ANEXA Nr. 7 la procedură

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2021
Unitatea protejată autorizată
Departamentul Persoanelor cu Dizabilități CLUJ COWORK – Producție și Servicii
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.

Departamentul Persoanelor cu Dizabilități CLUJ COWORK – Producție și Servicii din cadrul
ASOCIATIEI DERZELAS, cu sediul în localitatea CLUJ-NAPOCA, str. Republicii, nr. 14, ap. 5, județul CLUJ, a fost
autorizată să funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr. 91 din data de 10.03.2021

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 lucrat
crt.

pe parcursul anului persoanele cu

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

handicap/invalide gradul III

1

7022 Activități de consultanță pentru
afaceri și management
6311 Prelucrarea datelor,
administrarea paginilor web și
activități conexe
6202 Activități de consultanță în
tehnologia informației
7320 Activități de studiere a pieței și
de sondare a opiniei publice
1814 Legătorie și servicii conexe
7490 Alte activități profesionale,
științifice și tehnice
1431 Fabricarea prin tricotare sau
croșetare a ciorapilor și a articolelor
de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau

Acordă consultanță, îndrumare și asistență operațională pentru firme și
alte organizații pe probleme de management, planificare strategică și
organizatorică, procese de retehnologizare, managementul schimbărilor,
reducerea costurilor și alte probleme financiare, consultanță, îndrumare
sau asistență operațională pentru firme și servicii publice cu privire la
proiectarea metodelor sau procedurilor contabile.
Prestează servicii de investigare a potențialului pietei, acceptarea și
familiarizarea cu produsele noi, comportamentul cumpărătorilor față de
produse și servicii, inclusiv analiza statistică a rezultatelor în scopul
promovării și dezvoltării de produse noi, servicii de sondare a opiniei
publice despre probleme economice și analiza statistică a rezultatelor.
Efectuează operațiuni de prelucrare documente prin selecționare,
ordonare, numerotare pagini, inventariere, prestarea de servicii de
legătorie și alte servicii conexe, activităţi de fotocopiere, de pregătire a
documentelor în vederea arhivării.
Participă la realizarea de articole confecţionate din textile, a articolelor

croșetare a altor articole de
îmbrăcăminte
1411 Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte pentru lucru
3299 Fabricarea altor produse
manufacturiere
1629 Fabricarea altor produse din
lemn, fabricarea articolelor din plută,
paie și alte materiale vegetale
împletite
1712 Fabricarea hârtiei și a cartonului
1721 Fabricarea hârtiei și a cartonului
ondulat și a ambalajelor din hârtie și
carton
1723 Fabricarea articolelor de
papetărie
1729 Fabricarea altor articole din
hârtie și carton
1812 Alte activități de tipărire
5819 Alte activități de editare,
1624 Fabricarea ambalajelor de lemn
3109 Fabricarea de mobilă
3101 Fabricarea de mobilă pentru
birouri și magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru
bucătării
8121 Activități generale de curățenie
a clădirilor

