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Buletin informativ - Mai 2022 

FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A 

PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 

Persoanelor cu Dizabilități, 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 subvenție în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 
76/2002;   

 Cel puțin 700  de persoane cu 
dizabilități care beneficiază de 
voucher, vor fi încadrate pe piața 
muncii; 

 200 de angajatori vor primi 
subvenție pentru adaptarea rezonabilă 
a  spațiilor de muncă pentru a răspunde 
nevoilor persoanelor cu dizabilități. 
 

 

 

 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
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 Rezultate ale proiectului înregistrate în luna Mai 2022:  

 96 cereri de acordare a voucherului au fost evaluate de ANPDPD;  

 59 vouchere au fost emise și transmise DGASPC-urilor spre a fi distribuite 

beneficiarilor;   

 37 cereri de acordare a voucherului au fost respinse; 

 42 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.anpd.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; 

 16. ACUSTICREFLEX SRL; 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.anpd.gov.ro/
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 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; 

 25. AUDIOSMART PROTEZARE SRL; 

 26. SONOTECH AUDIOLOGIE SRL; 

 27. SONOMAG AUDIOLOGIE SRL; 

 28. SONOFON AUDIOLOGIE 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 ANPDPD (www.anpd.gov.ro) sau site-ul ANOFM 
(www.anofm.ro). 

Persoanele cu dizabilități care pot beneficia de voucher pentru achiziționarea de dispozitive 

și 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. 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.anofm.ro/
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Tinerii peste 18 ani care nu au împlinit vârsta de 30 de ani pot beneficia de voucher doar 

dacă urmează o activitate de formare profesională sau se află in sistemul de educație (tineri 

non NEETs).       

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. 

 

        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); 

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

 

Juridice.ro 

Procedura privind modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate 

angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele 

cu dizabilități 

05.05.2022 | JURIDICE.ro 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 din 05 mai 2022 a fost publicată Procedura privind 
modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea 
rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilități angajate ca urmare a 
implementării proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu 
dizabilități” POCU/605/3/1/130164. 

Procedura descrie modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor în 

vederea adaptării rezonabile la locul de muncă pentru persoane cu dizabilități, așa cum este 

aceasta definită la art. 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Condițiile de eligibilitate a angajatorilor pentru decontarea sumelor de bani pentru 

adaptarea rezonabilă a persoanelor cu dizabilități la locul de muncă: 

http://www.fonduri-ue.ro/
https://lege5.ro/MonitorOficial/mongq3danzygiyq/monitorul-oficial-partea-i-nr-447-05-05-2022?numar=447&d=05-05-2022
https://lege5.ro/Gratuit/geytcnrwga4te/procedura-privind-modalitatea-de-decontare-a-sumelor-de-bani-acordate-angajatorilor-pentru-adaptarea-rezonabila-la-locul-de-munca-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-angajate-ca-urmare-a-implementarii-p
https://lege5.ro/Gratuit/geytcnrwga4te/procedura-privind-modalitatea-de-decontare-a-sumelor-de-bani-acordate-angajatorilor-pentru-adaptarea-rezonabila-la-locul-de-munca-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-angajate-ca-urmare-a-implementarii-p
https://lege5.ro/Gratuit/geytcnrwga4te/procedura-privind-modalitatea-de-decontare-a-sumelor-de-bani-acordate-angajatorilor-pentru-adaptarea-rezonabila-la-locul-de-munca-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-angajate-ca-urmare-a-implementarii-p
https://lege5.ro/Gratuit/geytcnrwga4te/procedura-privind-modalitatea-de-decontare-a-sumelor-de-bani-acordate-angajatorilor-pentru-adaptarea-rezonabila-la-locul-de-munca-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-angajate-ca-urmare-a-implementarii-p
https://lege5.ro/Gratuit/geytcnrwga4te/procedura-privind-modalitatea-de-decontare-a-sumelor-de-bani-acordate-angajatorilor-pentru-adaptarea-rezonabila-la-locul-de-munca-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-angajate-ca-urmare-a-implementarii-p
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– angajatorii au încadrat în muncă pe perioadă nedeterminată cel puțin o persoană cu 

dizabilități – persoana în cauză beneficiază de măsuri pentru stimularea ocupării forței de 

muncă vizând creșterea șanselor de ocupare, fiind înregistrată la agenția județeană de 

ocupare a forței de muncă/Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București şi 

care face parte din grupul-țintă al proiectului 

– trebuie să facă dovada finalizării adaptării rezonabile la locul de muncă pentru persoana 

cu dizabilități încadrată în muncă (modificarea programului de lucru, achiziționarea de 

echipament, dispozitive și tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea) 

