
 
ORDIN 519/11.06.2021 

 
pentru modificarea  

Metodologiei de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de 
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, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1263/2019 și a  

 Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilităţi, utilizate exclusiv 
pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât 

cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 

1360/2019  
 

Având în vedere: 
- Hotărârea Guvernului nr. 1002/2019 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile 

Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții; 
- Ordinul comun al ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului sănătății și al 

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019 privind 
aprobarea Procedurii de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu 
dizabilități în accesarea și utilizarea de 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, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Referatul de aprobare al Serviciului Proiecte și Programe din cadrul Autorității Naționale 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții nr. 14767/18.05.2021, 

 
În temeiul prevederilor art. 15. alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale cu modificările și completările ulterioare, 
ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin: 
 
ART. I Metodologia de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea 
de 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, 
prevăzută în Anexa la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1263/2019, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 03 octombrie 2019, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1. La articolul 4, litera c) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „c) informaţiile referitoare la produsul asistiv/produsele asistive cuprinse în Recomandarea privind 
acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces (denumirea şi tipul de 
tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces), trebuie să fie în concordanţă cu cele 
menţionate în Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru 
angajare;” 
 

2. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Dacă voucherul nu este utilizat în perioada sa de valabilitate, sau dacă datele de identificare 
din C.I./B.I. beneficiar se modifică până la data utilizării voucherului, persoana cu dizabilități 
poate solicita emiterea unui alt voucher. Voucherul nou se eliberează doar după predarea celui 
vechi.” 
 

3. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:  
„(2) Voucherul este utilizat în perioada de valabilitate a acestuia, exclusiv de către persoana 
îndreptățită, în baza actului de identitate, o singură dată, pentru achiziționarea de produse asistive 
prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru 
angajare. Achiziționarea produselor asistive se face doar de la operatorii economici, 
furnizori/producători de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces prevăzuți în lista 
disponibilă pe site-ul ANDPDCA, fără a depăși valoarea maximă a voucherului, cu condiția ca 
produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și 
dispozitive asistive și tehnologii de acces.” 

4. La articolul 8, alineatele (21) și (22) se abrogă. 
  



5. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:  
„(3)  După alegerea produsului/produselor de la furnizorii/producătorii de tehnologii şi dispozitive 
asistive şi tehnologii de acces menţionaţi la alin. (2), în schimbul voucherului, între operatorul 
economic şi posesorul voucherului se încheie documentul care atestă transferul dreptului de 
proprietate al produsului/produselor, în condiţiile legii.” 

6. În cuprinsul Anexei nr. 1 la metodologie, sintagma „tehnologie/dispozitiv asistiv/tehnologie 
de acces”, se înlocuiește cu sintagma „tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces.” 

7. În cuprinsul Anexei nr. 2 la metodologie, sintagmele „produsul achiziționat”, respectiv 
„produsului asistiv” se înlocuiesc cu sintagmele „produsele achiziționate”, respectiv „produselor 
assistive.” 

8. În cuprinsul Anexei nr.  4 la metodologie, sintagma „șomer” se înlocuiește cu sintagma 
„șomer/persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.” 

9. În cuprinsul Anexei nr. 6 la metodologie, sintagma „produsului asistiv” se înlocuiește cu 
sintagma „produsului asistiv/produselor asistive.” 
ART. II  Procedura de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilităţi, utilizate 
exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele 
decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului 
de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii și justiției 
sociale nr. 1360/2019 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 24 octombrie 
2019, se modifică după cum urmează: 
 

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

 „(1) Decontarea voucherelor se realizează doar către operatorii economici incluşi în Lista 
furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, pentru 
produsele menţionate în voucher, in baza documentului care atestă transferul dreptului de 
proprietate a produsului/produselor, fără a depăși  valoarea maximă a voucherului. 

(2) Dacă valoarea produsului achiziţionat/produselor achiziționate este mai mare decât cea a 
voucherului, diferenţa este suportată de beneficiar. 

(3) În urma semnării de către titularul voucherului, pe de o parte, şi operatorul economic, pe de 
altă parte, a documentului care atestă transferul dreptului de proprietate a produsului/produselor, 
persoana cu dizabilităţi preia produsul/produsele şi predă voucherul care rămâne în posesia 
operatorului economic. 

(4) Furnizorii/Producători de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces menţionaţi la 
alin. (1) solicită ANDPDCA validarea autenticităţii voucherului înainte de încheierea documentului 
care atestă transferul dreptului de proprietate a produsului/produselor. Solicitarea şi comunicarea 
cu privire la validarea autenticităţii voucherului se realizează electronic prin adresa de e-mail 
asistive.furnizori@anpd.gov.ro.”  
 

2.  La articolul 4, litera e) a alineatului (2)  se modifică și va avea următorul cuprins:  
 
„e) copii ale facturilor fiscale - emise beneficiarilor  voucherelor, care cuprind denumirea şi 

seria produsului/produselor, seria numerică a voucherului, numele titularului voucherului; datele 
de identificare ale beneficiarilor menţionaţi pe facturile fiscale trebui să corespundă cu datele de 
identificare din C.I./B.I. şi cu datele de identificare inscripţionate pe vouchere. Factura fiscală 
este semnată atât de emitent, cât şi de beneficiar; factura fiscală aferentă produsului/produselor 
pentru care va fi utilizat voucherul nu poate conţine alte produse în afara celor menţionate în lista 
produselor asistive;” 

3. În Anexa nr.2b la procedură sintagma  „produsului achiziționat” se înlocuiește cu sintagma 
„produsului achiziționat/produselor achiziționate.” 

4. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „ANPD” se înlocuiește cu sintagma „ANDPDCA”. 
ART. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 

MINISTRU, 

RALUCA TURCAN 


