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Organizaţii cu profil religios   

Faith-based organisations 

• entităţi întemeiate pe credinţe religioase comune ale căror 
activităţi în domeniul social, educaţional, economic etc. sunt 
articulate în mod direct sau indirect ca forme de manifestare a 
respectivelor credinţe.  

 

În cadrul acestui studiu, distingem: 

• 1. culte religioase şi unităţi de cult (mai aprofundat BOR, 
BRC+BRU, Biserica Reformată, Biserica lui Dumnezeu 
Apostolică – Cultul Penticostal) şi 

• 2. organizaţii autonome cu profil religios care funcţionează 
potrivit regimului legal general al asociaţiilor şi fundaţiilor 
(ONG-uri).  

 
 
 



Tipuri de actori implicaţi 
 • a.Parohii/comunităţi bisericeşti locale sau de nivel superior 

care dezvoltă direct proiecte/activităţi cu caracter social/de 
economie socială  

• b. Ordine şi congregaţii călugăreşti (catolice) care îşi asumă ca 
misiune socială statutară dezvoltarea unuia sau mai multor 
tipuri de servicii 

• c.Comunităţi bisericeşti care dezvoltă proiecte sociale 
indirect, prin intermediul unor asociaţii sau fundaţii, respectiv 
asociaţii şi fundaţii care funcţionează sub egida unei autorităţi 
bisericeşti, cu un grad variabil de autonomie. 

• d. Asociaţii şi fundaţii cu profil religios care nu sunt în relaţie 
de subordonare formală sau  implicită faţă de o 
parohie/comunitate locală sau autoritate bisericească anume. 
 
 
 
 



Tipuri de date 

• INS, prelucrare IES (date de bilanţ) 

•  Registrul furnizorilor de servicii sociale 

acreditate (M. Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale) 

• Ancheta de teren “Prometeus”, nov. 2012 

• Interviuri, focus-grupuri, studii de caz 

•  Date oferite/publicate de organizatiile studiate 

•  Alte cercetări 

 



  
Culte şi organizaţii cu profil religios cu 

bilanţ contabil 
 An Cu bilanţ 

2000  1027 

2005 1507 

2007 1722 

2008 1757 

2009 1852 

2010     1959 

*479 – org. de cult 
*1480 - ONG 



Evoluţia numărului de furnizori de servicii sociale 
(f.s.s.) înregistrate ca asociaţii religioase  

An Furnizori de 
servicii sociale* 

Asoc.religioase – 
f.s.s.** 

Asoc. rel. f.s.s. 
acreditate 

2000 4449  174 98 

2005 5081  345 168 

2007 5519  425 189 

2008 5598  464 191 

2009 5865  480 201 

*Număr total de furnizori de servicii sociale, nediferenţiat acreditate-neacreditate 

**Asociaţii şi fundaţii religioase (codare automată) 

Sursa : Bază de date INS (prelucrare)  

 



Distribuţia regională a organizaţiilor cu 
profil religios – 2010  



 Indicatori 

financiari 

principali 

Nr. Organizaţii 

Active 

Imobilizate 

(lei) 

Venituri (lei) Cheltuieli (lei) Angajaţi 

TOTAL Culte 479 1,117,184,250 446,917,499 374,215,239 13,204 

Medie culte   2,332,326 933,022 781,243 28 

Mediana culte   
149,096 16,546 16,488 3 

Cuartila 3 

culte   
1,041,739 139,267 132,313 13 

TOTAL ONG 

Religioase 1,480 292,424,896 282,573,484 257,847,578 5,662 

Medie ONG 

Religioase   197,584 190,928 174,221 4 

Mediana ONG 

Religioase   
45 12,535 10,865 0 

Cuartila 3 

ONGReligioase   
34,999 93,912 85,280 2 



Domenii activităţi economice – org. cu profil religios   
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Tipuri de act. ec. 
Furnizare servicii Servicii sociale, socio-medicale Formare profesionala Educatie formala 

Servicii medicale Productie Comert (cu amanuntul)  Act.editoriale 

Consiliere/mediere piata muncii Altele Chirii Edu. Non-formala 

Mass-media Comert obiecte cult 



Ancheta Prometeus 

Profitul/excedentul a fost: 

Total Org.act.ec. 

Reinvestit 54 39 

Capitalizat 56 37 

Distrib. spre 

proiecte 

sociale 

84 42 

Distrib. 

actionari in 

mod egal 

2 0 

Distrib. 

actionari dupa 

contributie 

1 1 

Donat indivizi 

defav. 

