
 

MODALITĂȚI PRIN CARE AUTORITĂȚILE 

PUBLICE LOCALE POT CONTRIBUI 

DIRECT LA INTEGRAREA ÎN MUNCĂ A 

GRUPURILOR DEFAVORIZATE 



    

  

 Nazarcea Grup este numele sub care funcționează unitatea protejată 
autorizată,  reglementată conform legii 448/2006, cu modificările și completările 
ulterioare,  din cadrul DGASPC Sector 1 București.  
 Aici fiecare angajat reprezintă o resursă a cărui potențial este valorizat și 
dezvoltat, locul de muncă fiind unul protejat, angajatul beneficiaza de un pachet de 
servicii specifice nevoilor persoanelor cu dizabilități: consiliere, mentorat, program 
de lucru adaptat capacității de muncă, zile de concediu suplimentare, pauze de 
lucru etc. 



 

Din cei 95 de angajați, 69 de persoane cu dizabilitati lucrează in producție in cadrul celor 8 
ateliere 



ATELIER BRUTĂRIE  
12 persoane cu dizabilități 

sub supravegherea a 2 

instructori au realizat anul 

acesta 154.405 pâini si alte 

produse de panificație, 

valoarea încasărilor fiind de 

161.907 lei. In cele 5 luni ale 

anului 2013 am comercializat 

produse de panificație 

(baghete, batoane, mucenici, 

cornuri, cozonaci, pâine alba 

si pâine integrala) către 

persoane fizice in valoare de 

9.097 lei. 

 

 



În cadrul atelierului 

persoanele angajate se 

simt eficiente, putând să-

şi dovedească utilitatea, 

împlinindu-şi astfel nevoia 

de recunoaştere. 



ATELIER SPĂLĂTORIE 

TEXTILA 

 
9 persoane cu dizabilitați sub 

supravegherea a unui instructori 

au  spălat un număr de 10.575 kg 

de rufe, valoarea totala a 

încasărilor in aceasta perioada a 

fiind de 22.587,45 lei. 



Într-un mediu ambiant plăcut 

angajaţii vin în fiecare zi la 

serviciu, unde au învăţat 

responsabilitatea muncii lor. 

Prin devotament şi cu 

ajutorul tehnologiei moderne 

se bucură împreună de 

rezultatele activităţilor.  



ATELIER TIPOGRAFIE  
 

9 persoane cu dizabilități sub 

supravegherea unui instructor pot 

produce  cu ușurința broșuri, 

reviste, calendare de perete, 

carti de vizita, flyere si pliante. 



ATELIER CROITORIE  
 

9 persoane cu dizabilitati sub 

supravegherea a 2 instructori 

reusesc sa produca deja lenjerii 

complete de pat, echipamente 

de lucru, obiecte diverse de 

imbracaminte si diverse 

accesorii. 



Design-ul este astfel 

conceput încât să corespundă 

cu dorinţele oricărui client. 



Modelele sunt dintre cele mai 

variate, pentru orice gust, 

potrivite oricărui tip de 

personalitate. 



ATELIER CERAMICA  

cele 9 persoane cu dizabilități  

ȋmpreună cu instructorul  

realizează activitati manuale la 

roata olarului, obiectele create 

având o încărcătura emoțională, 

fiecare creație artistica fiind 

vie, unica si frumoasa.  



Obiectele create sunt de 

cele mai diferite forme: 

obiecte decorative ( vase, 

suporți de lumânări etc.) si 

de uz casnic (căni, farfurii, 

carafe, castroane etc.) 

pictate si decorate cu culori 

speciale pentru ceramica. 



ATELIER LUMANARI 
 

Cele 7 persoane cu dizabilitati  

produc lumânări de design în diverse 

forme, (cilindrice, hexagonale, în 

formă de stea, în formă de inimă , în 

formă de trandafir etc.) dar și 

lumânări tematice (Moș Crăciun, 

pitici, ouă de paște, iepuri de paște 

etc.).  



De asemenea lumânările noastre pot fi de diverse culori, 

pictate sau parfumate în funcție de preferinte. 

 



ATELIER 

GRADINARIT 
 

este dezvoltat in parteneriat cu 

Fundatia Motivation, în comuna 

Clinceni .  

 

Aici 8 tineri cu dizabilităţi,  sub 

supravegherea a unui instructori, 

învaţă să cultive şi să îngrijească 

legume, să planteze şi să 

îngrijească flori. 

 



Dar cel mai important lucru pe care-l descoperă este ce înseamnă să ai 

primul loc de muncă, colegi şi prieteni la serviciu. 

 









 

Spălătoria auto -  
 
Funcționează de 2 ani si reușește 
sa se autosustina 100 %.  Aici 
lucrează 5  persoane cu 
dizabilități, 2 care au parasit 
centrele de plasament si este 
coordonata de un sef. Se oferă 
servicii de spălătorie auto – 
interior și exterior, curățat 
tapițerie și aspirat.  



 

Vă mulțumesc! 


