
ANEXA Nr. 7 la procedură

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2021

Unitatea protejată autorizată
Departamentul Persoanelor cu Dizabilități - Fabricarea de calculatoare și furnizarea de servicii

informatice

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  -  Fabricarea  de  calculatoare  și  furnizarea  de  servicii
informatice din cadrula 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. 262. din data de 18.11.2021.

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
2620 - Fabricarea 
calculatoarelor și a 
echipamentelor periferice

6209 - Alte activități de 
servicii privind tehnologia 
informației

9511 - Repararea 
calculatoarelor și a 
echipamentelor periferice

8219 - Activități de 

Preia componentele din depozitul central si asamblează echipamentele
pe baza fisei  de comanda,  Verifica  fisa de garanție,  pe  componente,
Verifica existenta, în stoc, a tuturor componentelor din fisa de comanda
si  sesizează  depozitul  sau  vânzările  daca  constata  neconcordante,
Asamblează  echipamentele  conform  standardelor,  Asamblează
echipamentele  conform  standardelor,  Verifica  echipamentul  după
asamblare  prin  testarea  memoriei  si  a  harddisk-ului,  Împachetează  si
depozitează  echipamentul  construit  împreună  cu  ambalajele
componentelor,  Desfășoară  activități  de  manipulare,  transport,  livrare,
instalare  si  punere  in  funcțiune,  la  sediul  clientului,  a  produselor
comandate  si  instruiește  personalul  operator,  Întocmește  deviz  de
reparație, Realizează cablări structurate clienților care solicita acest lucru
Activități privind tehnologia informației și activități anexe precum: servicii



fotocopiere, de pregătire a 
documentelor și alte activități
specializate de secretariat

de  recuperare  a  informațiilor  din  calculatoare  în  caz  de  dezastru,
instalarea calculatoarelor personale, servicii de instalare a software
Efectuează  activități  de  service  a  componentelor  de  calculator,
imprimante, monitoare, notebook-uri, unități optice și alte dispozitive de
stocare, unități de disc optic.
Pregătirea unităților arhivistice pentru inventariere și fotocopiere/scanare,
Pregătirea unităților arhivistice cu termen de păstrare 50 de ani și 
permanent pentru legătorie, inventariere și scanare ,Verificare 
numerotare pagini documente cu TP 50 ani, P si 70 ani în vederea 
scanării

Participa la asamblarea echipamentelor conform standardelor, Participa 
la împachetarea si depozitarea echipamentului construit împreună cu 
ambalajele componente, Participa la activități de manipulare, transport, 
livrare, instalare, la sediul clientului, a produselor comandate, Efectuează
o varietate de sarcini manuale  inclusiv ambalarea si etichetarea 
produselor finite

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 1 1 4 4 4

Număr persoane cu handicap/invalide gradul III 1 1 3 3 3

Procent cumulat număr persoane cu handicap/invalide gradul III (%) 100 100 75 75 75

Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore) 40 44 126 126 132

Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III (nr. total de ore) 40 44 84 84 88

Procent cumulat timp de lucru al persoanelor 

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

100 100 66.67 66,67 66,67



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 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 7 și valoarea totală a acestora, fără TVA 0 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 LEI

Raportul  anual  de activitate al unității  protejate autorizate  Departamentul Persoanelor cu Dizabilități  -  Fabricarea de calculatoare și

furnizarea de servicii informatice  este publicat pe site-ul propriu, la adresa www.asociatiaderzelas.ro

Data 28.01.2022

Semnătura 

Presedinte, SALCUDEAN LIANA CRISTINA


	ANEXA Nr. 7 la procedură

		2022-01-28T14:08:50+0200
	Liana-Cristina Salcudean




