieri - 7 decembrie - am 

găsit același container de gunoi golit pe același loc de parcare adaptat. Această situație 

denotă lipsa de respect pe care o au angajații agenți de pază ai parcării și 

manipulatorii Salubris față de persoanele cu dizabilități și lipsa dumneavoastră 

de vigilență și abilitate de comunicare în privința conștientizării staff-ului 

dumneavoastră. O situație regretabilă în rezolvarea căreia e de așteptat să luați 

atitudine; 

• de fiecare dată când să ies din parcare a trebuit să așteptăm și să căutăm minute în șir 

gardianul responsabil cu parcarea, care să deschidă bariera, având în vedere că 

beneficiez de gratuitate în baza legitimației de handicap. Eu depind de însoțitor 

personal în activitățile mele, care a căutat de fiecare dată gardianul, însă cum s-ar fi 

descurcat o persoană independentă utilizatoare de scaun rulant? Trebuie găsită o 

soluție ca o persoană să fie mereu la cabina parcării sau instalat un interfon de 

comunicare la barieră. 
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În ceea ce mă privește, dincolo de dizabilitatea loco-motorie, am o viață activă și mă 

străduiesc în fiecare zi să mă implic direct în chestiunile care țin de persoana mea, reprezintându-

mă singur în relația cu instituțiile cu care interacționez. Vă rog să luați în considerare această 

sesizare și să veniți în întâmpinarea mea și a tuturor persoanelor cu nevoi speciale care doresc să 

rămână persoane active în societate și în propria lor viață, luând măsurile adecvate și rezolvând 

aceste impedimente care nu fac decât să adauge la dificultățile cu care ne confruntăm în fiecare 

zi, alte praguri care duc la izolare și stigmatizare.   

Totodată, coordonez proiectele Asociației EU RESPECT – www.euRespect.ro – din Iași, 

pe care am co-fondat-o în 2010, prin care derulăm acțiuni care promovează potențialul 

persoanelor cu dizabilități, acțiuni de conştientizare şi iniţiative ce țin de integrarea persoanelor 

cu dizabilități ca vectori activi într-o societate incluzivă. Vă comunic și din partea asociației că 

ne-am bucura să primim un răspuns pozitiv din partea dumneavoastră și să remediați problemele 

subliniate în această sesizare într-un timp cât mai scurt. 

 

Vă mulțumesc! 

 

Solicit număr de înregistrare al sesizării și răspuns în termen legal pe adresa: 

alex.luchici@gmail.com 

 

 

    8.12.2019                Semnătura  

              Alexandru LUCHICI 

 

 