Angajatorul care beneficiază de decontarea sumelor de bani în vederea adaptării rezonabile 

la locul de muncă pentru persoana cu dizabilități are obligația de a asigura menținerea 

raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia pentru o perioadă de minimum 12 luni. În 

cazul în care angajatorul beneficiază cumulativ de măsurile de stimulare a angajatorilor 

finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi de sprijin sub forma decontării sumelor de bani pentru adaptarea 

rezonabilă la locul de muncă, obligația de a asigura menținerea raporturilor de muncă sau 

de serviciu este pentru o perioadă de 18 luni. 

 

Articole de presă referitoare la rezultatele obținute în cadrul proiectului: 

ȘTIRI LOCALE: Satu  Mare 

FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

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. 

http://www.fonduri-ue.ro/
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Obiectivul 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.  

Durata proiectului este de 50 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. 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
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Rezultate ale proiectului înregistrate în luna Aprilie 2022: 

 87 cereri de acordare a voucherului au fost evaluate de ANPDPD; 

 62 vouchere au fost emise și transmise DGASPC spre a fi distribuite beneficiarilor; 

 25 de cereri de acordare a voucherului au fost respinse; 

 35 audiențe telefonice au fost acordate persoanelor cu dizabilități cu privire la 
modalitatea prin care pot să beneficieze de vouchere;  

 A fost actualizată lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive 
asistive și tehnologii de acces pe site-ul andp.gov.ro, incluzând, în prezent, un 
număr de 28 furnizori. 

 

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. 

                                                                             SURSA: gazetnord-vest.ro, 03.05.2022  

 

ȘTIRI LOCALE : Alba 

DGASPC Alba: Vouchere de maxim 23.000 de lei pentru încadrarea în muncă a 

persoanelor cu handicap. Cum pot fi folosiți banii 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Alba reamintește 

persoanelor adulte cu certificat de încadrare în grad de handicap că sunt sprijinite să-și 

găsească un loc de muncă și 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 maximă de 23.000 lei și sunt acordate în cadrul proiectului: 

”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, implementat de 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), în 

parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). 

http://www.fonduri-ue.ro/
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Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea accesului persoanelor cu 

dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și 

comunicațional, în vedere creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu 

dizabilități angajate pe piața liberă a muncii. 

Beneficiarii de vouchere pentru tehnologie asistivă sunt persoanele adulte cu dizabilități, 

adică persoanele adulte cu certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat, 

mediu sau ușor care cumulează, conform reglementărilor, 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 

dacă urmează o activitate de formare profesională sau se află in sistemul de educație (tineri 

non NEETs). 

În cazul unor deficiențe bilaterale voucherele pot fi folosite pentru achiziționarea a două 

dispozitive asistive prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor 

de acces prioritare pentru angajare, cu mențiunea că produsele asistive să fie cuprinse în 

recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și 

tehnologii de acces. 

Produsele asistive auditive și de mers pot fi însoțite, după caz, de accesoriile acestora, așa 

cum sunt prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces 

prioritare pentru angajare, cu condiția ca acestea să fie cuprinse în recomandarea medicului 

specialist. 

http://www.fonduri-ue.ro/
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DGASPC Alba: voucherul este nominal și netransmisibil 

Voucherul este nominal și netransmisibil, având o perioadă de valabilitate în care poate fi 

utilizat de 6 luni. În cazul neutilizării voucherului în perioada de 6 luni, există posibilitatea 

eliberării, la cerere, a unui nou voucher cu aceeași valabilitate. Voucherul nou se eliberează 

doar după predarea celui vechi. 

În cazul pierderii, distrugerii, furtului sau deteriorării voucherului, persoana cu dizabilităţi 

îl declară nul într-un cotidian şi solicită eliberarea unui alt voucher. 

