
 

                                                                                 
 

 

 

ANEXA Nr. 5 la procedură 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 

unitatea protejată autorizată NAZARCEA GRUP 

 

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 Nazarcea Grup: 

1. Structura Nazarcea Grup, cu sediul în localitatea București, str. Nazarcea nr.24-28, sectorul 1, 

a fost autorizată să funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr. 2 din data 21.12.2020. Anterior 

prezentei autorizații, până la data de 21.12.2020, unitatea a  funcționat în conformitate cu prevederile 

art.8 alin.1 din procedura de autorizare a unităților protejate aprobată de Ordinul ministrului muncii, 

familiei și protecției sociale nr. 1372/29.09.2010, în baza Deciziei Președintelui Autorității Naționale 

pentru Persoanele cu Dizabilități nr.743 din data de 12.07.2018, având autorizația nr. 1/12.07.2018. 

2. Domeniile autorizate în care au lucrat, pe parcursul anului 2020, persoanele cu 

handicap/invalide gradul III  sunt:      

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. Producție de pâine şi alte produse de panificație 
Fabricarea pâinii şi a altor produse de 
panificație: cântărirea făinii, frământarea, 
divizarea, formarea aluatului, modelarea 
manuală, felierea și ambalarea, așezarea 
pâinii în lăzi și comercializare. 

 2. Fabricarea de articole ceramice ornamentale 
Realizare produse ceramice decorative: 
reproducere din lut după model, transfer 
model cu ajutorul tiparului, pictare. 

 3. Servicii de tipar digital, personalizări, plottare 
Realizare servicii de tipar digital, 
personalizare şi grafică, servicii de 
copiere, tipărire pe diferite suporturi. 



                                                                                 

 4. Servicii de spălătorie auto şi covoare 
Realizare servicii  de spălare şi curățare 
autovehicule interior – exterior; spălare şi 
curățare covoare. 

 5. Servicii de spălătorie articole textile 
Realizare servicii de spălătorie textile: 
spălare și călcare articole textile. 

 6. Servicii de croitorie 
Realizare servicii de croitorie:  operații   
de croire, surfilare, finisare, călcare, 
împachetare produse confecționate. 

 7. Servicii de neutralizare deṣeuri periculoase 
Neutralizare şi eliminare deṣeuri 
periculoase conform legislației. 

 
 

3. În anul 2020, personalul angajat în cadrul unității protejate autorizate, a fost următorul: 

 
Luna 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Total angajați 88 85 83 83 85 85 83 83 83 82 77 76 

Număr persoane cu 
handicap / invalide 

gradul III 

60 60 57 57 57 57 55 56 56 57 53 53 

Procent cumulat 
număr persoane cu 
handicap / invalide 

gradul III (%) 

68, 
18 
% 

70, 
58 
% 

68, 
67 
% 

68, 
67 
% 

67, 
05 
% 

67, 
05 
% 

66, 
26 
% 

67, 
46 
% 

67, 
46 
% 

69, 
51 
% 

68, 
83 
% 

69, 
73 
% 

Timpul de lucru al 

tuturor angajaților (nr. 

total de ore) 

 
          

4016 

Timpul de lucru al 

persoanelor cu 

handicap/invalide 

gradul III (nr. total de 

ore) 

 
          2544 

Procent cumulat timp 

de lucru al 

persoanelor cu 

handicap/invalide 

gradul III din timpul de 

lucru cumulat al 

tuturor angajaților 

 
          63,34% 

 

 

 



                                                                                 

4. Pentru situația din luna decembrie 2020 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 – nu a fost cazul. 

 

Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate Nazarcea Grup este publicat pe site-ul propriu, 

la adresa www.dgaspc-sectorul1.ro. 

 

 

 
  

      Întocmit, 
Șef Nazarcea Grup, 
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