
 

 ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”  

Dispozitive și tehnologii asistive destinate persoanelor cu dizabilități 

 

  
Voucherele au o valoare de până la 23 de mii de lei și sunt acordate prin proiectul derulat de 
ANDPDCA în parteneriat cu ANOFM, ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu 
dizabilități”. 
 
Cine poate accesa voucherul de până la 23 de mii de lei 
 
  Pot accesa voucherele persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
1.Sunt persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de 
handicap; 
2.Sunt persoane în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent; 
3.Sunt persoane cu vârste între 18-65 ani, inclusiv elevi și studenți. 
 
 Voucherul poate fi folosit și pentru achiziția mai multor produse asistive. Condiția este ca 
produsele să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și 
dispozitive asistive și tehnologii de acces. 
În cazul în care valoarea produselor este mai mare decât cea a voucherului, diferența este 
suportată de beneficar sau de reprezentantul legal al acestuia, după caz. 



 
 
Ce pași trebuie urmați pentru obținerea voucherelor 
 
 Persoana cu dizabilități se prezintă la AJOFM și se înregistrează ca fiind în căutarea 
unui loc de muncă. Aici primește servicii de informare, consiliere și mediere. 
Semnează apoi acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de 
muncă și participă la minimum două activități de informare, consiliere, mediere, cea de 
mediere fiind obligatorie. 
La DGASPC se depune dosarul cu documentele necesare, iar Direcțiile transmit către 
ANDPDCA centralizatorul cu cererile depuse. ANDPDCA transmite DGASPC voucherele 
nominale tipărite. 
Persoana cu dizabilități: 

 ridică voucherul de la DGASPC; 

 prezintă voucherul furnizorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces 
prevăzuți în lista disponibilă pe site-ul ANDPDCA; 

 primește produsul/produsele alese din Lista cu produse de pe siteul gov.ro 
 

Data de finalizare a proiectului: 31.07.2023 
 

INFOLINE: 0751015063 – luni-vineri (12:00-14:00) 
 
Formularele  necesare pot fi accesate pe pagina instituţiei www.dgaspcgalati.ro  la rubrica 
Formulare şi acte utile,  iar pentru informaţii suplimentare persoanele interesate se pot adresa la 
sediul DGASPC Galaţi din Str. Brăilei nr. 138B, biroul 7, telefon 0236311086 int. 144. 
 

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

