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Descrierea companiei 

 

UPA Solutions este un grup de Unități Protejate Autorizate, reglementate conform legii 

448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care își dorește să ofere clienților săi 

toate produsele și serviciile de care au nevoie, sub umbrela unui furnizor unic.  

În concordanţă cu aceste prevederi, orice companie sau instituţie care numără peste 50 de 

salariaţi are obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 

numărul total de angajaţi sau să plătească o taxă de solidaritate reprezentând 50% din 

salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au 

angajat persoane cu handicap.  

În cuantumul acelei taxe lunare compania sau instituţia poate contracta servicii şi produse 

din partea unei unităţi protejate autorizate ce angajează şi realizează activităţi împreună cu 

persoane cu dizabilităţi (minim 30% dintre angajaţi sunt persoane cu handicap). În acest 

context, contractarea unor servicii sau produse livrate de UPA Solutions permite o 

eficientizare a cheltuielilor pentru companie sau instituţie dar şi o investiţie în dezvoltarea 

comunitară şi ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi. 

 

De ce să alegeţi UPA Solutions? 

- Eficientizarea cheltuielilor 

- Servicii de calitate 

- Contactul direct şi permanent 

- Taxa lunară devine investiţie în comunitate 

- Sprijinirea comunităţii şi a persoanelor cu dizabilităţi 

- Centralizarea nevoilor şi a furnizorilor 
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Taxa devine investiţie:    

TAXA PE CARE O 
PLĂTIȚI ANUAL 

 
 = 

50% DIN SALARIUL MINIM BRUT 
DIN IULIE 2016 (1250 LEI) 

 
 X 

NUMĂRUL DE ANGAJAȚI CU HANDICAP OBLIGATORII (4% 

DIN SALARIAȚI) – PERSOANE CU HANDICAP ANGAJATE 

 
 X NUMARUL TOTAL PERSONAE 

ANGAJATE 

 

TAXA PE CARE O 
PLĂTIȚI ANUAL 

 

= 
50% DIN SALARIUL MINIM BRUT 

DIN IULIE 2016 (1250 LEI) 

 

X 
NUMĂRUL DE ANGAJAȚI CU HANDICAP OBLIGATORII (4% 

DIN SALARIAȚI) – PERSOANE CU HANDICAP ANGAJATE 

 

X NUMARUL TOTAL 

PERSONAE ANGAJATE 

 

X 12 LUNI 

 

 

Număr de angajaţi 
Angajaţi cu 

handicap necesari 

50% din salariul minim 
brut (mai 2016) 

Taxă lunară de 
solidaritate 

Taxă anuală de solidaritate 

50 2 625 1250 15000 

100 4 625 2500 30000 

150 6 625 3750 45000 

200 8 625 5000 60000 

250 10 625 6250 75000 

300 12 625 7500 90000 

350 14 625 8750 105000 

400 16 625 10000 120000 

450 18 625 11250 135000 

500 20 625 12500 150000 

550 22 625 13750 165000 

1000 40 625 25000 300000 

2000 80 625 50000 600000 

3000 120 625 75000 900000 

 

 

 

GRILA DE CALCUL TAXA DE SOLIDARITATE LUNAR SI ANUAL
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      Tipurile de servicii  pe care le oferim: 

Expertiza echipei UPA Solutions și a partenerilor Unități Protejate, este certificată în servicii 

precum:  

- Servicii de recrutare şi selecţie de personal: identificarea, selectarea şi plasarea de 
personal calificat corespunzător cerinţelor clientului. Expertiza echipei UPA Solutions 
este de peste 10 ani in domeniu, detinand in portofoliu proiecte variate incheiate cu 
succes din domenii precum: Telecom; Pharma; Automotive; Banking; IT; BPO; 
FMCG, proiecte care au avut pozitii de la entry-level pana la top management. UPA 
Solutions a unei baze de date ce cuprinde persoane cu competenţe diverse şi nivele 
de calificare diferite.  

 
 
 
 
 
 

- Servicii de training şi formare profesională specializată: cursuri de formare 
profesională şi dezvoltare personală adaptată nevoilor clienţilor şi specificului 
activităţilor. Posibilitatea de autorizare la cerere a unor cursuri atât în domeniu 
competenţelor comune cât şi a celor tehnice sau specifice. 
 

 

 

 

 

 

 

- Aplicarea şi interpretarea de teste psihologice: aplicarea de teste psihologice asupra 
angajaţilor cu privire la satisfacţia în muncă, motivaţia şi 
aşteptările profesionale 
 
 
 
 

Clienți și parteneri care ne recomandă: 
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- Servicii de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice: realizarea şi 

implementarea de chestionare şi sondaje cu privire la satisfacţia şi nevoile clienţilor, 
angajaţilor şi partenerilor 
 
 
 
 

- Servicii de consultanţă pentru afaceri şi management: realizarea şi actualizarea 
documentaţiilor necesare proceselor de autorizare în domeniul calităţii  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Servicii de creaţie publicitară si tipărire personalizat: personalizării outdoor şi 
indoor, editarea, publicarea şi realizarea de cataloage, fotografii, cărţi poștale, 
formulare tipizate, foi cu antet, formulare diverse, revizuire şi multiplicare de 
materiale publicitare şi promoţionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Servicii de editare a documentelor şi alte activităţi specializate de  secretariat: 
tipărituri, imprimări, editare şi corectarea documentelor, procesare textuală, aşezare 
în pagină, fotocopiere, îndosariere, separare şi grupare documente, servicii suport de 
secretariat (preluare apeluri telefonice, stabilire întâlniri, call center, realizare de 
prezentări şi discursuri) 

 
 
 
 

Clienți și parteneri care ne recomandă: 
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- Servicii de promovare Social media si Website Companie: 

Elaborarea și coordonarea strategiei de comunicare în social media. 

