
 
 
 

 

Angajamentul nostru  
față de accesibilitatea  
pentru toți 
Politica noastră este aceea de a ne asigura că un public 
cât mai mare posibil, inclusiv persoanele cu dizabilități, se 
poate bucura pe deplin de informațiile oferite de site-urile 
web și aplicațiile mobile ale companiei noastre. 
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Ne străduim ca site-urile web și aplicațiile mobile ale companiei noastre să se conformeze cu criteriile de succes și cerințele standardelor de conformitate de 
nivelul A și nivelul AA ale Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG), așa cum au fost publicate de World Wide Web Consortium (W3C) și de Web 
Accessibility Initiative (Wai). 

— Distribuim personalului nostru această politică și îi instruim în legătură cu ea pe membrii acestuia, inclusiv pe cei care concep, dezvoltă, întrețin, administrează 
sau sunt, în orice alt fel, responsabili de conținutul și formatul site-urilor web și aplicațiilor mobile ale companiei noastre. 

— Desfășurăm în mod regulat testări ale accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor noastre mobile. 

— Evaluăm și revizuim în mod regulat site-urile web și aplicațiile noastre mobile pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități.  Printre acestea se numără 
persoane care: 

— folosesc cititoare de ecran sau software vocal interactiv, 

— folosesc exclusiv sau predominant tastaturile pentru a introduce date și a naviga pe site-uri web, 

— folosesc dispozitive de ieșire Braille, 

— folosesc tastaturi pe ecran, 

— folosesc software de mărire a textului, 

— trebuie să poată ajusta dimensiunile și/sau culoarea caracterelor pentru a vizualiza paginile web, 

— au nevoie de descriere audio pentru a accesa conținutul video, 

— au nevoie de subtitrări și descrieri pentru a accesa materialele audio și cu conținut vizual. 

—  Am desemnat o echipă de coordonare și conducere pentru accesibilitate la nivel de companie, ai cărei membri sunt buni cunoscători ai accesibilității și WCAG 
și sunt disponibili ca resurse pentru site-urile web și aplicațiile mobile ale companiei noastre. 

—  Am încheiat un parteneriat cu eSSENTIAL Accessibility, ca Partener pentru accesibilitate digitală, pentru a valorifica platforma lor, Accessibility as a Service, 
în evaluarea, remedierea și mentenanța continuă a site-urilor și aplicațiilor mobile ale companiei noastre. Prin acest parteneriat, oferim tehnologie de 
asistență persoanelor cu dizabilități; printre care se numără, dar care nu se limitează la deficiențele de vedere și deficiențele motorii. Aplicația – care poate fi 
recunoscută printr-o pictogramă distinctă pe site-urile noastre – încorporează instrumente precum înlocuirile mouse-ului și tastaturii, recunoașterea vocală, 
activarea vorbirii, navigarea hands-free/touch-free și multe altele.  Această tehnologie asistă navigarea și interacțiunea pe site-uri și servește drept mijloc 
auxiliar de sprijin și de asistență pentru comunicare impus de ADA (Asociația Americană pentru Diabet). 

—  Depunem eforturi pentru a ne asigura că furnizorii terți verifică accesibilitatea conținutului pe care îl dezvoltă pentru site-urile web și aplicațiile mobile ale 
companiei noastre. 

—  Rețineți că site-urile web și aplicațiile mobile ale companiei noastre se pot conecta la sau pot avea interfață cu site-uri web și aplicații mobile terțe pe care nu 
le controlăm și cu care nu suntem afiliați în mod direct. 

—  În timp ce continuăm să depunem eforturi pentru a asigura accesibilitatea site-urilor și aplicațiilor mobile ale companiei noastre, apreciem feedbackul din 
partea vizitatorilor cu privire la modul în care am putea îmbunătăți accesibilitatea. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/

