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2012 
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perioada 2000 – 2012 

 Actorii Economiei Sociale – sinteză anul 2012 

 Concluzii – subiecte de reflecţie... 

 

 



SECTORUL ECONOMIEI 

SOCIALE ÎN ROMANIA – 

PRINCIPALII INDICATORI AI 

OES ÎN ANUL 2012 

1.  



Atlasul Economiei Sociale 2014 

Atlasul 
Economiei 

Sociale 2014 

1. Cadrul 
metodologic 

2. Sectorul 
Economiei 

Sociale 

3. Asociaţii 
şi Fundaţii 

4. 
Cooperative 

5. Case de 
ajutor 

reciproc 

6. Societăţi 
comerciale 
deţinute de 
organizaţii 

ale ES 

“Pentru ca economia socială din România să devină vizibilă!”,  

Call for proposals 46/G/ENT/CIP/12F/S01C25 “Economic Impact of Social Enterprises” 



Ce date include AES 2014? 

 AES 2014 include date agregate de ordin general şi date 

economice ale principalelor tipuri de organizaţii de economie 

socială 

 Principala sursă de date: micro-datele din bilanţurile contabile 

pentru tipurile de organizaţii enunţate mai sus, incluse în 

Registrul Statistic (REGIS) al Institutului Naţional de Statistică, 

extrase şi furnizate de către Centrul Naţional de Pregătire în 

Statistică (CNPS) din cadrul Institutului Naţional de Statistică 

 Multiple surse secundare de date 

 

    Cadrul metodologic general furnizat de Sistemul European 

de Conturi Naționale și Regionale („ESA 1995”) şi de 

Manualul CIRIEC de elaborare a conturilor satelit pentru 

întreprinderile din economia socială 

 

 A se vedea: http://www.ies.org.ro/library/files/atlas.pdf.  

http://www.ies.org.ro/library/files/atlas.pdf


Dimensiunea sectorului 

economiei sociale 2012 

39.347 de 
organizaţii 

active 

active 
imobilizate 

în valoare de 
13.917.508 

mii lei 

venituri în 
valoare de 
12.298.111 

mii lei 

şi 
...aproximativ 

131.127 
angajaţi 



Indicatori ai organizaţiilor de economie socială 

din România în anul 2012 

 
2012 

Număr 

organizații 

active 

Active imobilizate 

(mii lei) 

Venituri (mii 

lei) Angajați 

Membri 

(mii) 

Asociații și fundații 33.670 7.198.847 7.742.043 76.902 - 

Cooperative, din care: 2.228 1.122.805 1.764.363 31.428 d.n. 

      Cooperative meșteșugărești 846 599.352 719.036 22.082 d.n. 

         Cooperative de consum 940 265.295 571.711 7.050 d.n. 

            Cooperative de credit 86 86.371 156.339 2.049 d.n. 

               Cooperative agricole 356 171.787 317.277 247 d.n. 

CAR, din care: 2.767 3.624.190 589.143 5.403 3.124 

                    CAR Pensionari 198 768.865 159.879 2.240 1.811* 

CAR Salariați 2.569 2.855.325 429.264 3.163 1.313** 

Societăți comerciale deținute 

de organizații de economie 

socială 

682 1.971.666 2.202.562 17.394 - 

Total 39.347 13.917.508 12.298.111 131.127 - 

Sursa: INS 2012, alte date secundare; prelucrare FDSC - IES 
*  conform datelor furnizate de Federația Națională Omenia  a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România; 

estimări IES pentru organizaţiile neafiliate 
** conform datelor furnizate de Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România; estimări IES 

pentru  organizaţiile nefiliate 







Economia Socială:  

Atlas Regional 2012 

Regiunile cu cel mai 
mare nr. de OES 

active 

regiunea Centru cu 
19% din total OES 

regiunea Nord-Est  
cu17% din total OES  

regiunea Bucureşti 
- Ilfov cu 16% din 

total OES. 

Regiunile care au 
generat cele mai 
mari venituri din 

economia socială 

regiunea Bucureşti-
Ilfov cu 27% din 

total venituri OES 

regiunile Nord-Vest   
şi Centru, la 

egalitate, cu 13% 
din total venituri 

OES 

Regiunile Nord-Est 
şi Sud, la egalitate 
cu  cu 11% din total 

venituri OES 

Regiunile care au 
cumulat cele mai 

mari active 
imobilizate 

Bucureşti - Ilfov 
(26% din total 
active OES) 

Nord-Est (14% din 
total active OES) 

la egalitate, regiunile 
Vest şi Sud cu 12% 

din total active 
imobilizate OES 

Regiunile care au 
creat cele mai multe 
locuri de muncă în 
economia socială 

regiunea Bucureşti-
Ilfov (21% din total 

angajaţi în OES) 

regiunile Nord-Vest 
şi Centru, la 

egalitate cu 15% din 
total angajaţi OES 

Regiunea Nord-Est 
cu 12% din total 

angajaţi OES 



Economia Socială –  

Dezvoltare regională 

Se pot reduce decalajele de 

dezvoltare între regiuni prin ES? 

