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Povesti create cu
dragoste in Brasov
Ophori Cosmetics este primul laborator social
de produse cosmetice din România. Aici,
persoane cu dizabilități realizează manual
produse profesionale de îngrijire, ambalate
sustenabil.
Rolul nostru este de crea locuri de muncă
pentru persoanele cu dizabilități. În România,
rata de angajare a acestor persoane este de
7%, unde media europeană este de 49%.
Astfel, persoanele din acest grup vulnerabil se
confruntă zi de zi cu riscul excluziunii sociale.

Produsele Ophori
SAMPOANE SOLIDE

BOMBE DE BAIE

Derzis - keratina, panthenol, ulei esential de
menta - pentru par uscat
Bendis - keratina, panthenol, vanilie, ulei de
cocos - pentru par normal

Aeternitas - lavanda
Moroccan Sunset - portocale si scortisoara
Serendipity - iasomie

Produse profesionale de ingrijire a parului,
aceste sampoane solide, special concepute in
functie de tipul de par, vor lasa parul moale,
puternic si sanatos.

SCRUBURI PENTRU CORP

Green Solar - ceai verde, uree, ulei de
canepa, vitamina E
Honey Dream - miere, uree,
vanilie, vitamina E
Produse cu un continut ridicat de ingrediente
profesionale ce lasa pielea fina, hidratata,
avand totodata un efect anti-aging,
regenerator si protector.

Relaxati-va si bucurati-va de exeprienta
inedita oferita de bombele de baie Ophori.
Miros, culoare si catifelare - sunt cele trei
ingrediente cheie ale unor senzatii de
neuitat.

PASTA DEGRESANTA SI
EXFOLIANTA

Hands&Feet - alantoina si samburi de caise
Creata atat pentru uz casnic cat si pentru
cel profesional cum ar fi ateliere, fabrici si
alte locuri in care mainile sunt predispuse
la murdarire, aceasta crema-sapun
degreseaza, curata si exfoliaza eficient.
Pielea va ramne fina si placuta la atingere.

SAPUN DE MAINI

Mamba - carbune vegetal activ si unt de shea
Este un sapun cu mare putere de absorbtie a impuritatilor, prafului
sau a orcarei substante poluante de pe suprafata pielii, ce ofera in
acelas timp hidratare si hranire in profunzime.

Laborator: str. Nicolae Titulescu 2
cod postal 500010,
Brasov, Romania

60% din personalul Ophori alcatuit
din persoane cu dizabilitati
La Ophori, întreg personalul din departamentul
de producție este alcătuit din persoane cu
dizabilități. Astfel, transformăm persoanele
asistate social în contribuitori la bună-starea
societății noastre și se crează medii incluzive de
dezvoltare a întregii comunități.
Ophori contribuie astfel la dezvoltarea a 3 din
Obiectivele de Creștere Durabilă ale ONU:

Peste 6000 de produse cosmetice
ambalate sustenabil in 2021
A doua misiune socială Ophori este de a
ambala toate produsele realizate in mod
sustenabil. Ambalajele primare utilizate sunt:
bombe de baie - hârtie kraft
șampoane solide - cutie din carton
săpunul neparfumat Mamba - hârtie kraft
scrub-urile exfoliante - sticlă
pastă Hands & Feet - sticlă
Mai mult, dat fiind faptul că toate
produsele sunt lucrate manual, nu se
utilizează direct combustibil fosil și
consumul de energie electrică este minim.

Parteneriate
Ophori Cosmetics este o întreprindere a
comunității, pentru comunitate. Sprijinul pe
care l-am primit din partea partenerilor noștri
în 2021 a fost esențial si extrem de apreciat!
Pentru toți colaboratorii, clienții, partenerii și
alte persoane care ne-au fost întotdeauna
alături, MULȚUMIM! Fără voi, Ophori nu ar
exista și nu ar produce impactul social atât de
necesar comunității noastre.

Planuri pentru 2022
Categorii Noi

OPHORI
AROMATICS

INDUSTRIALS

Parfumuri delicate, concepute pentru
împrospătarea aerului din încăperi.

Produse de curățenie profesionale
dedicate sectorului business.

5 produse cosmetice noi, ambalate cu
grijă pentru mediu
cel puțin încă 2 persoane cu dizabilități
angajate
multiple parteneriate noi și menținerea
colaborărilor deja existente
2 workshop-uri pentru persoane din
grupuri vulnerabile, din Brașov

Din dragoste pentru om,
mediu si comunitate!

ANEXA Nr. 7 la procedură

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2021
Unitatea protejată autorizată
OPHORI COSMETICS 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. OPHORI COSMETICS SRL , cu sediul în localitatea Brasov, str. 13 Decembrie nr.9, bl. G9, ap. 7, judetul Brasov, a fost autorizată să
funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr. 111 din data de 22-03-2021.
2. Domeniile autorizate în care au lucrat pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III și activitatea prestată:
Descrierea activității prestate

Nr. Domeniile autorizate în care au
crt.

de către persoanele cu handicap/invalide gradul III

lucrat
pe parcursul anului persoanele
cu handicap/invalide gradul III

1

CAEN 2042 - Fabricarea

•

PREPARARE PRODUSE COSMETICE (DOZARE/MASURARE

parfumurilor și a produselor

MATERII PRIME, AMESTECARE, TURNARE AMESTEC IN

cosmetice (de toaletă)

FORME, ETICHETARE SI AMBALARE PRODUSE FINITE)
•
•

CURATAREA SPATIULUI DE LUCRU

PREGATIREA COMENZILOR ONLINE PENTRU LIVRARE

3. În anul 2021, 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

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Număr persoane cu handicap/invalide gradul III

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

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

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III (nr. total de ore) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

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

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: 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: 4 și valoarea totală a acestora, fără TVA 19946 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, 97294 lei.
Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate OPHORI COSMETICS SRL este publicat pe site-ul propriu, la adresa
https://www.ophori.com/ophori-raport2021/
Data 27-01-2022
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