de îmbrăcăminte, a echipamentelor de protectie, a altor articole de
îmbrăcăminte prin aplicarea corectă a
documentaţiei tehnice,
respectarea/reglarea parametrilor de lucru conform documentaţiei
tehnice, executarea operaţiilor conform documentaţiei tehnice, croirea
reperelor articolelor de îmbrăcăminte; pregătirea materialele pentru
croire, croirea reperelor, prelucrarea manuală sau mecanică a reperelor:
însemnarea și îndoirea marginilor, bordarea,executarea penselor,
cutelor, asamblarea reperelor, finisarea produselor, urmărind procesul
tehnologic până la executarea finală a produsului.
Participă la fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte
materiale vegetale împletite, a hârtiei și cartonului ondulat, ambalaje din
hârtie, articole din hârtie și carton, a altor articole din hârtie și carton, la
fabricarea articolelor de papetărie prin utilizarea, potrivit instrucțiunilor
de folosire, materiilor prime, a substanțelor periculoase, instalațiilor,
utilajelor, mașinilor, aparaturii și echipamentelor de lucru.
Asigură infrastructura pentru serviciile de găzduire a paginilor web, de
prelucrare a datelor și activităților conexe, desfășoară activități
specializate de găzduire a paginilor web, servicii de streaming
(organizare fluxuri) și găzduire de aplicații.
Efectuează operațiuni de prelucrare documente prin selecționare,
ordonare, numerotare pagini, inventariere, prestarea de servicii de
legătorie și alte servicii conexe, activităţi de fotocopiere, de pregătire a
documentelor în vederea arhivării.
Participă la tipărirea revistelor si a altor publicații, cărți, broșuri, afișe,
cataloage publicitare, prospecte, albume, agende, calendare, și alte
imprimate comerciale, produse de papetărie personalizate și alte
imprimate, tipărirea de etichete și plăcuțe metalice prin litografiere,
gravare, tipărire flexografică și alte metode.
Participă la editarea (inclusiv on-line ) de cataloage, fotografii, gravuri și
cărți poștale, felicitări, formulare, afișe, reproduceri ale operelor de artă,
materiale publicitare, alte tipărituri, editează on-line informații statistice
sau alte informații.
Prestează servicii privind auditarea facturilor și a rapoartelor privind
mărfurile și activități de consultanță, gestionare, organizare și
coordonare a proiectelor cu finanțare publică/privată nerambursabilă.
Acordă consultanță privind acceptarea și familiarizarea cu produsele noi,
comportamentul cumpărătorilor față de produse și servicii, inclusiv
analiza statistică a rezultatelor în scopul promovării și dezvoltării de
produse noi, servicii de sondare a opiniei publice despre probleme
economice și analiza statistică a rezultatelor.
Asigură prelucrarea automată a datelor și elaborează rapoarte
specializate pe baza datelor furnizate de către clienți și prestează
servicii de introducere a datelor, inclusiv activități de rulare a bazei de
date.

Efectuază operațiunile de pregătire a materiilor prime necesare
confecționării produsului, efectuează operațiunile necesare realizării
acestuia, supraveghează funcționarea echipamentelor de lucru,
participă la întreţinerea şi reglarea mecanismelor maşinilor-unelte.
Prestează activități generale de curățenie a tuturor tipurilor de clădiri,
birouri, sedii de firmă, case sau apartamente, spații de producție, spații
comerciale, magazine, instituții și alte imobile comerciale și profesionale
și clădiri rezidențiale.
Participă la producerea, repararea şi întreţinerea construcţiilor din
pal/mdf/ lemn precum şi a părţilor lor componente, a participa la
fabricarea, asamblarea şi repararea de mobilier şi produse similare
predominant din pal/mdf/lemn. Participă la fabricarea de scaune și
bănci pentru grădina, de mobilier pentru dormitoare, sufragerii, grădini,
fabricarea de canapele, canapele extensibile și fotolii, finisarea
scaunelor și băncilor, tapițarea, finisarea, vopsirea, lăcuirea și tapițarea
mobilierului.

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

10

10

10

10

10

10

10

13

13

13

13

13

Număr persoane cu handicap/invalide gradul III

7

7

7

7

7

7

7

10

10

10

10

10

Procent cumulat număr persoane cu

70

70

70

70

70

70

70

76,92 76,92 76,92 76,92 76,92

handicap/invalide gradul III (%)
Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore)

972

1040 1196

1068

880

880

1080 1216 1232 1176 1152 1232

Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide

492

560

588

560

560

616

644

688

660

672

672

660

gradul III (nr. total de ore)
Procent cumulat timp de lucru al persoanelor
cu handicap/invalide gradul III din timpul de lucru
cumulat al tuturor angajaților

50,62 53,85 53,85 64,98 63,64 63,64 67,03 56,58 53,57 57,14 58,33 53,57

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,
18 și valoarea totală a acestora, fără TVA 381.401,86 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 282 și valoarea totală a acestora, fără TVA.
7.554.904,96 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, 7.936.306,82 lei
Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate Departamentul Persoanelor cu Dizabilități CLUJ COWORK – Producție și
Servicii este publicat pe site-ul propriu, la adresa www.asociatiaderzelas.ro.
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