
 

ACORDARE ŞI DISTRIBUIRE VOUCHERE UTILIZATE EXCLUSIV 

PENTRU ACHIZIŢIONAREA DE TEHNOLOGII ŞI DISPOZITIVE 

ASISTIVE ŞI TEHNOLOGII DE ACCES 

 Beneficiarii de vouchere sunt persoanele adulte cu dizabilităţi încadrate în grad de 
handicap grav, accentuat, mediu și usor care sunt şomeri sau persoane inactive non – 

NEET (studenţi, pensionari de invaliditate cu drept de muncă) ȋnregistrate la Agenţia Judeană 

pentru Ocuparea Fortei de Muncă Galaţi. 

 

Condiții de obținere a voucherului: 

Subvenția se va acorda sub forma unui voucher tipărit de către A.N.D.P.D.C.A. şi distribuit 
de către D.G.A.S.P.C. Galaţi. 

În vederea obţinerii voucherului, persoana cu dizabilităţi depune un dosar care cuprinde 

următoarele documente: 

a) cererea pentru acordarea voucherului; 
b) certificatul de încadrare în grad de handicap şi anexa acestuia (copie); 
c) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi 

tehnologii de acces; 
d) acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate 

de către AJOFM Galaţi în condiţiile legii, stabilite în funcţie de nevoile individuale, însoţit de 
planul individual ce se constituie în anexa care face parte integrantă din acesta (copie); 

e) angajamentul persoanei cu dizabilităţi prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, 
întocmit în 3 exemplare, referitor la obligaţia de a nu înstrăina produsul achiziţionat în baza 
voucherului, de a depune toate eforturile pentru a se angaja şi de a transmite ANPD 
chestionarul de evaluare a satisfacţiei beneficiarului; 

f) oferta de muncă acceptată sau informare în vederea angajării sau contract individual de 
muncă încheiat după participarea persoanei cu dizabilităţi la măsuri pentru stimularea 
ocupării forţei de muncă acordate de către AJOFM Galaţi constituie prioritate la acordarea 
voucherului (copie). 

 
Voucherul este nominal şi netransmisibil, având o perioadă de valabilitate de 6 luni. În cazul 

neutilizării voucherului în perioada de 6 luni, există posibilitatea eliberării, la cerere, a unui nou 
voucher cu aceeaşi valabilitate. Termenul de valabilitate a unui voucher nu trebuie sa depăşească 
luna decembrie 2023. 

 
           Voucherul este folosit exclusiv la achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi 
tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor şi 
dispozitivelor asistive. 

Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa 
este suportată de persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz si va fi 
folosit o singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului. 

 
          Voucherul este utilizat doar la operatorii economici – furnizori/producători de tehnologii şi 
dispozitive asistive şi tehnologii de acces prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro. 
 

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa direct la sediul D.G.A.S.P.C. Galaţi str. 
Brăilei nr.138B biroul nr. 7 sau la nr. de telefon 0236311086, 0372848112, interior 144/104. 

http://www.anpd.gov.ro/

