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Cum s-au estimat indicatorii privind economia sociala -

Caracteristici generale 

 Calculul a avut la baza manualul CIRIEC -manualul conturilor satelit 

ale societăţilor din economia socială 

 Intr-o prima etapa au fost identificate entitatile care apartin sectorului 

economiei sociale. 

 Dupa finalizarea acestei etape a urmat clasificarea entitatilor in  

sectoare institutionale aferente economiei sociale si anume: 

                  - sectorul societati nefinaciare (S11) 

                  - sectorul societati financiare (S12) 

                  - sectorul institutii fara scop lucrativ (S15) 

• Sectoarele institutionale din cadrul economiei sociale au o sfera de 

cuprindere diferita  fata de sectoarele economiei nationale 

  

 
 

 



 

  

  
Principalii indicatori estimati in măsurărarea economiei sociale sunt: 

 

 Producţia  

 Consumul intermediar 

 Valoarea Adaugată Brută 

 Remunerarea salariaţilor 

 Excedentul brut de exploatare 

 Contul de alocare al veniturilor primare  

 Formarea Brută de capital fix   

 Capacitatea(+)/Necesarul de finanţare(-)  

 

Acesti indicatori s-au calculat pentru fiecare sector institutional din cadrul 

economiei sociale 

 

 

 

 

 



Sectoarele institutionale ale economiei nationale 

vs. economie sociala 



Sectorului nefinanciar (S11)al economiei nationale  vs. economie 

sociala – sfera de cuprindere 

Economia nationala Economia sociala 

- regii autonome;   

- societăţi comerciale cu capital integral de stat;    

- companii şi societăţi naţionale (societăţi comerciale cu 
capital de stat mai mic de 50%); 

  

- societăţi comerciale în nume colectiv;   

- societăţi agricole; X 

- societăţi comerciale în comandită simplă şi pe acţiuni;   

- societăţi comerciale cu răspundere limitată;   

- cooperative de consum; X 

- cooperative meşteşugăreşti; X 

- cooperative şi asociaţii agricole; X 

- proprietate obşească (societăţi comerciale aparţinând 
organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti) 

X partial 



Sectorului financiar (S12)al economiei nationale  vs. 

economie sociala – sfera de cuprindere 

Economia nationala Economia sociala 

-          societăţile cooperatiste şi asociaţiile dotate cu personalitate juridică a căror funcţie principală 
constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară şi /sau în exercitarea de activităţi financiare 
auxiliare; 

x 

-          Banca centrală;   

-          băncile comerciale;   

-          casele de economii (inclusiv fondurile mutuale de economii şi casele de economii pentru 
locuinţă); 

  

-          organismele de cecuri şi viramente poştale, băncile poştale;   

-          băncile şi casele de credit municipal, rural sau agricol;   

-          cooperativele de credit bancar, casele de credit mutual; x 

-          societăţile care acordă credite ipotecare (inclusiv băncile ipotecare, societăţile de credit; 
imobiliar şi organismele de credit funciar; 

  

-          societăţile de factoring din cadrul societăţilor bancare ;   

-          societăţile financiare specializate ca, de exemplu, cele ce propun capital-risc, capital de 
amortizare, sau finanţare a exportului şi importului ; 

  

-          intermediarii financiari care primesc depozite şi/sau substituiri apropiate de depozite numai 
din partea instituţiilor financiare monetare ; 

  

-          brokerii de asigurări, organismele de salvare şi de avarie, consilierii în asigurări şi în pensii;   

-          societăţile de emisiuni de titluri ;   

-          gestionarea fondurilor de pensii, a organismelor de plasament colectiv;   

-          bursele de valori mobiliare, sau contractele de asigurări    



Sectorul institutii fara scop lucrativ  (S15)al economiei nationale  

vs. economie sociala – sfera de cuprindere 

Economia nationala Economia 
sociala 

sindicatele   

grupurile profesionale   

societatile stiintifice   

asociatiile de consumatori x 

partidele politice   

bisericile, comunitatile religioase   

cluburile sociale , culturale , recreative şi sportive   



Ponderea valorii adăugate brute a economiei sociale în valoarea 

adăugată brută a economiei naţionale pe sectoare  

                                                                                                            % 

Valoarea adaugată brută (VAB) 2011 2012 

Sectorul societăţi nefinanciare (S11) 

 

  0.5    1.2 

Sectorul societăţi financiare (S12)   3.4    4.0 

Sectorul instituţii fără scop lucrativ ( S15) 45.1  37.8 



Ponderea valorii adăugate brute a economiei sociale în valoarea 

adăugată brută a economiei naţionale pe total  

2011 2012 

Ponderea Valorii Adăugate Brute a economiei 

sociale în total economie naţională 

 

1.3 1.9 

 

Analizând datele prezentate putem observa că, ponderea valorii adaugate brute în total 

economie naţională a sectorului economiei sociale a înregistrat o creştere în anul 2012 

faţă de 2011 cu 0,6 puncte procentuale. 

 

Aceste evoluții se înregistrează în condițiile în care, numărul organizaţiilor economiei 

sociale creşte an de an iar în anul 2012 am inclus în calcul și societățile comerciale 

deținute și controlate de entitățile de economie socială, definite de Manualul CIRIEC 

ca  fiind Grupurile de afaceri de economie socială. 

 



Activitati viitoare/recomandari/probleme intampinate 

1.Identificarea entităților care constituie sectorul economiei sociale  

Calculele au avut la baza Manualul CIRIEC 

Manualul este bine structurat, dar experienţa acumulată în timpul proiectului ne-a arătat 

faptul că, ar fi binevenită o îmbunătăţire a capitolului referitor la selectarea 

entitatilor din economia socială. 

2.Entități pentru care nu există informații statistice  

Există entități pentru care nu au putut fi identificate informații cum ar fi asociaţiile de 

proprietari deoarece acestea nu depun bilanțurile la autoritățile naționale fiscale. 

Ar fi foarte util ca aceasta  să depună bilanţ simplificat ca și celelalte entități, 

deoarece considerăm că acest segment creează o plus valoare şi totodată locuri de 

muncă.  

3.Calculul conturilor financiare 

Calculul conturilor financiare presupune existența unor informații de detaliu legate de 

societățile financiare care sunt parte a economiei sociale și anume casele de ajutor 

reciproc și cooperativele de credit. 

 



4.S-au constatat numeroase erori în bilanțurile contabile  ( de ex. valori foarte mari 

ale numărului de salariați la organizații cu număr mare de membri) 

Ar fi necesar ca bilanţurile contabile să aibe un sistem propriu de validare a 

înregistrărilor înainte de depunera acestora la autoritățile fiscale ( de ex. chei de 

control  al numărului de salariați, cheltuieli salariale care să elimine valorile 

aberante) 

 



Multumesc pentru atentie! 