    Economia socială în Regiunea Nord-Est, cea mai săracă 

regiune a ţării cu un PIB/locuitor de 3412 Euro:  

 

 În 2012 a concentrat numărul cel mai mare de cooperative 

meşteşugăreşti (235), cooperative de consum (164), cooperative 

agricole (77) şi CARP (35), şi, deşi nu a fost în top, un număr 

ridicat (peste media naţională pe regiune) de cooperative de 

credit şi CARS 

 În 2012 a cumulat 1.138.374 mii lei venituri totale, cu 8,3% mai 

mult faţă de anul 2011.  

 ES a creat constant din ce în ce mai multe locuri de muncă în 

această regiune caracterizată de o rată a şomajului peste media 

naţională: angajaţii în sectorul economiei sociale (13.941 pers.) 

au crescut cu 5,8% în 2012 faţă de 2011.  



INDICATORI MACRO 

PRIVIND ECONOMIA 

SOCIALĂ ÎN ANUL 2012 

 

2. 



Rezultatul evoluţiilor sectorului... 

Indicatori macro ES 2012 

• 1,9% în anul 2012 

•  1,3% în anul 2011 

Ponderea Valorii 
Adaugate Brute a  

economiei sociale în 
total economie 

naţională  (cf. CNPS) 

• 1,9% în anul 2012 

• 1,75% în anul 2011 

• 1,7 % în anul 2010 

Ponderea angajaţilor 
din sectorul economiei 

sociale în total 
populaţie salariată 

• 4,18% în anul 2012 

• 3,04% în anul 2011 

Contribuţia  sectorului 
economiei sociale în 

total impozite persoane 
juridice şi contribuţii 
angajatori(estimare) 



3. TENDINŢE SECTOR ES 

ÎN PERIOADA 2000 – 2012 

 

în baza: 
 Atlasului Economiei Sociale ediţia 2011  
(date retrospective 2000 – 2009),  
 Atlasului Economiei Sociale ediţia 2012  
(date 2010),  
 Atlasului Economiei Sociale ediţia 2014  
(date 2011 şi 2012) 



Tendinţe principale: 

• Dominat de asociaţii şi fundaţii 

• Declinul cooperativelor chiar dacă 
au existat active importante 
înainte de 1989 

• Stabilitatea Caselor de Ajutor 
Reciproc care s-au adaptat 
schimbărilor din mediul economic 
şi social 

Sectorul economiei sociale 
în perioada 2000 - 2012 



Evoluţie număr OES active 2000 - 

2012 
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Evoluţia veniturilor (mii RON) ale OES în 

perioada 2000 - 2012 
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Evolutie nr. angajati OES în perioada 2000 - 

2012 
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Ratele de creştere ale principalilor 

indicatori ale OES 2012/2010 



ACTORII SECTORULUI 

ECONOMIEI SOCIALE - 

CIFRE CHEIE 2012 

(SINTEZĂ) 

 

1. Asociaţii şi fundaţii 
2. Cooperative 
3. Case de ajutor reciproc 
4. Societăţi comerciale deţinute de organizaţii ale 

economiei sociale 



1. ASOCIAŢIILE ŞI 

FUNDAŢIILE 
 Domenii principale: social/caritabil, sportiv, profesional.  

    2012: Domeniul social/caritabil aproximativ 22% în total AF, a 

concentrat şi cea mai mare parte a veniturilor, activelor şi 

salariaţilor AF: 24% din total venituri AF, 24% din total active AF şi 

30% din total salariaţi.  

 

 Societăţile agricole s-au remarcat prin aportul considerabil la 

veniturile totale ale sectorului (13,90% în total venituri AF), şi prin 

ponderea ridicată a veniturilor din activităţi economice în total 

venituri economice ale AF cu activitate economică: 54,42%. Mai 

mult de jumătate dintre societăţile agricole au demonstrat 

performanţă economică în funcţionare (52,07% au înregistrat 

profit), iar rata profitului net a fost de 10,32%. 

 

 Se remarcă performanţa de funcţionare şi economică a 

obştilor, 60,48% dintre obşti au obţinut excedent în 2012, 36,70% 

dintre obşti au obţinut profit, iar rata profitului a fost de 21,55%. 

 

 

 

 

 

 



Din rapoartele de cercetare 

elaborate în cadrul IES, 2013: 

 AF – furnizori de servicii sociale  

 51% din furnizorii de servicii sociale înregistraţi (diferenţa 

– sectorul public),  

  deservesc 49% din beneficiarii serviciilor sociale la nivel 

naţional 

 

AF - numeroase întreprinderi de inserţie şi 

unităţi protejate 

 

AF – furnizori de formare şi servicii de ocupare 

 



Asociaţii şi fundaţii care desfăşoară 

activitate economică 

 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AF active (cf. INS) 10.494 16.532 19.354 20.478 22.589 26.322 29.656 33.670 

AF cu act. 

economică (cf. INS) 

1.219 2.466 3.116 2.353 2.404 2.730 3.832* 4.058* 

Rate de act. 

economică 
11.6% 14.9% 16.1% 11.5% 10.6% 10.4% 12.9% 12.1% 

Sursa: INS; prelucrare IES-FDSC 

* Notă: în anii 2011 şi 2012, faţă de ediţiile anterioare ale atlasului, au fost încluse în rândul AF cu activitate economică şi societăţile agricole: în 

anul 2011 - 796 societăţi agricole, iar în anul 2012 - 761 societăţi agricole. 



