
Fl$Ă PREZENTARE PROIECT 
Leader/Benefidăr Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, 

Copii şi Adopţii (ANDPDCA) 
Partener Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) 
Co-d -M-ySMIŞ2-01 --. -. - 130164 
AXa priontara:-  ---- - 3 - Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectiv spedfic 	• 3.1. - Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent 

pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor 
cu dizabilităţi, persoanelor cu nivet redus de educaţie. 

PriO-ădă 
implementare 

23.05.2019 - 31.07.2023 

Descriere profect Pentru a veni 1n sprijinul persoanelor cu dizabitităţi aflate 1n căutarea 
unui loc de muncă şi a facilita inserţia pe piaţa muncii, 1n cadrul 
proiectului, se acorda un voucher In valoare de maximum 23000 lei, 1n 
baza căruia pot fi achiziţionate tehnologii şi dispozitive asistive şi 
tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate. 

Voucherul poate fi folosit exciusiv la achiziţionarea de tehnologii şi 
dispozitive asistive şi tehnologii de acces, care se regăsesc In Lista 
cuprinsă in anexa nr. 1 la Procedura - Lista tehnologlilor şi dispozitivelor 
asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, doar 1n 
relaţie cu operatorii economici - furnizori/producători de tehnologii şi 
dispozitive 	asistive 	şi 	• tehnologii 	de 	acces 	prevăzuţi 	1n 	Lista 
furnizorilor/producătorilor 	de 	tehnologii 	şi 	dispozitive 	asistive 	şi 
tehnologii de acces. 

Obiectiv Proiectul „Facilitarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi", are 
ca obiectiv specific sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi aflate 1n 
căutarea unui loc de muncă, beneficiare de servicii de informare şi 
consiliere profesională, 	medierea muncii sau formare profesională, 
Inregistrate la Serviciul Public de Ocupare (AJOFM), 1n accesarea şi 
utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, In 
vederea creşterii şanselor de ocupare. 

Grup ţintă 	-- ---- Persoanele eligibile pentru a fi incluse In grupul ţintă trebuie să 
Indeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
- Au cetăţenie română şi loculescIn România; 
- Au o dizabilitate atestată prin certificatul de Incadrare 1n grad de 

handicap; 
- Sunt persoane adulte cu dizabilităţi şomere sau persoane inactive, 

persoane aflate 1n căutarea unui loc de muncă şi care nu au un loc de 
muncăIn prezent, 

- Nu sunt tineri NEETs (prin tânăr NEETs se Inţelege persoană cu vârsta 
cuprinsă Intre 18 ani şi până la Implinirea vârstei de 30 de ani care nu 
urmează nid o activitate de formare profesionala nici nu mai sunt in 
sistemul de educaţie); 

Rezultate - 7000 persoane cu dizabilităţi non-NEET şomere, persoane inactive, 
persoane aflate 1n căutarea unui loc de muncă informate, consiliate şi 
mediate 1n vederea angajării; 

- 700 persoane cu dizabilităţi non-NEET şomere, persoane inactive, 
persoane aflate 1n căutarea unui loc de muncă angajate pe piaţa 
muncii; 

- pentru 200 persoane cu dizabilităţi non-NEET angajatorii vor primi 
subvenţii conform art.80 şi 	art. 85 	din Legea nr. 76/2002 	privind 
sistemul 	asigurărilor pentru 	şomaj şi stimularea ocupării forţel de 
muncă; 

- 200 de spaţil de muncă adaptate nevoilor specifice persoanelor cu 
dizabilităţi. 

Cheltuieli totale 
proiect 

111,978,816.40 (LEI) 


