
ANEXA Nr. 7 la procedură

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2022

Unitatea protejată autorizată
Departamentul Persoanelor cu Dizabilități CLUJ COWORK – Producție și Servicii

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. Departamentul Persoanelor cu Dizabilități CLUJ COWORK – Producție și Servicii din cadrul ASOCIATIEI DERZELAS, cu sediul

în localitatea Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 14, ap. 5, județul/sectorul CLUJ, a fost autorizată să funcționeze ca unitate protejată, având

Autorizația nr. 91 din data de 10.03.2021

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
7022 Activități de consultanță pentru 
afaceri și management
6311 Prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor web și 
activități conexe 
7320 Activități de studiere a pieței și 
de sondare a opiniei publice
1814 Legătorie și servicii conexe
7490 Alte activități profesionale, 
științifice și tehnice
1431 Fabricarea prin tricotare sau 
croșetare a ciorapilor și a articolelor 
de galanterie 
1439 Fabricarea prin tricotare sau 
croșetare a altor articole de 
îmbrăcăminte 

Acordă consultanță, îndrumare și asistență operațională pentru firme și alte organizații
pe  probleme  de  management,  planificare  strategică  și  organizatorică,  procese  de
retehnologizare,  managementul  schimbărilor,  reducerea  costurilor  și  alte  probleme
financiare, consultanță, îndrumare sau asistență operațională pentru firme și servicii
publice cu privire la proiectarea metodelor sau procedurilor contabile.
Asigură infrastructura pentru serviciile de găzduire a paginilor web, de prelucrare a
datelor și activităților conexe, desfășoară activități specializate de găzduire a paginilor
web, servicii de streaming (organizare fluxuri) și găzduire de aplicații.
Prestează servicii de investigare a potențialului pieței, acceptarea și familiarizarea cu
produsele  noi,  comportamentul  cumpărătorilor  față  de  produse  și  servicii,  inclusiv
analiza  statistică  a  rezultatelor  în  scopul  promovării  și  dezvoltării  de  produse  noi,
servicii de sondare a opiniei publice despre probleme economice  și analiza statistică a
rezultatelor.
Efectuează  operațiuni  de  prelucrare  documente  prin  selecționare,  ordonare,
numerotare  pagini,  inventariere,  prestarea  de  servicii  de  legătorie  și  alte  servicii
conexe, activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor în vederea arhivări

http://lege5.ro/App/Document/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?pid=201018291&d=2021-10-13#p-201018291


1411 Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte din piele 
1412 Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte pentru lucru 
3299 Fabricarea altor produse 
manufacturiere 
1629 Fabricarea altor produse din 
lemn, fabricarea articolelor din plută, 
paie și alte materiale vegetale 
împletite 
1712 Fabricarea hârtiei și a cartonului
1721 Fabricarea hârtiei și a cartonului
ondulat și a ambalajelor din hârtie și 
carton 
1723 Fabricarea articolelor de 
papetărie 
1729 Fabricarea altor articole din 
hârtie și carton 
1812 Alte activități de tipărire 
5819 Alte activități de editare 
6202 Activități de consultanță în 
tehnologia informației 
1624 Fabricarea ambalajelor de lemn 
3109 Fabricarea de mobilă 
3101 Fabricarea de mobilă pentru 
birouri și magazine 
3102 Fabricarea de mobilă pentru 
bucătării 
8121 Activități generale de curățenie 
a clădirilor
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, 
tuburilor și pofilelor din material plastic
4619 Intermedieri în comerțul cu 
produse diverse
7312 Servicii de reprezentare media
7311 Activităţi ale agenţiilor de 
publicitate
7021 Activităţi de consultanţă în 
domeniul relaţiilor publice şi al 
comunicării
6010 Activităţi de difuzare a 
programelor de radio
5920 Activităţi de realizare a 
înregistrărilor audio şi activităţi de 