42 21 

Donat org. 

filantropice/ed

u 

20 11 

Total 482 216 



Servicii acreditate 

Nr. org. % 

Suport/ asistenţă pentru familii şi 

copii in dificultate 

114 16 

Asistenţă şi suport pentru vârstnici 101 15 

Asistenţă şi suport pentru toate 

categoriile vulnerabile 

67 10 

Educaţie non-formală pentru copii 42 7 

Educaţie formală – nivel preşcolar 39 6 

Mediere socială 29 5 

Educaţie non-formală - adulţi 28 4 

Servicii de recuperare/reabilitare  26 4 

Educaţie formală – învăţământ primar, 

gimnazial 

26 4 

Ingrijiri soc-medicale, inclusiv paliative 21 3 

Recuperare persoane cu handicap 18 3 

Servicii neacreditate 

Nr. org. %  

Suport/asistenţă pt. copii şi familii 

in dificultate 

214 28 

Educaţie informală copii 213 27 

Asistenţă şi suport varstnici 212 27 

Recuperare/reabilitare 209 26 

Educaţie informală – adulţi 207 27 

Mediere socială 206 26 

Măsuri de ajutorare în situaţii de 

urgenţă 

202 25 

Ingrijiri socio-medicale, inclusiv 

paliative 

200 25 

Recuperare persoane cu handicap 199 25 

Asistenţă şi suport pentru toate 

categoriile vulnerabile 

198 25 

Educaţie formală – nivel preşcolar 198 25 

Educaţie formală – învăţ. primar, 

gimnazial 

198 25 

Turism social 195 24 

Sursa: Anchetă „Prometeus”, 
noiembrie 2012 



Ancheta 
“Prometeus” 

Forma instituţională de oferire a 

serviciilor,  număr mediu de 

beneficiari 2010-2011 

nr.org. nr. beneficiari 2010 

(medie) 

nr. 

beneficiari 

2011 (medie) 

Îngrijire la domiciliu 98 69 77 

Asistenţă socială comunitară 98 nu sunt date nu sunt 

date 

Centru de zi 69 52 56 

Unităţi de învăţământ confesional 

privat 

48 148 151 

Casă de tip familial 37 44 47 

Centru de asist.soc. a familiei şi 

copilului 

27 63 67 

Centru de plasament 20 20 48 

Centru de recuperare şi reabilitare 17 71 88 

Centru de reintegrare 13 84 114 

Locuinţă protejată 7 5 7 

Centru maternal 3 39 38 

Centru de respiro 1 0 10 

Alte forme 287 150 156 



Beneficiari nr.org. Beneficia

ri 2010 

(medie) 

Beneficiar

i 2011 

(medie) 

Persoane vârstnice 308 61 68 

Copii şi tineri în dificultate 282 57 62 

Persoane şi familii cu dificultăţi materiale urgent 245 71 72 

Familii monoparentale 144 23 24 

Persoane de etnie romă 89 53 61 

Persoane care suferă de boli incurabile / bolnavi cronici 81 31 34 

Copii cu dizabilităţi 76 24 23 

Persoane adulte cu dizabilităţi 69 14 17 

Persoane adulte fără adăpost 64 11 16 

Şomeri peste 45 ani 43 23 24 

Şomeri tineri (15-24 ani) necalificati sau slab calificati 42 57 59 

Victime ale violenţei în familie / agresori familiali 36 12 15 

Şomeri de lungă durată (peste 2 ani inactivitate) 34 41 50 

Lucrători agricoli neremuneraţi sau şomeri din mediul rural 31 52 53 

Persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte 

substanţe toxice 

27 41 34 

Şomeri - Persoane cu handicap (fizic, senzorial, etc) 21 21 20 

Persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA (copii şi adulţi) 18 13 16 





Dimensiunea religioasa a org. 

•  garanţie de 
credibilitate 

• Motivaţia participanţilor 

• Dimensiunea religioasă – parte a 
serviciilor oferite 

• mobilizare resurse distincte: Biserici, 
nr. mare mici donatori, voluntari, org. 
rel. externe  

• Recrutare beneficiari – metode, 
resurse 

• Flexibilitate adm. mai mare 

 

•  barieră în calea 
integrării acestora în 
sectorul local al serviciilor  

• prezumţia intenţiei prozelite  

• prezumţiile de 
neprofesionalism, 
nesustenabilitate, sau de 
neeligibilitate implicită 



Dificultăţi principale (total) cu care se confruntă organizaţiile cu 
profil religios în activitatea lor (total)  



Aşteptări şi posibile soluţii: despre şi dincolo de Legea 
economiei sociale 

• Oferirea de finanţări (publice) pentru demararea de proiecte de economie socială 
(start up).  

• Facilităţi fiscale pentru organizaţiile de economie socială (suplimentare faţă de cele 
acordate în general ONG-urilor) 

• Facilitarea organizării directe de către ONG-uri a unor activităţi economice 

• Posibilitatea de a li se concesiona spaţii din domeniul public pentru desfăşurarea 
unor activităţi/proiecte de economie socială şi/sau posibilitatea de a cumpăra 
clădirile în care îşi desfăşoară activitatea. 

• Reduceri de taxe, impozite pentru organizaţiile de inserţie profesională şi angajaţii 
acestora, pentru a încuraja competitivitatea şi sustenabilitatea proiectelor.  

• Înlăturarea unor obstacole administrative la dezvoltarea activităţilor şi a facilita 
sustenabilitatea proiectelor 

• Flexibilizarea cadrului legal pentru a permite angajarea persoanelor din categoriile 
cele mai defavorizate. Astfel, de exemplu, corelarea strictă, în legislaţie, între tipul 
de dizabilitate al persoanei şi tipul de muncă pe care aceasta îl poate presta ridică 
unele probleme la angajare. 

 


