
ANEXA Nr. 7 la procedură 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

pentru anul 2022  

Unitatea protejată autorizată 

EXPERT DOC PRINTING 

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. EXPERT DOC PRINTING srl , cu sediul în localitatea Săcele, str. Viitorului, nr. 20, județul Brașov, a fost autorizată să 

funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr. 176 din data de 07/06/2021 

 

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 

   
Alte activitati de tiparire n.c.a  
Cod CAEN 1812; Fabricarea 
hartiei si cartonului ondulat si 
ambalajelor din hartie si 
carton cod CAEN 1721; 
Fabricarea altor articole din 
hartie si carton n.c.a cod 
CAEN 1729  

 

 
          Pentru Alte activitati de tiparire n.c.a- Cod CAEN 1812 se ocupă în principal cu 
pregătirea maşinilor pentru operaţia de copiere şi multiplicare, pregatirea matritelor pentru 
tipar, alimentare acestora cu hartie, cerneala, toner si alte consumabile in vederea realizarii 
produselor tiparite, manipularea şi depozitarea materiilor prime a materialelor si a 
produselor obtinute.  
           Pentru Alte activitati de tiparire n.c.a- Cod CAEN 1812 se ocupă în principal cu 
executarea lucrărilor de asamblare mecanică, manuală şi specială a tipăriturilor executate 
pe suport de hartie în vederea obţinerii produselor sens in care executa si operatii de 
biguire, faltuire, lipire,gaurire,capsare, taiere, in  
vederea obtinerii produselor finite cum ar fi carnete, carti, brosuri ,mape,calendare etc.  

http://lege5.ro/App/Document/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?pid=201018291&d=2021-10-13#p-201018291


              Pentru Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si ambalajelor din hartie si carton 
cod CAEN 1721 se ocupă în principal cu efctuarea operatiilor de indoire, taiere, lipire, 
gaurire, capsare a ambalajelor tipărite executate pe suport de hartie si carton în vederea 
obţinerii produselor finale etc.  
              Pentru Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a cod CAEN 1729 se ocupă 
în principal cu efctuarea operatiilor de poleire, aplicare de timbru sec, aplicarea de folio, 
laminare, cutterare, stantare, taiere, lipire, gaurire, prin tehnici manuale sau mecanice in 
vederea obtinerii produselor finale etc.   
 
 
 

 

 

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      7      7      7      8      6      7      6     6     6     6     6      5 

 Număr persoane cu handicap/invalide gradul III      5      5      5      4      3      4      3     3     3     3     3      3 

 Procent cumulat număr persoane cu handicap / 

invalide gradul III (%) 

 71.43          

%   

 71.43 

% 

 71.43 

% 

    50 

% 

   50 

% 

 57.14 

% 

   50 

% 

   50 

% 

   50 

% 

 50   

% 

   50 

% 

    60    

% 

 Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore)    30/zi    30/zi   30/zi  32/zi   24/zi   28/zi  24/zi  24/zi  24/zi   24/zi  24/zi   24/zi 

 Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide 

gradul III (nr. total de ore) 

   22/zi  22/zi  22/zi  16/zi  12/zi  16/zi  12/zi  12/zi  12/zi  12/zi  12/zi   12/zi 

 Procent cumulat timp de lucru al persoanelor  

cu handicap/invalide gradul III din timpul de lucru 

cumulat al tuturor angajaților 

 73.33 

% 

 73.33 

% 

 73.33 

% 

   50  

% 

   50 

% 

  57.14 

% 

  50  

% 

  50  

% 

  50  

% 

  50  

% 

  50  

% 

  50    

% 



 

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, 27 și valoarea totală a acestora, fără 

TVA  474,398.87 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, 474,398.87 lei. 

          Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate EXPERT DOC PRINTING srl este publicat pe site-ul propriu, la adresa 

www.tipografie-edp.ro  

    

 

 

Data 30/01/2023  

Semnătura . . . . . . . . . . 
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