JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA CĂPÂLNIŢA

ANUNȚ
Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii
(A.N.D.P.D.C.A.), în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă A.N.O.F..M.,
implementează proiectul "Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi", Cod
MySMIS2014+:130164, proiect cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020,
Axa prioritară 3.
În cadrul proiectului, în baza unui voucher, persoanele cu dizabilităţi pot achiziţiona tehnologii şi
dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate, în valoare de aproximativ 5 000 de euro.
Voucherele pentru tehnologie asistivă pot fi folosite pentru achiziţia a două dispozitive.
De asemenea persoanele cu dizabilităţi, aflate în căutarea unui loc de muncă, pot folosi
voucherele pentru tehnologia asistivă şi pentru achiziţia de accesorii.
Recent a fost aprobat şi ordinul Ordinul nr. 103/2021 care permite achiziţia de două
dispozitive, în cazul unor deficienţe bilaterale.
Persoanele care pot beneficia de tehnologie asistivă sunt:
 Persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;
 Persoane în căutarea unui loc de muncă şi care nu au un loc de muncă în prezent;
 Persoane în vârsta de muncă (18-65 ani).
Pentru a beneficia de aceste vouchere, persoana cu dizabilităţi se prezintă la AJOFM cu
următoarele documente: carte de identitate, adeverinţă medicală, ultimul document de studii.
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ înregistrează
persoana ca fiind în 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 şi participă la minimum două activităţi asigurate de AJ.O.F.M.
(informare, consiliere, mediere).
Apoi, persoana cu dizabilităţi se prezintă la DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENŢĂ SOCIALA ŞI
PROTECŢIA COPILULUI unde depune următoarele documente:.
 Cerere pentru acordarea voucherului;
 Certificat de încadrare în grad de handicap şi Anexa acestuia (copii);
 Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de
acces;
 Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă asigurate de
AJOFM, însoţit de Planul individual(copie);
 Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.
D.G.A.S.P.C. transmite A.N.D.P.D.C.A. centralizatorul cu cererile depuse, iar Autoritatea transmite
DGASPC voucherele nominale tipărite;
Persoana cu dizabilităţi
 ridică voucherul de la DGASPC;
 prezintă voucherul furnizorului de tehnologie asistivă;
 primeşte produsul din Lista cu produse.
Data de finalizare a proiectului: 23.05.2022.
Căpâlniţa, la 08.03.2021
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Linkuri utile:
http://andpdca.qov.ro/w/voucherele-pentru-tehnoloqie-asistiva-pot-fi-folosite-pentru- achizitia-adoua-dispozitive/
http://andpdca.gpv.rO/w/tehnoloqia-asistiva/
http://andpdca.qov.r0/w/tehnoloqia-asistiva/

