Declaraţie de Accesibilitate
Moovit consideră că este foarte important ca serviciile sale să fie accesibile
tuturor. S-au efectuat adaptări pe website, in conformitate cu Reglementările de
Accesibilitate ale Organismelor (Site-uri Web şi Aplicaţii Mobile) Sectorului Public
(Nr. 2) din 2018 şi Orientările privind accesibilitatea conţinutului web W3C 2.1,
nivel AA.

Ajustările de accesibilitate includ:
Ajustările pentru utilizatorii de tastatură:
Toate funcţionalităţile conţinutului website-ului pot fi operate prin interfaţa
tastaturii: apăsarea tastei Tab vă permite să accesaţi următorul link, iar apăsarea
tastei Enter vă permite deschiderea link-ului. Apăsarea tastelor Shift-Tab vă
permite să accesaţi link-ul anterior.
În câmpurile de căutare cu funcţia auto-completare, apăsarea tastei Tab în
câmpul de căutare vă permite să accesaţi partea de sus a listei auto-completare.
Apăsarea tastelor sus/jos vă permite să vă mişcaţi printre opţiuni, iar tasta Enter
vă permite să selectaţi opţiunea din faţa dumneavoastră.
Omiterea unor zone diferite pe pagină şi website
Această opţiune va ajuta utilizatorii de tastatură şi persoanele cu deficienţe de
vedere. În partea de sus a fiecărei pagini, există un link marcat „Săriţi la
conţinutul principal”, iar apăsarea tastei Enter vă va permite să accesaţi
conţinutul principal al paginii.

Ajustări pentru utilizatorii cu deficienţe de vedere
● Culori cu contrast puternic pentru a îmbunătăţi lizibilitatea conţinutului
● Funcţia de zoom in şi zoom out a paginii, utilizând opţiunea de zoom a
browser-ului. Apăsarea simultană a tastelor Ctrl/Cmd şi plus (+) pe pagină
va mări pagina (apăsaţi de câteva ori până obţineţi dimensiunea dorită).
Apăsarea tastelor Ctrl/Cmd şi minus (-) vă va permite să obţineţi efectul
opus.
● Măriţi dimensiunea fontului prin setarea preferinţelor browser-ului sau
sistemului de operare:
○ Chrome: Setări => Aspect => dimensiune font
○ Firefox: Opţiuni => Limbă şi Aspect => Font implicit => Dimensiune

○ iPhone: Setări => Accesibilitate => Afişaj şi Dimensiune Text => Text mai
mare

Prevenirea flash-urilor şi animaţiei
Website-ul utilizează animaţie pentru a afişa sosirile în timp real. Utilizatorii care
doresc să dezactiveze flash-urile, pot modifica setările sistemului de operare:
● Windows: Dezactivaţi Afişează Animaţii în Setări => Uşurinţa accesului =>
Afişaj
● Macintosh şi iPhones: Selectaţi Reduceţi Mişcarea în Setări =>
Accesibilitate
● Android: Apăsaţi Eliminaţi animaţii în Setări => Accesibilitate
Ajustări pentru utilizatorii cu cititoare de ecran
Website-ul este complet accesibil cititoarelor de ecran, deoarece include:
● Titluri
● Texte alternative pentru imagini
● Secţiuni separate pentru navigare şi conţinut şi opţiunea de a sări între
acestea
● Utilizarea ARIA pentru a îmbunătăţi capacitatea cititorului de ecran
Despre Declaraţia de Accesibilitate
Această declaraţie a fost scrisă pe 18 iunie 2020, după ce website-ul a fost testat
pe browserele Chrome (web şi telefon), Firefox (web) şi Safari (iPhone). De
asemenea, website-ul a fost testat cu JAWS pentru cititorul de ecran Windows
pe Chrome. Toate paginile noi sunt, de asemenea, testate în mod regulat.
Contactaţi-ne cu privire la Accesibilitate
Moovit depune, în mod regulat, eforturi pentru a îmbunătăţi accesibilitatea
website-ului, prin urmare, dacă aveţi comentarii sau întrebări, nu ezitaţi să ne
contactaţi la https://moovit.com/contact-us/. Vă rugăm să adăugaţi un link la
pagina la care faceţi referire şi să vă adăugaţi datele de contact.

