
Paşi necesari pentru obţinerea 
tehnologiei asistive 

ACCES PRIN 
4,1m  TEHNOLOGII 

ASISTIVE 

Persoana cu dizabilităţi se prezintă  la Agenţia 
Judeţeană  pentru Ocuparea Forţei de Muncă  
(AJOFM) cu următoarele documente: carte 
de identitate, adeverinţă  medicală, uttimul 
document de studii. 

AJOFM Inregistrează  persoana cu dizabilităţi 
aflată  in căutarea unui loc de muncă  şi acordă  
servicii de informare, consiliere şi mediere. 

Persoana cu dizabilităţi 

- Semnează  Acordul privind participarea la 
măsurile pentru stimularea ocupării forţei de 
muncă; 
- Se prezintă  la Direcţia Generală  de Asistenţă  
Socială  şi Protecţia Copilului (DGASPC) unde 
depune următoarele documente: 
I. Cerere pentru acordarea voucherului; 
II.Certificat de incadrare 1n grad de handicap 

şi Anexa acestuia (copii); 
III. Recomandare din partea medicului specialist 
privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive 
şi tehnologii de acces; 

IV.Acord privind participarea la măsurile 
pentru stimularea ocupării forţei de muncă  
asigurate de AJOFM, insoţit de Planul individual 
(copie); 

V.Angajament că  nu 1nstrăinează  produsul 
asistiv. 

DGASPC transmite la Autoritatea Naţională  
pentru Persoanele cu Dizabilităţi centralizatorul 
cu cererile depuse, in vederea tipăririi 
voucherelor. 

Persoana cu dizabilităţi ridică  voucherul de la 
DGASPC şi îL prezintă  furnizorului de tehnologie 
asistivă. 

- Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii 
şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces şi 
- Lista dispozitivelor asistive sunt postate pe 
site 
ANPD www.anpd.gov.ro  butonul "Tehnologie 
Asistivă". 



Data de "incepere a proiectului: 23.05.2019 
Data de finalizare a proiectult 31 07.2023 

Valoarea totara a Droiectutui 111.978.816,40 lei 
din car  94.549.692,9  lei cofinanţare UE. 

Beneficiar: Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi 
Calea Victoriei nr. 194, Sector 1, Bucureşti 
Tel.: +4 021 212 54 42 
Fax: +4 021 212 54 43 
Pagina web: www.anpd.gov.ro  
Adresă e-mail: registratura@anpd.gov.ro  

Partener: Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă 
Str. Avalanşei nr. 20-22, Sector 4, Bucureşti 
Telefon/Fax: 0213039831 / 0213039831 
Pagina web: www.anofm.ro  
Adresă e-mail: anofm@anofm.ro  

Proiect "Facilitarea insertiei pe piaţa muncii a 
persoanelor cu dizabilităti" cofinantat din Fondut 
Social European prin Programul Operaţional 
Capital Uman 2014-2020 

ANPD 
30.10.2019 
Continutul acestui material nu reprezintă 1n mod 
obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau 
a Guvernului României 

Rezultate aşteptate: 

Acces pe piaţa muncii 
prin Tehnologii 

Asistive 

Obiectiv general al proiectului: 
Asigurarea 	accesului 	persoanelor 	cu 
dizabilităţi, 1n condiţii de egalitate cu ceilalţi, 
la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional 
in vederea creşterii şanselor de ocupare şi a 
ponderii persoanelor cu dizabilităţi angajate 
pe piaţa liberă a muncii. 

Pot beneficia de tehnologie asistivă in cadrul 
proiectului: persoane adulte cu dizabilităţi 
aflate în căutarea unui loc de muncă, 
inregistrate la agenţiile judeţene de ocupare a 
forţei de muncă. 
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- 7.000 de persoane cu dizabilităţi vor beneficia 
de servicii de informare şi consiliere; 
- 200 de angajatori vor primi subvenţie pentru 
adaptarea rezonabilă a spaţiilor de muncă 
pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu 
dizabilităţi; 
- angajatorii vor primi subvenţie pentru 200 
de persoane cu dizabilităţi nou angajate; 
- cel puţin 700 de persoane cu dizabilităţi 
care beneficiază de voucher vor fi incadrate 
pe piaţa muncii. 


