
 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

pentru anul 2021 

Unitatea protejată autorizată 

Atelierul „O RAZĂ DE LUMINĂ”  

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. Atelierul “O RAZĂ DE LUMINĂ”, cu sediul în localitatea Voluntari, str. Școlii, nr. 5, județul Ilfov, a fost autorizată să funcționeze ca unitate 

protejată, având Autorizația nr. 197 din data de 24.06.2021. 

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. Fabricarea altor produse 

manufacturiere n.c.a. Cod 

CAEN - 3299 

Activități prestate de muncitorii necalificați la asamblarea, montarea pieselor: 

Participă la preluarea și predare comenzilor clienților atelierului de produse manufacturiere; 

Are responsabilitatea oferirii de suport, supraveghere și organizare a activității angajaților atelierului; 

Solicită sprijinului și raportează toate acțiunile directorului organizației; 

Pregătește materialele în funcție de intervenția ce urmează a fi efectuată (prelucrare, fabricare,  asamblare, montare, 

ambalare, depozitare, livrare, etc.); 

Pregătește echipamentele necesare în procesul de fabricare a produselor manufacturiere (materiale de lucru, piese, 

accesorii, instrumente de lucru); 
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Sortează materialele în funcție de specificul produsului finit și le prelucrează în vederea obținerii pieselor necesare 

fabricării produselor manufacturiere;  

Sortează piesele/accesoriile în vederea asamblării și montării produselor manufacturiere în funcție de specificul produsului 

finit (model, dimensiune, culoare, textură, etc); 

Verifică vizual piesele/accesoriilor necesare montării în vederea identificării eventualelor defecte de conformitate; 

Asamblează și montează piesele și accesoriile în vederea obținerii produselor manufacturiere; 

Respectă procesul tehnologic și folosește procedurile specifice stabilite pentru obținerea produsului finit; 

Remediază eventualele neconformități; 

Organizează și depozitează produsele finite, materialele și echipamentele conform particularităților stabilite în cadrul 

atelierului; 

Pregătește pentru livrare/comercializare produsele manufacturiere, le ambalează corespunzător și le pune în pachete 

inscripționate cu conținutul pachetului, după caz, numărul comenzii; 

Întreține echipamentele și instrumentele de lucru din cadrul atelierului; 

Realizează activități de curățenie și igienizare la locul de muncă unde își desfășoară activitatea; 

Participă la rezolvarea oricăror situații profesionale neprevăzute; 

Participă la sesiuni de instruire și perfecționare, inclusiv la instructaje privind securitatea și sănătatea în muncă; 

Respectă normele de sănătate, securitate și igienă în muncă, normele de prevenire și stingere a incendiilor, normele de 

acțiune în caz de urgență și normele de protecție a mediului înconjurător; 

Respectă prevederile Regulamentului Intern al Unității; 

Utilizează corect dotările atelierului, fără să își pună în pericol sănătatea sau integritatea fizică, nici pe cea a celorlalți 

angajați; 

Nu folosește echipamentele și instrumentele de lucru din atelier peste capacitatea indicată în specificațiile tehnice; 

Asigură respectarea specificațiilor de prelucrare pentru fiecare categorie de material folosit; 

Folosește, dacă este cazul,  echipamente de protecție, respectiv: mănuși, șorț, măști, etc. 

Respectă programul de lucru; 

Are o atitudine politicoasă față de colegi și față de clienții atelierului. 

 

 

 

 



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 

 Număr persoane cu 

handicap/invalide 

gradul III 

     3 3 3 3 3 3 3 

 Procent cumulat 

număr persoane cu 

handicap/invalide 

gradul III (%) 

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

 Timpul de lucru al 

tuturor angajaților (nr. 

total de ore) 

     
3 ore /zi, 

15 

ore/săpt. 

3 ore /zi, 

15 

ore/săpt. 

3 ore /zi, 

15 

ore/săpt. 

3 ore /zi, 

15 

ore/săpt. 

3 ore /zi, 

15 

ore/săpt. 

3 ore /zi, 

15 

ore/săpt. 

3 ore /zi, 

15 

ore/săpt. 

 Timpul de lucru al 

persoanelor cu 

handicap/invalide 

gradul III (nr. total de 

ore) 

     3 ore /zi, 

15 

ore/săpt. 

3 ore /zi, 

15 

ore/săpt. 

3 ore /zi, 

15 

ore/săpt. 

3 ore /zi, 

15 

ore/săpt. 

3 ore /zi, 

15 

ore/săpt. 

3 ore /zi, 

15 

ore/săpt. 

3 ore /zi, 

15 

ore/săpt. 



 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% 

 

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 

(zero) și valoarea totală a acestora, fără TVA 0 (zero) 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, 0 (zero) și valoarea totală a acestora, fără TVA 0 

(zero) 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, 0 (zero) lei. 

Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate Atelierul “O rază de Lumină” este publicat pe site-ul propriu, la adresa 

www.organizația-suedeza.ro  
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