Prestează  servicii  privind  auditarea  facturilor  și  a  rapoartelor  privind  mărfurile  și
activități  de  consultanță,  gestionare,  organizare  și  coordonare  a  proiectelor  cu
finanțare publică/privată nerambursabilă.
Prestează activități  de fabricare a articolelor  de galanterie,  inclusiv  șosete,  ciorapi,
ciorapi pantalon.
Prestează  activități  de  fabricare,  tricotare  sau  croșetare  și  a  altor  articole  de
îmbrăcăminte.
Prestează  activități  de  fabricare  a  articolelor  de  îmbrăcăminte  din  piele  sau  din
înlocuitori de piele, inclusiv accesorii din piele pentru activități industriale.
Prestează  activități  de  fabricare  a  îmbrăcămintei  din  material  ignifug   și  a
îmbrăcămintei de protecție.
Participă la fabricarea altor produse manufacturiere: echipament si imbracaminte de
protectie, centuri de siguranta, de creioane si stilouri de toate tipurile, penite, stampile,
dispozitive  de  imprimat  manual  sau  etichetat,  garnituri  pentru  imprimare  manuala,
riboane  si  tusiere,  globuri,  umbrele,  parasolare,  bastoane,  nasturi,  copci,  agrafe,
butoni, fermoar, brichete, articole de uz personal, recipiente izoterme, fabricarea de
articole diverse.
Prestează activități de fabricare a diverselor produse din lemn, a plutei, paie şi din alte
materiale vegetale împletite
Prestează activități de fabricare a hârtiei și a cartonului. 
Prestează activități de fabricare a altor articole din hârtie și carton ondulat, ambalaje
din carton și hârtie.
Prestează activități de fabricare a articolelor de papetărie de genul hârtiei de scris și de
imprimantă, plicuri, agende, carnete, registre, formulare, mape.
Realizează activități de fabricare a altor articole din hârtie și carton.
Participă  la  tipărirea  revistelor  si  a  altor  publicații,  cărți,  broșuri,  afișe,  cataloage
publicitare, prospecte, albume, agende, calendare, și alte imprimate comerciale.
Realizează activități de editarea (inclusiv on-line ) de cataloage, fotografii, gravuri și
cărți  poștale,  felicitări,  formulare,  afișe,  reproduceri  ale  operelor  de  artă,  materiale
publicitare, alte tipărituri, editează on-line informații statistice sau alte informații.
Prestează  activități  de  planificare  și  proiectare  a  sistemelor  de  calculatoare  ce
integrează hardware, software și tehnologii de comunicații
Participă la fabricarea ambalajelor din lemn, lăzi, cutii, paleți.
Realizează  activități  de  fabricare  de  mobilă  precum  mobilier  pentru  dormitoare,
sufragerii, canapele.
Prestează activități de fabricare a mobilei pentru birouri și magazine precum scaune și
bănci.
Participă la activități de fabricare a mobilei ce se utilizează în bucătării 
Prestează activități generale de curățenie a tuturor tipurilor de clădiri, birouri, sedii de
firmă, case sau apartamente, spații de producție, spații comerciale, magazine, instituții
și alte imobile comerciale și profesionale și clădiri rezidențiale.
Participă la fabricarea produselor semifinite din materiale plastice: plăci, folii, blocuri,
peliculă, foi, benzi, etc. (auto-adezive sau nu); fabricarea produselor finite din material
plastic:  tuburi,  conducte,  furtunuri  și  fitting-urile  lor,  din  material  plastic,  celofan  în



editare muzicală
5911 Activităţi de producţie 
cinematografică, video şi de programe
de televiziune
1820 Reproducerea înregistrărilor
1811 Tipărirea ziarelor
9329 Alte activităţi recreative şi 
distractive
9002 Activităţi suport pentru 
interpretare artistică (spectacole)
9001 Activităţi de interpretare artistică
(spectacole)
8230 Activităţi de organizare a 
expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
7410 Activităţi de design specializat
7420 Activităţi fotografice
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri
6312 Activităţi ale portalurilor web
6020 Activităţi de difuzare a 
programelor de televiziune
5814 Activităţi de editare a revistelor 
şi periodicelor
5811 Activităţi de editare a cărţilor
5812 Activităţi de editare de ghiduri, 
compendii, liste de adrese şi similare

