
Institutii non-profit care nu sunt 
inregistrate in statistica oficiala sau 

sunt sub-reprezentate 



Institutii non-profit pentru care  NU există informații 
statistice Asociaţiile de proprietari  

• In Romania activitatea asociatiilor de proprietari este 
reglementata de Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Cf Legii 
cadru Asociatia de proprietari este forma de asociere 
autonoma si nonprofit a majoritatii proprietarilor dintr-un 
condominium (cladire-bloc de locuinte-condominiu - 
proprietatea imobiliara formata din proprietati individuale, 
definite apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea 
de locuinte, si proprietatea comuna indiviza).  

• Asociatiile de proprietari se constituie prin depunerea unei (1) 
cereri pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de 
proprietari impreuna cu (2) statutul, (3) acordul de asociere si 
(4) procesul-verbal al adunarii generale de constituire la 
organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla 
cladirea.  

 

.  

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_9278/Lege-nr-230-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-asociatiilor-de-proprietari.html#axzz2HIWuXHpE


Institutii non-profit pentru care  NU există informații 
statistice Asociaţiile de proprietari  

Conform Ordinului nr. 1969/2007 privind aprobarea 
reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop 
patrimonial, asociaţiile de proprietari fără activităţi economice 
pot conduce contabilitatea în partidă simplă - depun la 
compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea 
asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situaţia 
soldurilor elementelor de activ şi pasiv.  

Numai asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea 
contabilităţii în partidă dublă trebuie să depună bilanţ contabil, 
conform prevederilor legale. In practica numai un număr foarte 
mic de asociații de proprietari au optat pentru conducerea 
contabilităţii în partidă dublă și depunerea bilanţului contabil la 
autoritățile competente.  



• La recensamantul din 2002 peste 36% din 
populatia Romaniei de la acel moment locuia 
in cele 83.799 de cladiri de tip bloc , mai precis 
2.868.820 de gospodarii care totalizau 
7.821.169 de persoane. 

• Liga Asociatiilor de Proprietari 
Habitat    grupeaza peste 15.000 de asociatii 
de proprietari din 31 de judete. 

Institutii non-profit pentru care  NU există informații 
statistice Asociaţiile de proprietari  



Institutii non-profit pentru care  NU există informații 
statistice Asociaţiile de proprietari  

 

Recomandare  Se recomandă modificarea Ordinului nr. 
1969/2007 privind aprobarea reglementărilor 
contabile pentru persoanele juridice fără scop 
patrimonial în sensul că  

Toate asociaţiile de proprietari să depună bilanţ ca și 
celelalte entități la autorităţile naţionale fiscale pentru 
a fi luate în calcul atât la conturile naţionale cât şi la 
conturile satelit ale insituțiilor fără scop lucrativ.  



Institutii non-profit pentru care  NU există informații 
statistice – cultele religioase - biserici 

Cultele și organizațiile cu profil religios – biserici cf. ESA 

• reprezintă un sector în creştere economică relativ rapidă 

în ultimii ani (ex. active în creștere prin procesul de 
retrocedare);  

• Multe dintre aceste organizaţii au devenit furnizori de 

servicii sociale.  

• Sectorul educaţiei confesionale s-a dezvoltat şi el în 
ultimii ani.  

• Bisericile însele, ca şi ONG-urile cu profil religios au 

început să acceseze fonduri structurale. 



Institutii non-profit pentru care  NU există informații 
statistice – cultele religioase - biserici 

Deşi unităţile de cult dispun de un 

cod de înregistrare fiscală, unităţile 

de cult de nivel inferior (parohii, 
mănăstiri etc.) NU sunt obligate să 

depună un bilanţ contabil la sfârşitul 

fiecărui an, având obligaţia să ţină 

contabilitatea doar în partidă simplă. 
Cu excepţia cazului în care 

desfăşoară și declară activităţi 

economice – NU dispunem, pentru 

majoritatea acestora, de niciun fel 
de date financiare.  

(La nivelul lui 2012 se estimează că se luau în calcul bilanţuri contabile  de la  un număr 

foarte mic de organizaţii 479 din peste 18.000)   
Organizatiile cu profil religios angajate in economia sociala in Romania, Iuliana Conovici 
(coord.) 



Institutii non-profit pentru care  NU există informații 
statistice – cultele religioase - biserici 

Recomandare  Se recomandă 
modificarea Ordinului nr. 
1969/2007 privind aprobarea 
reglementărilor contabile 
pentru persoanele juridice fără 
scop patrimonial - toate 
unitățile de cult,inclusiv cele de 
nivel inferior să depună bilanţ 
ca și celelalte entități la 
autorităţile naţionale fiscale.  

  



Societati financiare non-profit - 

SOCIETĂȚI FINANCIARE (S.12) Unități instituționale  Definiție: cuprinde toate 
societățile și cvasi societățile a căror funcție principală constă în furnizarea de 
servicii de intermediere financiară - activitatea prin care o unitate 
instituțională achiziționează active financiare și, simultan, contractează 
angajamente  pentru sine  prin intermediul operațiunilor financiare de piață. 

Unitățile instituționale parte ale sectorului non-profit incluse în sectorul 
societăților financiare sunt : 

• Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 

• Casele de ajutor reciproc ale salariatilor 

• Uniunea Nationala a  Caselor de ajutor Reciproc – bilanț consolidat al 
caselor de ajutor reciproc ale salariaților afiliate  

• Instituțiile fără scop lucrativ în serviciul societăților financiare – Uniunile 
Judetene CAR, Federatia CARP Omenia  

 



Raportarea CAR afiliate UNCAR 

• In prezent  raportarea activității pentru casele 
de ajutor reciproc ale salariaților este parțială 
– nu include casele de ajutor reciproc afiliate  
care raportează prin intermediul uniunilor 
acestora. Ex. casele de ajutor reciproc afiliate la 
Uniunea Nationala UNCAR depun un bilant 
consolidat la Ministerul Finantelor – directia de 
sector a sediului UNCAR in baza unui protocol 
intre MF si UNCAR. Acest bilant neavand un CUI 
atasat nu este reflectat in contabilitatea 
nationala.    
 


