
ANEXA Nr. 7 la procedură

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2022

Unitatea protejată autorizată
Secția A-Z din cadrul Asociatiei Oameni Buni

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 A-Z care funcționează în Cluj-Napoca, Calea Turzii,  nr. 160 – 162, jud. Cluj, din cadrul Asociatiei Oameni Buni, cu sediul în

localitatea  Cluj Napoca, str. Marginasa. nr.43  bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul Cluj, a fost

autorizată să funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr.250 din data de 11.10.2021

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 7410 - Activitati de design specializat
A executat prelucrari de imagine și text, executa design pentru
diverse materiale publicitare sau alte produse: brosuri, flyere,

etichete, bannere, produse promotionale, etichete de produs etc

2 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

A coordonat si participat la manufacturarea articolelor
comandate de firmele colaboratoare in baza specificatiilor din
comenzi: martisoare, cusaturi, broderii, decoratiuni, pachetele

cadou sau alte produse manufacturiere.

3
2041 - Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de

întretinere

A participat la procesul de productie de detergenti si alte
produse de curățenie realizand operatiunile necesare: dozare,

amestecare, ambalare, etichetare etc

4
2620 - Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
2823 - Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv

fabricarea calculatoarelor si a  echipamentelor periferice)

A realizat operatiunile necesare fabricarii și depanarii
calculatoarelor, laptopurilor, echipamentelor periferice :

asamblare, instalare software, testare, depanare, etc
A realizeazat operatiunea de reumplere/asamblare a



9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice cartuselor/tonnerelor realizand produse compatibile finite.

5 1812 - Alte activitatii de tiparire n.c.a

A realizat operatiunile necesare tiparului pe diverse suprafete în
vederea obtinerii produselor finite: etichete, flyere, brosuri,

produse promotionale, imprimeuri pe textile sau alte suporturi
etc

6
1729 - Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a

1723 – Fabricarea articolelor de papetarie

A participat la procesul de productie a produselor papetarie
(dosare, plicuri, cutii arhivare, instrumente de scris etc) A
realizat operatiunile necesare: setare, calibrare si operare

echipamente, asamblare, ambalare, etichetare etc

7

1412 - Fabricarea articolelor de îmbracaminte pentru lucru
1330 - Finisarea materialelor textile

1392 - Fabricarea de articole confectionate din textile (cu excepția
imbracamintei si lenjeriei de corp)

A executat operatii specifice croitoriei: croieste, coase, calca,
finiseaza, eticheteaza, personalizeaza, ambaleaza etc

8

1722 – Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din
hartie sau carton

1721 – Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor
din hartie si carton

2222 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

A participat la procesul de productie de produse realizate din
carton, hârtie, plastic realizand produse cum sunt: tuburi de

carton pentru hârtie și role prosop, pahare carton, saci
menajeri, ambalaje, folie stretch sau alte produse din carton sau

plastic realizand și operatiunile de etichetare, ambalare etc

9 1520 - Fabricarea încaltamintei
A articipat la procesul de prelucrare a materiei prime în vederea

obtinerii produselor de incaltaminte realizand operațiunile de
croire și stantare precum și etichetare și ambalare.



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 17 20 20 20 21 20 19 21 25 23 23 22

Număr persoane cu handicap/invalide gradul III 11 13 13 13 14 14 13 14 15 13 14 14

Procent cumulat număr persoane cu 

handicap/invalide gradul III (%)
64,71 65,00 65,00 65,00 66,67 70,00 68,42 66,67 60,00 56,52 60,87 63,64

Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore) 1382 2404 2898 2264 2623 2256 2166 2496 3232 3084 2839 1816

Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide 

gradul III (nr. total de ore)
1014 1628 1850 1430 1651 1496 1394 1408 1752 1600 1471 952

Procent cumulat timp de lucru al persoanelor 

cu handicap/invalide gradul III din timpul de lucru 

cumulat al tuturor angajaților

73,37 67,72 63,84 63,16 62,94 66,31 64,36 56,41 54,21 51,88 51,81 52,42

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,....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, 1005 și valoarea totală a acestora, fără TVA

40010669,67 RON.

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, 40010669,67 RON.

Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate Secția A-Z din cadrul Asociatiei Oameni Buni este publicat pe site-ul propriu, la

adresa https://asociatiaoamenibuni.ro/unitate-protejata-legislatie

Data 30.01.2023

Semnătura . . . . . . . . . .
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