formă continuă sau foi.
Participă la intermedieri în comerțul cu produse diverse.
Participă  la  vânzarea  sau  revânzarea  timpului  şi  spaţiului  pentru  diverse  mijloace
media care solicită publicitate.
Furnizează o gamă completă de servicii de publicitate şi de promovare (prin posibilităţi
interne sau prin subcontractare), inclusiv consultanţă, servicii de creaţie, producţia de
material publicitar şi cumpărarea acestuia.
Participă  la  acordarea  de  consultaţii,  îndrumare  şi  asistenţă  operaţională,  inclusiv
activităţi  de lobby, pentru firme si alte organizaţii  în domeniul  relaţiilor  publice şi  al
comunicării.
Participă la activităţi  de transmitere a semnalelor audio  prin studiouri  radio şi  alte
facilităţi de transmitere a programelor audio către public, către membri sau abonaţi.
Participă la activităţile de producţie a înregistrărilor originale (audio) cum ar fi benzi,
CD-uri; promovarea şi distribuirea înregistrărilor audio către comercianţii  cu ridicata,
comercianţii cu amănuntul sau direct către public.
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (seriale de
televiziune, documentare, etc.) sau reclame de televiziune.
Participa la reproducerea după matriţă a plăcilor de gramofon, CD-urilor şi casetelor cu
muzică sau cu alte înregistrări sonore; - reproducerea după copia master a discurilor,
CD-urilor  si  casetelor  cu filme şi  alte  înregistrări  video;  -  reproducerea după copia
master a înregistrărilor informatice pe CD-uri sau pe benzi.
Participa  la  tipărirea  altor  publicaţii  periodice  care  apar  de  cel  puţin  patru  ori  pe
săptămână.
Participa la activităţi recreative şi distractive (cu excepţia bâlciurilor şi a parcurilor de
distracţii)  neclasificate în altă  parte:  activităţi  ale parcurilor  recreative (fără cazare);
exploatarea facilităţilor de transport recreativ, de  exemplu porturi turistice; exploatarea
pârtiilor  de  schi;  închirierea  echipamentului  de  agrement  ,  ca  parte  integrantă  a
facilităţilor  recreative;  târguri  şi  expoziţii  de  natură  recreativă;  activităţi  ale  plajelor,
inclusiv închirierea de cabine de baie, vestiare, scaune etc.; funcţionarea  ringurilor de
dans;  -  activităţile   producătorilor  sau organizatorilor  de evenimente recreative sau
distractive în direct, altele decât cele artistice sau sportive, cu sau fără facilităţi.
Realizeaza activităţi suport pentru interpretarea artistică,  pentru organizarea in direct
de  spectacole  teatrale,  concerte,  spectacole  de  operă  sau  balet  şi  alte  producţii
scenice:  activităţi  ale  regizorilor,  producătorilor,  designerilor  şi  constructorilor  de
decoruri, maşiniştilor,  inginerilor de sunet şi lumini.
Participa la  producţia  de spectacole teatrale,  concerte  şi  spectacole de operă  sau
balet, în direct precum şi alte producţii scenice: activităţi ale grupurilor sau companiilor
artistice, circurilor, orchestrelor sau formaţiilor muzicale.
Participă la organizarea, promovarea şi/sau administrarea de evenimente, cum ar fi
congrese,   convenţii,  conferinţe  şi  întruniri,  fie  că  include  sau nu  administrarea  şi
asigurarea  personalului  necesar  pentru  a  opera  facilităţile  în  care  au  loc  aceste
evenimente.
Activitați de design privind textilele, îmbrăcămintea, încălţămintea, bijuteriile, mobilă,
decoraţiuni interioare, articole de modă, ca şi alte bunuri  personale sau gospodăreşti.



Activitați  de producţii  fotografice comerciale şi  pentru consumatori:  fotografii  portret
pentru  cărţi  de  identitate,  paşapoarte,  şcoli,  nunţi  etc.;  fotografii  pentru  scopuri
comerciale, edituri, modă, agenţii imobiliare sau turism.
Participa la  activităţi  ale  consorţiilor  de  ştiri  şi  activităţi  ale  agenţiilor  de ştiri  care
furnizează ştiri, imagini şi articole către media.
Participa la operarea site-urilor web care folosesc un motor de căutare pentru a genera
şi întreţine bazele de date extensibile cu adrese Internet, într-un format uşor de căutat.
Participa  la  crearea  unui  program  complet  de  televiziune,  prin    achiziţia
componentelor de program (de  exemplu filme, documentare,  etc.), producţia proprie
a componentelor de program (de  exemplu ştirile locale, reportaje în direct ) sau o
combinaţie a acestora.
Participă la editarea periodicelor şi a altor jurnale ce apar de cel puţin  patru ori pe
săptamâna, în formă tipărită sau în format  electronic, inclusiv pe Internet.
Participă la activităţile de editare a cărţilor în formă tipărită, în format electronic sau
audio, ori pe Internet.
Participă la editarea repertoarelor, care sunt protejate sub aspectul formei lor, dar nu şi
în conţinutul lor  în formă tipărită sau în format electronic.

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 13 13 13 13 17 17 21 19 19 19 18 25

Număr persoane cu handicap/invalide 

gradul III

10 10 10 10 12 12 16 14 14 14 14 18

Procent cumulat număr persoane cu 

handicap/invalide gradul III (%)

76,92 76,92 76,92 76,92 70,59 70,59 76,19 73,68 73,68 73,68 77,78 72,00

Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr.

total de ore)

1120 1120 1268 968 1166 1280 1330 542 1294 1274 1218 1592

Timpul de lucru al persoanelor cu 

handicap/invalide gradul III (nr. total de 

640 640 716 608 654 720 742 298 754 778 798 888



ore)

Procent cumulat timp de lucru al 

persoanelor 

cu handicap/invalide gradul III din timpul

de lucru cumulat al tuturor angajaților

57,14 57,14 56,47 62,81 56,09 56,25 55,79 54,98 58,27 61,07 65,52 55,78

4. Pentru situația din luna decembrie 2022 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, 18

și valoarea totală a acestora, fără TVA 351.869,00 lei.

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,  192  și valoarea totală a acestora, fără TVA

20.951.837,00 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, 20.951.837,00 lei

Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate Departamentul Persoanelor cu Dizabilități CLUJ COWORK – Producție și Servicii

este publicat pe site-ul propriu, la adresa www.asociatiaderzelas.ro

Data 27.01.2023

Semnătura . . . . . . . . . .

http://lege5.ro/App/Document/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?d=2021-10-13
http://lege5.ro/App/Document/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?pid=367976270&d=2021-10-13#p-367976270
http://lege5.ro/App/Document/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?d=2021-10-13
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