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Anexa nr. 5 

la procedură 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

pentru anul 2021 

Unitatea protejată autorizată SC PRINTOPIA SRL 

 

 

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, SC PRINTOPIA SRL. 

1.SC PRINTOPIA SRL , cu sediul în localitatea Timisoara , str. Tosca, nr. 16, județul/sectorul Timis  , a fost autorizată să 

funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația  nr.25  din data 29.01.2021 . 

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 CAEN 4321 Realizarea de lucrări de instalații 
electrice (realizarea de alarme de semnalizare a 
incendiilor, alarme antiefractie, sisteme de 
iluminat, retele de telecomunicatii, sisteme de 
supraveghere video si control acces) 

Proiectarea, realizarea, instalarea, programarea si 
intretinerea de retele de date/voce, de sisteme de 
supraveghere video, de sisteme antiincendiu si 
antiefractie, de sisteme de control acces, de 
sisteme de sonorizare, apelarea vocala si apel 
medical, de solutii de gestionare a cozilor, de 
sisteme de videoconferinta 
Realizarea, montarea, configurarea și testarea de 
sisteme de iluminat interior de siguranta, sisteme 
de iluminat ambiental si industrial, sisteme de 
iluminat stradal 

2 CAEN 8020 Activități de servicii de mentenanță 
privind sistemele de securitate 

Intretinerea de retele de date/voce, de sisteme de 
supraveghere video, de sisteme antiincendiu si 
antiefractie, de sisteme de control acces 

3 CAEN 2620 Fabricarea calculatoarelor si a 
echipamentelor periferice 

Receptia materiei prime si/sau subansamblelor 
necesare activitatii de productie 
Pregatirea materiel prime si/sau subansamblelor in 
vederea realizarii sistemelor de tehnica de calcul, 
telecomunicatii si imprimare 
Verificarea, testarea si controlul calitativ al 
sistemelor de calcul, telecomunicatii si imprimare 
Asamblarea, incorporarea subansamblelor in 
sisteme de tehnica de calcul; instalare, configurarea 
si optimizarea aplicatiilor software 

4 CAEN 9511 Repararea calculatoarelor si a 
echipamentelor periferice 

Depanarea, intretinerea si oferirea de asistenta 
tehnica in ultilizarea sistemelor de calcul, 
telecomunicatii si imprimare 
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5 CAEN 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 
(scanare si indexare electronică a documentelor) 

Desfasurarea de activitati de pregatire a 
documentelor in vederea scanarii si arhivarii 
electronice si fizice a documentelor 
Desfasurarea de activitati de scanare electronica a 
documentelor pe echipamente profesionale 

6 CAEN 1812 Alte activități de tipărire n.c.a. 
(producția de imprimate, etichete si materiale 
publicitare) 

Realizarea de afișe, cataloage publicitare, 
prospecte, si alte tipărituri publicitate, carduri, 
calendare, imprimate comerciale, etichete, produse 
de papetărie personalizate si alte imprimate, 
tipărire realizata cu ajutorul presei de tipar înalt, a 
fotogravurii, a imprimării flexografice, serigrafice, a 
altor prese de tipărit, a offset-ului, a mașinilor de 
multiplicat, imprimante de calculator.  
Pregatirea materiei prime, productia de imprimate, 
etichete și materiale de tipar 

7 CAEN 2823 Fabricarea mașinilor si echipamentelor 
de birou (fabricarea de aparate de fotocopiat si 
cartușe cu toner) 

Asamblarea, incorporarea subansamblelor in 
sisteme de imprimare, cartuse toner si cerneala 

8 CAEN 3314 Repararea echipamentelor electrice 
(sisteme de alimentare cu energie electrică) 

Depanarea, intretinerea sistemelor de alimentare 
cu energie electrica, inlocuirea subansamblelor 
defecte ale acestora 

9 CAEN 6201 Activități de realizare a software-ului la 
comandă 
 

Elaborarea si intretinerea aplicatiilor software si 
baze de date: elaboreaza module de cod in limbaje 
de programare folosind medii de dezvoltare 
integrate; configureaza aplicatiile necesare, 
testeaza aplicatiile si modifica programele; 
proiecteaza si modifica structura bazelor de date 
prin codarea descrierii datelor folosind sisteme de 
gestiune a bazelor de date relationale 

 

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

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Total angajați 7 7 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 

Număr persoane cu 
handicap/invalide gradul III 

4 4 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 

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

57% 57% 63% 63% 67% 67% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 

Timpul de lucru al tuturor 
angajaților (nr. total de ore) 

546 520 690 660 798 836 748 748 748 714 682 713 

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

420 400 552 528 672 704 616 616 616 588 550 575 

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

77% 77% 80% 80% 84% 84% 82% 82% 82% 82% 81% 81% 
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4. Pentru situația din luna decembrie 2021 anexăm, în copie, următoarele:  

a) documentele care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III, în termen de valabilitate;  

b) raportul per salariat al persoanei cu handicap/invalide gradul III, pentru anul raportat (ianuarie-decembrie), după caz. 

5. Numărul de contracte rezervate încheiate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare,dar si 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 ........6...... și 

valoarea totală a acestora, fără TVA 67 828. 11 lei. 

6. Numărul total 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,este : 

……110….. și valoarea totală a acestora, fără TVA este : 14 430 232.32 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, 14 498 060.43 lei. 

Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate SC PRINTOPIA SRL  este publicat pe site-ul propriu, la adresa 

www.printopia.ro . 

 

SC PRINTOPIA SRL 

Data:  05.01.2022 

Semnătura : 

 

http://www.printopia.ro/
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