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Subject: lnformare furnizor autorizat de ANPD in Proiectul de finantare prin oferirea de vouchere 
pentru tehnologie asistiva pentru persoanele cu dizabilitllti 

Buna ziua, 

Rugam primiti mesajul de mai jos ca o scurta prezentare a tehnologiei asistive de care nevazatorii total sau 
partial pot sa beneficieze intru imbunatatirea calitatii vietii �i recuperarea din independenta de care sunt 
�tirbiti prin conditia tor. 
Suntem furnizori ai dispozitivului Orcam My Eye 2 in Romani� autorizati de ANPD in cadrul 
Proiectului de finantare prin oferirea de vouchere pentru tehnologie asistivii pentru persoanele cu 
diza bilitiiti http://anpd.gov .ro/we b/wp-content/uploads/201 9/1 l /Lista-furnizori-12.11.201 9 .pd f 
Cei interesati in dispozitivul nostru va fi nevoie sa primeasca adeverinta de la medicul specialist (pct. 6 din 
format tip adeverinta) pentru cod 22.12.24- Editoare de text. 

Am aprecia daca ati oferi indrumare celor care se adreseaza Dvs in cautarea de informatii in acest sens. 
Pentru orice fel de intrebare, a Dvs sau a oricarui Beneficiar, va stam la dispozitie la 0365 455 595 . Fiecare 
ape! va fi tratat cu seriozitate �i implicare. 

Foarte pe scurt: 

Dispozitivul Orcam este menit sa imbunatateasca gradul de independenta �i in mod special sa permita 
accesul la textul scris pe ORICE fel de suprafata, inlocuind astfel cu succes limbajul Braille sau eel putin 
dand posibilitatea utilizatorilor, nevazatori toal sau partial, sa parcurga texte care nu sunt accesibile in acesta 
din urma. 
https://www.orcam.com/ro/ 

Este acum disponibil in limbile romana, maghiara, engleza, germana, italiana. 
Functioneaza de sine statator, nu depinde de internet �i nici de o memorie care sa se epuizeze, mecanismul 
principal de functionare fiind pe baza de captura de imagine, care apoi este "tradusa" in cuvinte pentru 
utilizatori. 
Functiile de baza ale dispozitivului sunt: 
- citire text de pe orice suprafata, tiparita sau digitala;
- identificare �i memorare fete;
- identificare �i memorare produse;
- identificare bancnote;
- indicare ora fara nevoie de a avea un ceas.

Are 28 gr �i se prinde foarte u�or cu un magnet pe orice rama de ochelari. 

Este dezvoltat de o firma de tehnologii inovatoare din Israel, beneficiaza de actualizari de versiuni de 
programare in mod curent, in baza feedback-ului primit de la beneficiarii utilizatori. 
Odata primit aparatul, utilizatorul are dreptul, in mod gratuit, la toate imbunatatirile de sistern/soft pe toata 
perioada celor 5 ani de la achizitie. 

Pe pagina noastra de internet sunt tutoriale foarte expresive, atat audio cat �i video, cu titlu de exemplu il 
indicam pe acesta: https://voutu.be/CmGfYx8FvV0 
in plus, pentru oricine este interesat sa beneficieze de o prezentare a produsului, organizam demonstratii 
peste tot in tara. 

Cu multumiri, 
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