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FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

Beneficiari voucher 

Ce persoane pot beneficia de un voucher pentru obținerea de 

tehnologie asistivă? 

Beneficiarii de vouchere pentru tehnologie asistivă sunt 

persoanele adulte cu dizabilități – șomeri, înregistrate la 

agențiile județene de ocupare a forței de muncă. 

Calitatea de șomer presupune întrunirea cumulativă a următoarelor 

condiții: 

 are vârsta minimă de 18 ani și se află în căutarea unui loc de 

muncă;  

 nu are un loc de muncă și nu realizează venituri lunare mai mari 

de 500 RON conform Codului Fiscal; 

 starea de sănătate şi capacitățile fizice şi psihice o fac aptă 

pentru prestarea unei munci -  o adeverință medicală eliberată de 

către medicul de familie din care să rezulte că sunt apte sau parțial 

apte pentru a fi încadrate în câmpul muncii; 

 este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat 

următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă; 

 se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în 

a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori 

la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile 

prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă. 
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Rezultatele așteptate/finale în urma 

implementării proiectului:  

•  7000 de persoane cu 
dizabilități vor beneficia de 
servicii de informare și 
consiliere în vederea angajării 
din partea ANOFM; 
• 200 de angajatori vor primi 
subvenţie pentru adaptarea 
rezonabilă a  spațiilor de 
muncă pentru a răspunde 
nevoilor persoanelor cu 
dizabilităţi; 
•  Pentru 200 de persoane cu 
dizabilități nou angajate, non-
NEET, angajatorii vor primi 
subvenţie în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 76/2002;   

•  Cel puţin 700  de persoane 
cu dizabilităţi care beneficiază 
de voucher vor fi încadrate pe 
piaţa muncii. 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pași necesari pentru obținerea tehnologiei asistive 
 
ETAPA 1    CUI MĂ ADRESEZ PRIMA DATĂ? 
Persoana cu dizabilități se prezintă la AJOFM cu următoarele documente: 
- carte de identitate; 
- adeverință medicală; 
- ultimul document de studii. 
 
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 
-înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă; 
-acordă servicii de informare, consiliere și mediere. 
 
PERSOANA CU DIZABILITĂȚI 
- semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă; 
-participă la minimum două activități asigurate de AJOFM (informare, consiliere, mediere). 
 
ETAPA 2     CE FAC MAI DEPARTE? 
Persoana cu dizabilități se prezintă la DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI 
unde depune următoarele documente: 
I.Cerere pentru acordarea voucherului; 
II.Certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia (copii); 
III.Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de 
acces; 
IV.Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, 
însoțit de Planul individual (copie) ; 
V.Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.  

ETAPA 3    CUM INTRU ÎN POSESIA VOUCHERULUI? 

-DGASPC transmite ANPD centralizatorul cu cererile depuse; 

-ANPD transmite DGASPC voucherele nominale tipărite. 

-Persoana cu dizabilități: 

 Ridică voucherul de la DGASPC; 

 Prezintă voucherul furnizorului de tehnologie asistivă; 

 Primește produsul din Lista cu produse. 
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Autoritatea Naţională pentru 

Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi, Copii și Adopții 

B-dul Ghe. Magheru nr. 7, Sector 

1, Bucureşti 

 
Tel: 021 3153633, 021 3153630, 021 
3100789, 021 3100790 

Fax: 021 3127474 

 

Facilitarea inserției pe piața muncii a 
persoanelor cu dizabilități 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și 

Adopții în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

implementează Proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu 

dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului persoanelor 

cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional 

și comunicațional, în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii 

persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii. 

 

Proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea 

ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă 

durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor 

cu nivel redus de educație. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României.  
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