Voucherul este folosit exclusiv la achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive şi 

tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor 

şi dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare. 

Dacă valoarea produsului achiziționat este mai mare decât cea a voucherului, diferența este 

suportată de persoana îndreptățită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz. 

Voucherul este utilizat exclusiv de către persoana îndreptățită sau reprezentantul legal al 

acesteia, în baza actului de identitate, o singură dată, în perioada de valabilitate a 

voucherului. 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
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Cum poate fi utilizat voucherul 

Voucherul este utilizat doar la operatorii economici – furnizori/producători de tehnologii 

şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces prevăzuţi în Lista furnizorilor/producătorilor de 

tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces disponibilă pe site-ul Autorității 

Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități: 

http://anpd.gov.ro/web/despre-noi/programe-si-strategii/facilitarea-insertiei-pe-piata-

muncii-a-persoanelor-cu-dizabilitati/. 

Documentele necesare pentru acordarea voucherului, alături de: Lista 

furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, Lista 

tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare și 

materialele informative cu privire la implementarea Proiectului „Facilitarea inserției pe 

piața muncii a persoanelor cu dizabilități” – cod MySMIS 130164, sunt afișate pe site-ul 

DGASPC Alba, secțiunea: Informații de interes public – Acte necesare – Acordare vouchere 

tehnologii asistive. 

Mai multe detalii pot fi accesate pe site-ul ANPDPD (www.anpd.gov.ro) sau site-ul ANOFM 

(www.anofm.ro). 

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DGASPC Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918 

nr. 68 sau la numărul de telefon: 0258 – 818 266, int. 111 sau 122, de luni până vineri, între 

orele 8,00 – 16,00. 

        Sursa: alba24.ro, 05.05.2022 

 

ȘTIRI LOCALE : Suceava 

Voucher pentru facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu 

dizabilități  

Acesta are o valoare de 23.000 de lei, pentru achiziționarea de dispozitive asistive și 

tehnologii de acces > Angajatorii interesați sunt sprijiniți în vederea accesibilizării a 200 

de locuri de muncă  

Specialiști ai Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, 

împreună cu beneficiari ai serviciilor rezidențiale, persoane cu dizabilități, au participat la 

http://www.fonduri-ue.ro/
https://www.crainou.ro/2022/05/23/voucher-pentru-facilitarea-insertiei-pe-piata-muncii-a-persoanelor-cu-dizabilitati/
https://www.crainou.ro/2022/05/23/voucher-pentru-facilitarea-insertiei-pe-piata-muncii-a-persoanelor-cu-dizabilitati/
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Bursa locurilor de muncă organizată de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă de 

la sfârșitul săptămânii. 

„Beneficiarii noștri s-au arătat extrem de încântați să se întâlnească între ei, dar și să 

acceseze un loc de muncă sau înscrierea la diverse cursuri de specializare” arată Nadia 

Crețuleac, directorul executiv al DGASPC. 

La standul instituției s-a prezentat și proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a 

persoanelor cu dizabilități”, precum și modalitatea de obținere, de către persoanele cu 

dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, a unui voucher pentru achiziționarea de 

dispozitive asistive și tehnologii de acces, în vederea creșterii șanselor de ocupare a unui loc 

de muncă. Proiectul este derulat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități (ANDPD), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

(ANOFM), în cadrul Programului Operațional Capital Uman, având ca obiectiv specific 

sprijinirea persoanelor cu dizabilități în vederea creșterii șanselor de ocupare a unui loc de 

muncă. Proiectul vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de 

muncă, în vederea facilitării inserției pe piața muncii. Acestea pot achiziționa tehnologii și 

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

unic de asigurări sociale de sănătate, în baza unui voucher cu o valoare de maximum 23.000 

de lei. Proiectul prevede, de asemenea, acordarea de sprijin angajatorilor în vederea 

asigurării accesibilizării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, având ca 

rezultat adaptarea la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități. Este vorba despre 

200 de locuri de muncă, în cadrul standului fiind oferite informații cu privire la condițiile de 

obținere a voucherului, precum și cu privire la dosarul care trebuie depus de către fiecare 

beneficiar la sediul DGASPC Suceava. 

