ANEXA Nr. 7 la procedură

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2021
Unitatea protejată autorizată
Asociația DE LA EGAL LA EGAL
În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem raportul de activitate al unității protejate autorizate.
1. Asociația DE LA EGAL LA EGAL, cu sediul în localitatea Constanța, str. Radu Calomfirescu nr. 3C, bl.-, sc. -, et. -, ap.-, județul Constanța., a fost
autorizată să funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr. 581 din data de 22.03.2021.
2. Domeniile autorizate în care au lucrat pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III și activitatea prestată:
Nr.
crt.

Domeniile autorizate în care au lucrat
pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III

1 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

2 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare

3 9511 – Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

4 1812 – Alte activități de tipărire

5 1814 – Legătorie și servicii conexe

6

8219 – Activități fotocopiere, pregătire și alte activități specializate
de secretariat

7 Toate

Descrierea activității prestate
de către persoanele cu handicap/invalide gradul III
preluarea comenzilor cu detalii despre sistemele de calcul - configurații, caracteristici;
preluarea componentelor-subansamblelor necesare;
asamblarea, configurarea și testarea hardware-software a produselor finite;
sortare, organizare și ambalare a produselor finite obținute.
preluarea comenzilor cu detalii despre sistemele CCTV, alarma, detecție incendiu - configurații,
caracteristici;
preluarea componentelor-subansamblelor necesare;
asamblarea, configurarea și testarea produselor finite;
sortare, organizare și ambalare a produselor finite obținute.
preluarea comenzilor de consumabile remanufacturate care trebuie realizate;
preluarea componentelor-subansamblelor necesare;
remanufacturarea și testarea consumabilelor;
sortare, organizare și ambalare a produselor finite obținute.
preluarea comenzilor cu detalii despre produsele finite;
personalizarea obiectelor solicitate de client cu ajutorul serigrafiei sau a tampografiei;
sortare, organizare și ambalare a produselor finite obținute.

preluarea comenzilor cu detalii despre produsele finite;
tăierea foilor volante cu ghilotina la dimensiunile produselor finite;
amestecarea culorilor - în cazul formularelor autocopiante;
numărarea seturilor, înserierea și microperforarea (dacă este cazul) și capsarea acestora;
sortare, organizare și ambalare a produselor finite obținute
preluare comenzilor cu prelucrare siglă-antet client;
așezare in pagină in funcție de formatul de tipărit;
tipărirea materialelor solicitate de client(foi cu antet, plicuri, etichete, meniuri, cărți de vizită, etc.);
sortare, organizare și ambalare a produselor finite obținute.
efectuarea contabilității primare (nir, raport de producție, evidență încasări-plăți, etc.).

3. În anul 2021, personalul angajat în cadrul unității protejate autorizate, pe fiecare lună în parte, a fost următorul:

Luna

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Total angajați

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

4

Număr persoane cu handicap/invalide gradul III

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

4

Procent cumulat număr persoane cu handicap/invalide gradul III (%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore)

120

120

138

126

120

120

132

132

132

92

276

232

Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III (nr. total de ore)

120

120

138

126

120

120

132

132

132

92

276

232

Procent cumulat timp de lucru al persoanelor
cu handicap/invalide gradul III din timpul de lucru cumulat al tuturor angajaților

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Pentru situația din luna decembrie 2021 anexăm, în copie, certificate conform cu originalul, rapoartele per salariat (extrase din REVISAL sau REGES)
ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III.
5. Numărul de contracte rezervate încheiate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 0 și valoarea
totală a acestora, fără TVA 0,
6. Numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 103 și valoarea totală a acestora, fără TVA 1.427.781 lei.
7. Cifra de afaceri, fără TVA, aferentă doar în situația existenței acordurilor de parteneriat și a contractelor comerciale încheiate în baza Legii nr.
448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 1.427.781 lei.

Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate Asociatia DE LA EGAL LA EGAL este publicat pe site-ul propriu, la adresa www.unitateprotejata.eu
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