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VOUCHERE de 23.000 de mii de lei pentru persoanele cu dizabilități care vor să 

muncească și au nevoie  de tehnologii și dispozitive asisitive și tehnologii de acces, altele 

decât cele finanțate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Ilfov a demarat 

strângerea de cereri pentru acordarea voucherelor prin care persoanele cu dizabilități își 

pot achiziționa tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (altele decât cele 

finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate) în vederea creșterii șanselor de ocupare pe piața liberă a muncii, 

în condiții de egalitate cu ceilalți. Colectarea cererilor se face la solicitarea și în numele 

Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD), care derulează proiectul 

”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, finanțat din fonduri 

europene.   

POT beneficia de subvenția sub formă de voucher de maxim 23.000 de lei solicitanții care 

îndeplinesc cumulativ următoarele: 

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

2. Nu au loc de muncă în prezent, dar sunt în căutarea unui loc de muncă și nu au 

venituri lunare mai mari de 500 de lei; 

3. Sunt în vârsta de muncă (au minim 18 ani). 

NU POT beneficia de vouchere persoanele cu dizabilități care: 

1. Au un loc de muncă; 

2. Beneficiază de pensie de invaliditate, pensie de limită de vârstă sau pensie de urmaș 

cu o valoare mai mare de 500 de lei; 

3. Realizează un venit lunar cu o valoare mai mare de 500 de lei. Nu se consideră venit 

prestația socială acordată persoanei cu dizabilități (indemnizația și bugetul personal 

complementar precum și indemnizația de însoțitor, conform Codului fiscal); 

4. Sunt elevi și studenți (pot fi încadrați ca șomeri abia după absolvirea programului de 

învățământ); 

5. Nu se încadrează în categoria 18-65 de ani. 

Alăturat cererii pentru acordarea voucherului, solicitanții vor depune la dosarul înregistrat 

la DGASPC Ilfov următoarele documente: 

- Certificat de încadrare în grad de handicap și anexa acestuia (copii); 

- Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii  și dispozitive asistive 

și tehnologii de acces; 



- *Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea forței de muncă asigurate 

de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM), însoțit de planul 

individual (copie); 

- Angajamentul solicitantului că nu înstrăinează produsul asistiv. 

* Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea forței de muncă (însoțit de planul 

individual) trebuie obținut înaintea depunerii cererii pentru voucher, de la AJOFM, în baza 

CI/BI, adeverinței medicale și ultimului document de studii. Acordul se eliberează după ce 

solicitantul se înregistrează ca fiind în cautarea unui loc de muncă și participă la minimum 

două activități asigurate de AJOFM (ex: informare, consiliere, mediere). 

 

Solicitanții vor intra în posesia voucherelor după depunerea dosarului complet la DGASPC 

Ilfov și eliberarea de către ANPD a voucherelor nominale, în valoare de maximum 23.000 de 

lei. În baza acestora, fiecare beneficiar se va prezenta la unul dintre furnizorii de tehnologie 

asistivă și va intra în posesia dispozitivului sau tehnologiei de care are nevoie pentru 

integrarea sau reintegrarea pe piața liberă a muncii. Lista tehnologiilor și dispozitivelor 

asisitive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare și Lista furnizorilor / 

producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces sunt disponibile pe 

site-ul ANPD (www.anpd.gov.ro). 

 

Voucherele pentru 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 sunt 

acordate de ANPD în parteneriat cu ANOFM, în cadrul proiectului ”Facilitarea inserției pe 

piața muncii a persoanelor cu dizabilități” Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat 

de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - axa 

prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți. 

Procedura de acordare a voucherelor a fost aprobată prin Ordinul comun al Ministerului 

Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Sănătății și președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate nr. 821/481/310/2019 (publicat în MO258 din 03.04.2019). 

Pentru mai multe detalii, accesați http://anpd.gov.ro/web/tehnologie-asistiva/. 

 

Persoanele interesate se pot adresa : 

Serviciului Evidență Plată și Beneficii de Asistență Socială 

Camera 6, parter. 

Telefon: 021.369.58.89 int 109. 

E-mail: asistentasocialaif@gmail.com 

Persoană de contact: Alexandru Dovleac, consilier. 
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