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Buletin informativ - Ianuarie 2022 

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, 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.  

Durata proiectului este de 50 luni, iar obiectivul general 

este reprezentat de 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. 

Data de începere a proiectului: 23.05.2019  

Data de finalizare a proiectului: 31.07.2023   

Valoarea totală a proiectului 111.978.816,40 lei din care 

94.549.862,89 lei cofinanțare UE. 

 

 

Rezultatele așteptate/finale în urma 

implementării proiectului:  

-7000 de șomeri și persoane 
inactive, persoane aflate în 
căutarea unui loc de muncă; 
Persoanele cu dizabilități vor 
beneficia de servicii de informare 
și consiliere în vederea angajării 
din partea ANOFM, din care: 
-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; 
-200 de angajatori vor primi 
subvenţie pentru adaptarea 
rezonabilă a  spațiilor de muncă 
pentru a răspunde nevoilor 
persoanelor cu dizabilităţi. 
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 Rezultate ale proiectului înregistrate în luna Ianuarie 2022:  

- 86 cereri de acordare a voucherului au fost evaluate de ANDPDCA;  

- 49 vouchere au fost emise și transmise DGASPC-urilor spre a fi distribuite beneficiarilor;   

- 37 cereri de acordare a voucherului au fost respinse; 

- 22 audiențe telefonice au fost acordate persoanelor cu dizabilități cu privire la modalitatea prin care 

pot să beneficieze de voucher, care sunt documentele necesare; 

- a fost actualizată lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii 

de acces pe site-ul www.andpdca.gov.ro: 

 1. AUDIOZIMA SRL; 

 2. LUTEX SA; 

 3. MOTIVATION SRL; 

 4. ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA SRL; 

 5. ORTOPEDICA SRL;  

 6. OTTO BOCK SERVICII ORTOPEDICE SRL; 

 7. MEDICAL EXPRESS SRL; 

 8. THERANOVA PROTEZARE SRL; 

 9. AUDIOLOGOS SRL; 

 10. CLARFON SA; 

 11. AUDIO NOVA SRL; 

 12. LUGIA NEW SERV SRL; 

 13. ECOPROTECH ENGINEERING SRL 

 14. ROSAL ORTOPEDIC SRL; 

 15. REHNORTORTO SRL; 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.andpdca.gov.ro/
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 16. ACUSTICREFLEX SRL; 

 17. ACUSTIC NOVOTEL SRL; 

 18. ROMSOUND SRL; 

 19. PECEF TEHNICA SRL; 

 20. MEDICAL SERVICES FOR NEUROLOGY SRL; 

 21. WESOUND AMG SRL; 

 22. SONOROM SRL; 

 23. ALCORADIS PROD SRL; 

 24. OSTEOPHARM SRL.  

Invităm persoanele cu dizabilități, șomere și inactive non – NEET să se adreseze agențiilor județene de 
ocupare a forței de muncă sau direcțiilor generale de asistență sociale de protecția copilului unde au 
domiciliu pentru a beneficia de oportunitățile din cadrul proiectului.  

Mai multe detalii pot fi accesate pe site-ul ANDPDCA (www.andpdca.gov.ro) sau site-ul ANOFM 
(www.anofm.ro). 

Persoanele cu dizabilități care pot beneficia de voucher pentru achiziționarea de dispozitive şi 
tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de 
asigurări sociale de sănătate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 

·       Au cetățenie română și locuiesc în România; 

·       Au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap; 

·       Sunt șomeri, persoane inactive și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; 

·       Sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 ani și până la împlinirea condițiilor  de pensionare. 

Tinerii peste 18 ani care nu au împlinit vârsta de 30 de ani pot beneficia de voucher doar dăcă urmează 
o activitate de formare profesională sau se află in sistemul de educație (tineri nonNEETs). 

 

         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. 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.anofm.ro/
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        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? 

- Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului transmit Autorității Naționale 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții centralizatorul cu cererile depuse 
și dosarele în original; 
- Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții transmite 
Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului voucherele nominale tipărite. 

 

- Persoana cu dizabilități: 

 Ridică voucherul de la DGASPC; 

 Prezintă voucherul furnizorului de tehnologie asistivă; 

 Primește produsul din Lista cu produse. 
 

SE FACILITEAZĂ INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

Sursa: gazetanord-vest.ro, 07 ianuarie 2022  

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți, în 
parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul 
”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, proiect cofinanțat în 
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă 
pentru toți. 

Obictivul specific este :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. 

http://www.fonduri-ue.ro/
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Durata proiectului este de 36 luni (23.05.2019 – 31.07.2023), iar obiectivul general este 
reprezentat de 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 muncii.  

În cadrul proiectului prin ANOFM se derulează măsurile active de ocupare pentru facilitarea 
inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități. 

