
ANEXA Nr. 7 la procedură 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

pentru anul 2022 

Unitatea protejată autorizată 

SECTIA ,,EURO PARTENER,,. din cadrul FILIALEI ,,SFÂNTUL ȘTEFAN,, A LIGII NAȚIONALE A ORGANIZAȚIILOR 

CU PERSONAL HANDICAPAT DIN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ 

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 SECTIA ,,EURO PARTENER,,. din cadrul FILIALEI ,,SFÂNTUL ȘTEFAN,, A LIGII NAȚIONALE A ORGANIZAȚIILOR 

CU PERSONAL HANDICAPAT DIN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ  . cu sediul în localitatea  Barlad, str Bd. Republicii . 

nr. 223, bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . ., ap. . . . . . . . . . .județul Vaslui, a fost autorizată să funcționeze ca unitate protejata , având 

Autorizația nr. 102 din data de 15.03.2021. . 

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 

Descrierea activității prestate  

de către persoanele cu handicap/invalide gradul III 

 

1 Alte activități de tiparire n.c.a. 

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a 

Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din 

hartie si carton 

Fabricarea articolelor de papetarie 

 

Activitatile sunt caracteristice fluxului tehnologic pentru productia de agende, tipizate, 

calendare, brosuri, cutii din carton, cutii de pizza, hartie copiator,  reviste, etc  

-Pregatirea materialului, masurare, taiere, biguire, capsare, lipire, caserare, finisare, 

asigurarea calitatii produsului, ambalare 

ambalează  produsele; 

- asamblează  cutiile sau  containerele de transport; 

- ambaleaza articole textile , articole din hartie si carton. 

- pune  mărfurile pe paleţi; 

- introduce  manual  marfa voluminoasă  în saci, cutii sau containere  şi le 

cântăreşte;  

- înregistrează  containerele; 



- aplică  pe  pachete  etichete  cu  denumirea  şi greutatea  acestora  sau  alte    

semne  de  marcare, conform  cu natura  mărfurilor; 

- sigilează manual sacii din plastic sau mecanic prin  presare la cald; 

- operează pe liniile de împachetare  şi coordonează  deplasarea  acestora  pe 

bandă; 

- curăţă, unge  şi întreţine maşinile de împachetat, precum  şi alte echipamente  

de acest fel; 

- verifică ambalarea  corespunzătoare  a mărfurilor  şi starea  ambalajului  în 

timpul  operaţiunilor de încărcare/descărcare; 

- asigură  în permanenţă  ordinea  şi curăţenia la locul de muncă 

 

 Activitate de ambalare 

 2 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria 

de corp) 

 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru 

 Fabricarea altor articole textile n.c.a 

 

Produse confectionate: 

Echipamente de lucru, uniforme, impracaminte de protectie, lavete, tricouri, etc. 

 

Executarea in totalitate a operatiilor de prelucrare a materiei prime, in vederea 

transformarii ei in produs finit: 

- receptia si depozitarea 

- confectionarea 

- finisarea 

   

 3 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

 

Sudorul realizeaza prin sudura o legatura nedemontabila intre doua sau mai multe 

piese metalice , ale caror suprafete de imbinare sunt aduse in stare lichida sau 

plastica.  

   Decupeaza si sudeaza suprafete metalice ; sudeaza si ansambleaza 

piese,scule,produse. 

Unele din  produsele care vor fi executate sunt: 

1.Fabricarea de articole din metal pentru birou 

2.Fabricarea de diverse articole din metal 

3.Scări metalice 

4.Cos gunoi stradal metallic 

5.Mobilier urban  

6.Porti 



7.Garduri  

8.Balustrade 

9.Rampe de acces destinate persoanelor cu dizabilitati 

 

 4 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si 

activități conexe 

Alte activități de editare 

Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu 

vânzare predominanta de produse nealimentare 

Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de 

comenzi sau prin Internet 

Intermedieri in comerțul cu produse diverse 

 Intermedieri în comertul specializat în vânzarea 

produselor cu caracter specific, n.c.a. 

 

- Realizarea de site-uri de prezentare si magazine online 

-Intreţinerea si actualizarea site-urilor web 

-Introduce, valideaza si prelucreaza datele prin intermediul programului informatic 

-Promovarea si vanzarea directa a marfurilor si serviciilor ce fac obiectul ofertei 

comerciale a organizatiei 

-Realizarea planului de vanzari prin vanzarea directa de produse / servicii 

-Acorda asistenta tehnica si comerciala clientilor si potentialilor clienti 

-Identificarea de noi clienti 

-Raspunde de intocmirea documentelor de livrare (facturi fiscale in conformitate cu 

acordurile incheiate cu clientii), incasari si plati in numerar 

 -Realizarea intermedieri de la  unitatiile protejate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. În anul 2022, 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 5 5 5 5 6 8 7 7 6 6 6 6 

 

Număr persoane cu handicap/invalide gradul III 4 4 4 4 5 7 6 6 6 6 6 6 

 

Procent cumulat număr persoane cu 

handicap/invalide gradul III (%) 

80% 80% 80% 80% 83% 88% 86% 86% 100% 100% 100% 100% 

 

Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de 

ore) 

360 400 460 380 504 624 630 468 460 436 462 440 

 

Timpul de lucru al persoanelor cu 

handicap/invalide gradul III (nr. total de ore) 

240 240 276 266 328 464 462 460 460 436 462 440 

 

Procent cumulat timp de lucru al persoanelor  

cu handicap/invalide gradul III din timpul de lucru 

cumulat al tuturor angajaților 

67% 60% 60% 70% 65% 74% 73% 98% 100% 100% 100% 100% 

4. Pentru situația din luna decembrie 2022 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,.......... 

și valoarea totală a acestora, fără TVA.......... 

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,52 și valoarea totală a acestora, fără TVA 

1.768.454, 80 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, 1.768.454, 80 lei 



 

Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate SECTIA ,,EURO PARTENER,,. din cadrul FILIALEI ,,SFÂNTUL ȘTEFAN,, 

A LIGII NAȚIONALE A ORGANIZAȚIILOR CU PERSONAL HANDICAPAT DIN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ 

este publicat pe site-ul propriu, la adresa https://euro-partener.ro/   

 Data 12.01.2023. 

Semnătura . . . . . . . . . . 
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