
ANEXA Nr. 7 la procedură 
Nr. înreg. 216 / 27ian 2023 

RAPORT DE ACTIVITATE 
pentru anul 2022 

Unitatea protejată autorizată 
OILRIGHT S.R.L. 

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. OILRIGHT S.R.L , cu sediul în localitatea sat Cornești, comuna Orțișoara, nr. 74, județul Timiș, a fost autorizată să funcționeze 
ca unitate protejată, având Autorizația nr. 202 din data de 30.06.2021 . 

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 

 1. 3811 Colectarea deșeurilor 
nepericuloase, 

3299 Fabricarea altor produse 
manufacturiere n.c.a., 

3832 Recuperarea materialelor 
reciclabile sortate (Prelucrarea 
uleiurilor și grăsimilor de gătit 
folosite, în materii prime 
secundare), 

1399 Fabricarea altor articole 
textile n.c.a., 

 

Activitatea de lucrător sortator deșeuri reciclabile se desfășoară atât la punctul de lucru, cât și în 
deplasare pe teren. 

Se prezintă zilnic și la timp la serviciu, la punctul de lucru.Îmbracă echipamentul de protecție: salopetă și 
mănuși. Se ocupă de colectarea și sortarea materiilor prime, deșeuri nepericuloase de la furnizori. 
Împreună cu șef serviciu producție se deplasează cu microbuzul companiei la furnizori de ulei alimentar 
uzat: persoane fizice sau juridice. Încarcă butoiul plin cu uleialimentar uzat de la furnizori în microbuz, cu 
sau fără ajutorul căruciorului de marfă, în funcție de greutatea butoiului. 

Realizează munca la linia de producție. Pregătirea materiilor prime. Pune butoiul cu ulei alimentar uzat în 
dreptul centrifugei, pentru ca uleiul să fie filtrat de impurități și apă. Cântărește materiile prime necesare 
pentru producerea lumânărilor, kit-urilor și filtrelor textile.  

Fabricarea lumânărilor și kit-urilor Do It Yourself (DIY). Pregătește compoziția necesară, conform rețetei, 
din materiile prime pregătite: uleiul ceara și aroma și o pune la încălzit în heater. Pune recipientele unde 
se vor turna lumânările pe masa de lucru și cu pistolul de lipit cu silicon lipește pe fundul recipientului 
fitilul. Când compoziția lumânărilor ajunge la temperatura potrivită o toarnă în recipiente. 

În cazul kit-urilor DIY: cântărește cu grijă ingredientele și pune toate articolele necesare în ambalaj: 
lingurița plastic, punguța cu ceară, fitile, suporți fitile, instrucțiuni de folosire și închide ambalajul. 

 
 



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 7 7 7 7 7 7 7 7 6  

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

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

57
% 

57
% 

57
% 

57
% 

57
% 

57
% 

57% 57% 57% 57% 57% 50% 

 Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore) 48
0 

48
0 

48
0 

48
0 

48
0 

48
0 

520  520  600  640 

 

640 

 

480 

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

24
0 

24
0 

24
0 

24
0 

24
0 

24
0 

280  280  280  320 

 

320 

 

240 

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

50

% 

50
% 

50
% 

50
% 

50
% 

50
% 

53,8
% 

53,8
% 

46,7
%* 

50% 50% 50% 

*am notificat ANDPD și nu am încasat, în luna septembrie, pe baza contractelor rezervate.  
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, 1 și 
valoarea totală a acestora, fără TVA 2424. 
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, 3 și valoarea totală a acestora, fără TVA 70465,5  
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, 70465,5  lei. 
 
Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate OilRight SRL este publicat pe site-ul propriu, la adresa www.oilright.ro  

 Data 27 ianuarie 2023 
Semnătura . . . . . . . . . . 

 


