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Atlasul inculde principalele date naţionale asupra economiei 
sociale, venituri, personal, domenii de activitate din România şi o 
serie de date regionale. 

Atlasul foloseşte în principal date din Registrul Statistic (REGIS) al 
Institutului Naţional de Statistică, şi anume date din bilanţurile pe 
anii 2000, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, ale organizaţiilor cu 
formă de proprietate cooperatistă şi obştească. 



Economia socială în România - Sumar 
La nivelul anului 2010, economia socială din România includea un 
număr de peste 31 mii organizaţii, ce deţineau active imobilizate în 
valoare de aproximativ 10 miliarde de lei, realizau venituri anuale de 
7,7 miliarde de lei şi angajau un număr de peste 100 mii de persoane. 



Economia socială în regiunea Sud-Muntenia 
Sumar 

La nivelul anului 2010, Regiunea Sud-Muntenia 
prezenta un nivel de dezvoltare relativ scăzut al 
sectorului economiei sociale, în special datorat 
numărului mic de Asociaţii şi Fundaţii. Valori relativ 
mici, sub media naţională, sunt înregistrate şi în 
ceea priveşte veniturile generate şi numărul de 
locuri de muncă. 



Asociaţii şi Fundaţii – Regiunea Sud Muntenia  
principalii indicatori socio-economici 



Asociaţii şi Fundaţii – distribuţie regională 

La nivelul anului 2010, în regiunea Sud-Muntenia cele mai multe 
asociaţii şi fundaţii sunt cele din domeniul agricol, urmate de cele 
din domeniile dezvoltare/turism, social/caritabil şi sportiv. Cel 
mai slab reprezentat domeniu de activitate este cel al 
organizaţiilor silvice/obşti.  



Asociaţii şi Fundaţii – distribuţia regională a 
principalilor indicatori 



Cooperative  
principalii indicatori la nivel naţional şi distribuţia regională 



Cooperativele meşteşugăreşti  
principalii indicatori socio-economici la nivel regional 

În ciuda faptului că numărul cooperativelor meşteşgurăeşti 
din regiune, în anul 2010, este relativ scăzut comparativ cu 
celelalte regiuni, acestea prezintă valori ridicate şi 
aproximativ egale cu cele ale regiunilor mai bine 
reprezentate, în ceea ce priveşte veniturile, activele 
imobilizate şi numărul de persoane angajate. 



Cooperativele de Consum  
principalii indicatori socio-economici la nivel regional 

•În regiunea Sud-Muntenia, în anul 2010, cooperativele de 
consum sunt mai bine reprezentate decât cele 
meşteşugăreşti şi prezintă aceeaşi tendinţă a unui număr 
mai mare de angajaţi, faţă de alte regiuni din ţară. 

•O situaţie opusă o regăsim în ceea ce priveşte valoarea 
veniturilor obţinute, relativ mică în comparaţie cu numărul 
de cooperative existente şi valorile înregistrate în celelalte 
regiuni. 



Cooperativele de Credit 
principalii indicatori socio-economici la nivel regional 

•În anul 2010, în regiunea Sud-Muntenia se regăseşte un 
număr relativ mare al cooperativelor de credit.   

•În ciuda acestui fapt, valorile înregistrate ale indicatorilor 
prezentaţi se menţin constante comparativ cu celelalte 
regiuni ale ţării. 



Casele de Ajutor Reciproc  
distribuţia regională şi principalii indicatori la nivel naţional  



Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor (CARP) 
principalii indicatori socio-economici la nivel regional 

•CARP-urile din regiunea Sud-Muntenia prezintă unele 
dintre cele mai ridicate valori ale activelor imobilizate şi 
ale numărului de persoane angajate în anul 2010.  

•În ciuda numărului mare de organizaţii de acest tip, 
comparativ cu alte regiuni, valoarea veniturilor totale 
înregistrate în 2010 este una dintre cele mai mici. 



Casele de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor (CARS) 
distribuţia regională a numărului de membri 

CARS din regiunea Sud-Muntenia înregistrează în 
2009 o distribuţie relativ constantă a numărului de 
membri, numai 21% dintre acestea înregistrând mai 
mult de 500 de membri. 



Casele de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor (CARS) 
distribuţia regională a membrilor şi salariaţilor 

•Numărul salariaţilor din CARS în anul 2009 nu prezintă 
diferenţe majore între regiunile de dezvoltare ale României. 

•Majoritatea CARS din regiune (64%) nu au avut personal 
angajat în 2009, şi numai 6% dintre acestea au avut mai mult 
de 3 salariaţi. 



Casele de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor (CARS) 
distribuţia regională a veniturilor 

•Numai 2% dintre CARS din regiunea Sud nu au înregistrat 
venituri în anul 2009. 

•Peste jumătate dintre CARS din regiune (62%) au înregistrat 
în anul 2009 venituri de până în 40.000 de lei. 

•36% dintre acestea au înregistrat în 2009 venituri de peste 
200.000 lei. 
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