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Figura 3 Elementul specific de identitate vizuală

B. Culori

Culorile utilizate la elaborarea elementului grafic sunt prezentate în figura de mai jos:

Figura 4 Codurile de culori utilizate pentru elementul grafic

C. Font

Textul  "ÎNTREPRINDERE  SOCIALĂ  DE  INSERŢIE"  scris  pe  două  rânduri  se  redactează  cu  font  Calibri

Light, aliniere centrală.

D. Zona de siguranţă

Zona de siguranţă se va aplica întotdeauna, indiferent de reprezentare.

Această zonă are ca scop vizualizarea şi identificarea logo-ului, precum şi eficientizarea poziţionării sale în

materialele de comunicare.

Punctul  de  referinţă  este  pătratul  X,  acesta  reprezentând  o  unitate  de  măsură.  Elementul  specific  de

identitate  vizuală  trebuie  separat  de  restul  obiectelor  de  pe  suport  cu  o  zonă  echivalentă  unei  unităţi  de

măsură.

Figura 5 Zona de siguranţă
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ANEXA Nr. 7 la procedură 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

pentru anul 2021 

Unitatea protejată autorizată 

EMMAUS INTEGRARE 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. 

 

1. EMMAUS INTEGRARE SRL, cu sediul în localitatea SATU MARE, str. BLD VASILE LUCACIU 

nr. 20, bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul SATU MARE, a 

fost autorizată să funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr. 228 din data de 

27.08.2021. 

 

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 8121 – Activitati generale de 

curatenie a cladirilor 

Curatenie generala la birouri, locuinte, fabrici, etc. (maturat/aspirat, 

spalat pe jos, sters praful, spalat geamurile, etc.) 

 2 7830 – Servicii de furnizare si 

management a fortei de munca 

Preselectia candidatilor pe baza CV-urilor, interviuri, evaluarea 

competentelor candidatilor, intocmirea unui raport individual despre 

candidati pentru clienti (firme) 

 3 5320 – Alte activitati postale si 

de curier 

Incarcarea, descarcarea marfii, pregatire comenzi, livrare la 

domiciliul clientului. 

 

 

 

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

fost următorul:               

http://www.emmaussm.ro/
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Luna 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 

Total angajați 

       

9 12 12 12 12  

Număr persoane cu handicap/invalide gradul III 

       

4 6 6 6 6  

Procent cumulat număr persoane cu handicap/invalide gradul III 

(%) 

       

44 

% 

50 

% 

50 

% 

50 

% 

50 

%  

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

       

1124 1584 1619 1619 1696 

 

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

total de ore) 

       

572 864 924 924 968 

 

Procent cumulat timp de lucru al persoanelor  

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

tuturor angajaților 

       

50,88 

% 

54 

% 

57 

% 

57 

% 

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, - și valoarea totală a acestora, fără TVA - 

 

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, 1 și valoarea totală a acestora, fără TVA 15 400 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, 15 400 lei. 

 

Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate EMMAUS INTEGRARE SRL este 

publicat pe site-ul propriu, la adresa www.emmaussm.ro.    

Data   18.01.2022 

Légaut Jean Philippe Christian Camille - administrator 

Semnătura . . . . . . . . . . 
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