ANEXA Nr. 7 la procedură

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2021
Unitatea protejată autorizată
SMART INCLUSION S.R.L.
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 unită ții protejate autorizate.
1. SMART INCLUSION S.R.L., cu sediul în localitatea BOTOSANI, str. Hatman Arbore nr. 12A, jude țul Boto șani, a fost autorizată să
funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr. 69 din data de 25.02.2021 si respectiv Autorizația cea noua cu nr. 255 din data
de 05.11.2021.
2. Domeniile autorizate în care au lucrat pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III și activitatea prestată:
Nr. Domeniile autorizate în care au
crt.

lucrat

Descrierea activității prestate
de către persoanele cu handicap/invalide gradul III

pe parcursul anului persoanele
cu handicap/invalide gradul III

Fabricarea de articole de

Asamblează părțile componente : mâneci , manșete , gulere ,

îmbrăcăminte pentru lucru ;

cordon, nasturi rezultând echipamente de lucru, confecționează

Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte;

lenjerii de pat, aplicând tivurile, fermoare, nasturii materiei prime
achiziționata pre dimensionată.

Fabricarea hârtiei si cartonului
ondulat si a ambalajelor din

Selectează materia prima , trasează semne pentru lipire , lipește

hârtie si carton;

cutii carton , ambalaje si alte articole similare.

Fabricarea altor articole din

Selectează materia prima , trasează semne pentru lipire , lipește

hârtie si carton n.c.a. ;

cutii carton , ambalaje si alte articole similare.

Fabricarea de mobila n.c.a. ;

Pregătește plăcile din pal pentru a le asambla , montează balamale ,

Lucrări de pardosire si placare
a pereților;

sine pentru sertar , mânere , aplica fronturi din MDF vopsit.
Pregătește plăcile din pal pentru a le asambla , montează

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli

balamale , , mânere , aplica fronturi din MDF vopsit.

si montări de geamuri.

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

Luna

0 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1

Total angajați

-4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

Număr persoane cu handicap/invalide gradul III

-3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Procent cumulat număr persoane cu handicap/invalide gradul III - 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 80
(%)
Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore)

- 100 160 210 200 144 264 264 264 252 147 154

Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III

- 100 115 105 100 72 154 154 154 147 147 154

(nr. total de ore)
Procent cumulat timp de lucru al persoanelor

- 100 72 50 50 50 58 58 58 58 100 100

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

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
contracte și valoarea totală a acestora, fără TVA 0 lei.
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, 35 contracte și valoarea totală a acestora, fără
TVA 1.097.614,00 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, 1.097.614,00 lei.
Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate SMART INCLUSION S.R.L. este publicat pe site-ul propriu, la adresa
www.smartinclusion.ro.
Data : 31.01.2022
Semnătura . . . . . . . . . .