                                                                             SURSA: crainou.ro, 23.05.2022  

 

ȘTIRI LOCALE : Maramureș 

Tinerii din sistemul de protecție specială al DGASPC Maramureș au 
participat la Bursa generală a locurilor de muncă 

Cu această ocazie, ei au aflat amănunte de la reprezentanții AJOFM Maramureș despre 

proiectele în derulare, prin intermediul cărora pot urma un curs de calificare profesională în 

meseria dorită, iar după absolvirea cursului, vor avea posibilitatea de a-și găsi un loc de 

muncă. 

La Bursa generală a locurilor de muncă a fost prezentă și o echipă a DGASPC Maramureș care 

http://www.fonduri-ue.ro/
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a făcut cunoscute celor interesați beneficiile oferite prin proiectul “Facilitarea inserției pe 

piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, respectiv accesarea și utilizarea de tehnologii și 

dispozitive asistive și tehnologii de acces, în vederea creșterii șanselor de ocupare. 

Proiectul prevede, de asemenea, acordarea de sprijin angajatorilor în vederea asigurării 

accesibilizării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, având ca rezultat 

adaptarea la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități. 

                                                                                                   SURSA: graiul.ro, 23.05.2022  

ŞTIRI LOCALE : Satu  Mare 

STAND SPECIAL AMENAJAT LA BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI 

DGASPC Satu Mare in colaborare cu AJOFM Satu Mare au amenajat un stand special mâine 

20.05.2022 la Bursa locurilor de munca unde angajatorii, dar si persoanele cu dizabilități din 

județul nostru vor putea sa cunoască masurile pentru 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 si anume: 

– Acordarea de sprijin angajatorilor în vederea asigurării accesibilizării locurilor de muncă 

pentru persoanele cu dizabilități; 

Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în vederea creșterii șanselor de integrare pe piața 

muncii prin acordarea de subvenții în vederea achiziționării de dispozitive și tehnologii 

asistive și tehnologii de acces. 

Acest sprijin se acorda gratuit prin proiectul implementat de Autoritatea Naționala pentru 

Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități în parteneriat cu Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, in cadrul proiectului proiectului ”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. 

                                                              Sursa: gazetadenord-vest, 19.04.2022 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
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ȘTIRI LOCALE : Prahova 

PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI – SUSȚINUTE FINANCIAR ÎN ACHIZIȚIONAREA DE DISPOZITIVE 

CARE SĂ LE PERMITĂ INTEGRAREA MAI UŞOARĂ PE PIAȚA MUNCII 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova a anunțat că derulează 

proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, care vizează 

posibilitatea acordării unui voucher în valoare de maximum 23.000 lei în baza căruia pot fi 

achiziționate diverse dispozitive, necesare persoanelor cu dizabilități, altele decât cele 

finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. 

”Persoanele beneficiare de măsuri active de ocupare pe piața muncii se pot înscrie în acest 

proiect, prin intermediul căruia își pot procura tehnologii asistive disponibile pentru cei cu 

deficiențe de vedere, de auz, pentru persoanele cu mobilitate redusă: proteze pentru 

membrele superioare și inferioare, fotolii rulante, elevatoare, aparate auditive, instrumente 

care facilitează citirea sau scrierea. Pentru detalii se pot contacta telefonic, în intervalul 

orar 8.30-16.30, experții noștri responsabili ai acestui proiect: Mariana Negoiță – 0729 102 

461 și Sorina Florescu – 0735 786 218”, se arată într-un anunț al instituției. ”Facilitarea 

inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” este un proiect cofinanțat în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman, obiectivul general fiind 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. 

                                                                                      SURSA: ziarulprahova.ro, 26.05.2022  

                                                                  

Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru 

angajare poate fi consultată la http://anpd.gov.ro/web/despre-noi/programe-si-

strategii/facilitarea-insertiei-pe-piata-muncii-a-persoanelor-cu-dizabilitati/ 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
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Facilitarea inserției pe piața muncii a 
persoanelor cu dizabilități 

Autoritatea Națională  pentru  Protecția Drepturilor  Persoanelor  cu  Dizabilități 

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.  
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