Valoarea totală a proiectului este de 111.978.816,40 lei din care 94.549.862,89 lei 
cofinanțare UE. 

Persoanele cu dizabilități non-NEET șomere, persoane inactive, persoane aflate în căutarea 

unui loc de muncă care beneficiază de măsuri active de ocupare pot beneficia la cerere de 

sprijin prin acordarea de subvenții sub formă de vouchere pentru achiziționarea de dispozitive 

și tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național 

unic de asigurări sociale de sănătate. Voucherele au o valoare de maxim 23.000 lei.  

 

http://www.fonduri-ue.ro/
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În perioada 23 mai 2019 – 30 noiembrie 2021 s-au înregistrat următoarele rezultate: 

 1295 persoane cu dizabilități incluse în grupul țintă care au beneficiat de servicii  de 
informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională;  

 440 persoane angajate din care pentru 156 se finanțează subvenții conform art.80 și art.85 
din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimulare a ocupării 
forței de muncă; 

 609 note de verificare a conformității privind acordarea sau respingerea acordării 
voucherelor; 

 544 vouchere eliberate; 

 Au fost decontate un număr de 254 vouchere;  

 Au fost încheiate un număr de 544 angajamente ale beneficiarilor de a nu înstrăina 
produsul achiziționat în baza voucherului;  

 A fost actualizată lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și 
tehnologii de acces pe site-ul andpdca.gov.ro,incluzând, în prezent, un număr de 21 
furnizori. 

 

AJOFM BN: Proiect pentru accesul persoanelor cu dizabilități la un loc de muncă! 

Se acordă vouchere de maxim 5.000 de euro 

Sursa: Gazeta de Bistrița, 25 ianuarie 2022 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud este partener în proiectul 

“Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, al cărui beneficiar este 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. Proiectul este 

cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de 

muncă pentru toți. 

Obiectivul general  al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în 

condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în vederea creșterii 

șanselor de ocupare şi a ponderii persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piața liberă a muncii. 

http://www.fonduri-ue.ro/
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Obiectivul specific al proiectului este creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu 

accent pe șomerii de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane 

cu nivel redus de educație. 

Persoanele cu dizabilități non-NEET șomere, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc 

de muncă care beneficiază de măsuri active de ocupare pot beneficia la cerere de sprijin prin 

acordarea de subvenții sub formă de vouchere pentru achiziționarea de dispozitive și 

tehnologii  asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul national unic de 

asigurări sociale de sănătate. Voucherele au o valoare de maxim 23.000 lei. 

 

  

  

 

 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
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Voucherele pot fi accesate de persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au o 

dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap; se află în căutarea unui loc 

de muncă şi nu au un loc de muncă în prezent; au vârsta între 18 şi 65 ani, inclusiv elevi şi studenţi. 

Voucherul poate fi folosit şi pentru achiziţia mai multor produse asistive. Condiţia este ca produsele 

să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive 

şi tehnologii de acces. În cazul în care valoarea produselor este mai mare decât cea a voucherului, 

diferenţa este suportată de beneficiar sau de reprezentantul legal al acestuia, după caz. 

 

Pentru obţinerea unui voucher, persoana cu dizabilităţi se prezintă la AJOFM BN şi se înregistrează 

ca fiind în căutarea unui loc de muncă. Aici primeşte servicii de informare, consiliere şi mediere. 

Semnează apoi acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi 

participă la minimum două activităţi de informare, consiliere, mediere, cea de mediere fiind 

obligatorie. La DGASPC se depune dosarul cu documentele necesare, iar Direcţiile transmit către 

ANDPDCA centralizatorul cu cererile depuse. 

Ulterior, persoana cu dizabilităţi ridică voucherul de la DGASPC, îl prezintă furnizorilor de tehnologii 

şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul ANDPDCA şi 

primeşte produsul/produsele alese. 

Persoanele interesate se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – 

Năsăud din Bistrița, strada Gării, nr.2-4, persoana de contact Volcov Liana, tel 0263-236296, int.208 

,e-mail: liana.volcov.bn@anofm.gov.ro. 

 Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare poate 
fi consultată la http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/10/2_LISTA-Tehnologie-Asistiva-
_ianurie-2020.pdf            

 

 

 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
mailto:liana.volcov.bn@anofm.gov.ro
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http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/10/2_LISTA-Tehnologie-Asistiva-_ianurie-2020.pdf
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 Horațiu Ludu Cristinel                                                                   Ana Coralia Alexeanu-Buttu  

Responsabil comunicare       Manager de proiect 

                                                 

  

 
 

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 

web : http://andpdca.gov.ro/w/tehnologia-

asistiva  

Email:contact@andpdca.gov.ro  

Pagina Web: www.andpdca.gov.ro 

 

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.  

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://andpdca.gov.ro/w/tehnologia-asistiva
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