Monitorizarea reputației brandului în social media 

- actualizare catalog de produse (introducere produse noi, modificare produse vechi) 

- schimbare grafică website (design nou) 

- mentenantă 

- creștere bază de abonati Newslettter 

- trimitere newsletter către abonați  

- publicarea de articole pe blog  

- comunicat de presă  

- relația cu presa 

- monitorizarea reputației online 

- elaborare bannere și afișe pentru website, forumuri, e-mail-uri etc 

- link building, prin promovare pe alte site-uri și forumuri 

- campanie de promovare prin AdWords  

 

- Servicii de mentenanţă IT: 
mentenanţă imprimante, faxuri, software, sisteme de 
operare, calculatoare etc.  

- Servicii de asamblare sisteme periferice: 
montarea, asamblare şi realizarea de sisteme de 
calculatoare personalizate, îmbunătăţirea şi upgradarea 
sistemelor de calculatoare existente. 
 

 

- Servicii de Events Planner – Sprijinul tău pentru evenimentele importante 

 

UPA Solutions este specializată în organizări de 
evenimente, team-buldinguri, lansări de produs, 
promovare, realizări de produse personalizate etc. și îți 
ofera sprijin și consiliere în alegerea locației, tematicii, 
mijloacelor de promovare a evenimentului, suport grafic 
pentru alcătuirea materialelor necesare evenimentului 
(invitații, bannere, spidere, afișe de promovare etc.) 
precum și suport pentru aplicarea unei idei proprii. Pe 
lângă concept, UPA Solutions pune la dispoziție și 
mobilierul, cateringul, logistica și tot ceea ce implică 
organizarea unui eveniment de la idee la aplicabilitate. 

 

                       Clienți și parteneri care ne recomandă: 
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Tipuri de evenimente organizate de UPA Solutions: 

 

1. Organizări Teambuilding-uri și evenimente corporate 

Alege-ți ghidul potrivit în excursiile alături de echipa ta.  UPA Solutions oferă 

siguranța atingerilor tuturor obiectivelor propuse în cadrul unui teambulding. 

Angajații companiei pe care o reprezinți vor petrece timp de calitate cunoscându-se 

într-o atmosferă destinsă și relaxantă, colaborând astfel excelent în mediul 

profesional. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Prezentări & Lansări de produse/proiecte 

Companiile mari își lansează, de regulă, produsele prin ample campanii de 

publicitate, activități coordonate de promovare și o distribuție intensivă. Echipa UPA 

Solutions poate configura împreună cu dvs. un plan amplu pentru campania de 

lansare a noilor produse ale companiei dumneavoastră! 

Echipa UPA Solutions alături de partenerii săi, poate configura împreuna cu 

dumneavoastră, detaliile personalizate ale conferințelor de lansare pentru proiectele 

în care sunteți fie beneficiari fie parteneri. De asemenea vă putem oferi serviciile 

noastre pentru organizarea sesiunilor de lucru, întâlnirilor de dezvoltare, sesiunilor 

de consiliere, etc. 

Cu creativitate, originalitate și experiența acumulată în organizarea de evenimente, 

vom colabora pentru stabilirea tuturor detaliilor specifice fiecărui eveniment, făcând 

parte din aceeași echipă și asigurându-ne împreună de succesul evenimentului.Vă 

stăm la dispoziție pentru personalizarea evenimentelor în raport cu specificul 

proiectului în care sunteți implicat! 

 

                       Clienți și colaboratori care ne recomandă: 
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3. Organizarea de petreceri tematice: 

a) Petreceri de aniversare a companiei; 

- Cook & Fun Team Building  

             - Fun & Creative Workshops 

             - Games & Competitions 

 

 

b) Petreceri de Crăciun sau de sfârșit de an; 

  

c) Petreceri de 1 iunie “Ziua Copilului”; 

 

d) Calendarul angajaților sau al companiei; 

 

Servicii diverse: UPA Solutions este o companie în continuă dezvoltare pusă la 

dispoziţia clienţilor. Nevoile dumneavoastră devin prin dialog şi implicare o realitate 

în pachetul de servicii şi produse oferite de personalul nostru.  

Astfel, în termen de trei săptămâni de la solicitarea dumneavoastră, UPA Solutions 
poate să vă ofere serviciile solicitate în calitate de unitate protejată autorizată.  

 

Dacă v-am stârnit interesul, contactați-ne! 

Clienți și parteneri  care ne recomandă: 
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