Tipologia AF cu activitate economică 
2011 2012 

Asociaţii, din care: 3.284 3.477 

 Asociatii -ONG cu legi speciale, din care: 1.324 1.305 

societăţi agricole şi alte forme asociative in agricultură 

(cf. l.36/1991) 
796 761 

asociatii de proprietari (cf. l. 230/2007) 11 13 

obşti/composesorate (cf. l.1/2000) 514 529 

programul actionarilor salariati (cf.l.77/1994 s.a.) 3 2 

Fundaţii 502 531 

Federaţii 0 2 

Uniuni 46 48 



AF cu activitate economică – 

producători de piaţă în 2012 
 Conform manualului CIRIEC și a SEC95, în cazul în care mai 

mult de 50% din costurile de producție sunt acoperite din 

vânzări, o unitate instituțională este considerată producător 

de piață.  

 

 2012:  2.256 AF producători de piaţă (55,59% din total AF cu 

activitate economică) care au cumulat venituri  economice de 

1.896.537 mii lei.  

 

 Peste 50% din asociaţiile şi fundaţiile cu activitate economică se 

încadrează în categoria producătorilor de piaţă! Acestea au 

cumulat 89,20% din total venituri din activităţi economice în 

2012.  

 



2. COOPERATIVELE 
2012 

Număr 

organizații 

Active 

(mii lei) 

Venituri 

(mii lei) 
Angajați 

Cooperative, din care: 2.228 1.122.805 1.764.363 31.428 

Cooperative meșteșugărești 846 599.352 719.036 22.082 

Cooperative de consum 940 265.295 571.711 7.050 

Cooperative de credit 86 86.371 156.339 2.049 

Cooperative agricole 356 171.787 317.277 247 

Cooperative de gradul 2* 

(incluse mai sus) 
11 23.966 55.862 424 





Din analizele în detaliu.... 

 

Dinamica galopantă a cooperativelor agricole: 

-Numărul cooperativelor agricole a crescut cu 180% în 2012 faţă de 2010 

-Activele coop agricole au crescut cu 152,62% în 2012 faţă 2010 

-Veniturile coop agricole  au crescut cu 164,39% în 2012 faţă de 2010 



3. Casele de ajutor reciproc 

2012 

Număr 

organizaţii 

active 

Active (mii lei) 
Venituri (mii 

lei) 
Angajați 

CAR, din care: 2.767 3.624.190 589.143 5.403 

CARP 198 768.865 159.879 2.240 

CARS 2.569 2.855.325 429.264 3.163 

Sursa: INS, 2011 - 2012, UNCARSR 2011 – 2012 – date de bilant incarcate pe site 

Nr. membri (mii) - 

estimare 
2010 2011 2012 

CAR, din care: 3.237 3.125 3.028 

CARP 2.000 1.853 1.811 

CARS 1.237 1.272 1.217 



1. CARP 

Federaţia Naţională Omenia a 

Caselor de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor din România: 142 

CARP-uri afiliate 



2. CARS 

Sursa: UNCARSR 2011- 2012 şi INS 2011 - 2012; prelucrare FDSC-IES 

 
*  date UNCARSR şi estimate IES pentru organizaţiile neafiliate 

2012 
Număr 

organizații 

Active 

imobilizate  

(mii lei) 

Venituri 

(mii lei) 
Angajați 

Membri* 

(mii) 

CARS afiliate UNCARSR 

(date oficiale, bilant 

consolidat) 

1.912 2.369.090 324.376 1.832 954.909 

Neafiliate UNCARSR 717 769.701 146.264 1.504 357.783 

Total CARS 2.629 3.138.791 470.640 3.336 1.312.762 

Indicatori UNCARSR    

(date oficiale, bilant 

consolidat) 

 2011                     2012 

Nr. CARS afiliate                                1966     1912 

Nr membri                              944.564                954.979 

Active imobilizate 

(mii lei)   

2.098.450            2.369.090 

Venituri (mii lei)                    301.208               324.376 

Angajati   1784 1832 



CARS afiliate UNCARSR 



4. Societăţi comerciale deţinute de 

organizaţii ale economiei sociale în 2012 

Înregistrate la 

ONRC 

Active  (cu 

bilanț) 

Nr. SC, din care: 903 682 

SC deţinute de AF 845 643 

SC deţinute de CARS/P 7 5 

SC deţinute de cooperative 36 23 

Alte situaţii (SC deținute de OES 

interne şi externe) 
15 11 

18% din 

tot.  V. ES. 

2012 

Venituri totale (mii lei) 2.202.563 

Medie venituri totale (mii lei) 3.230 

Mediana venituri totale (mii lei) 137 

Cheltuieli totale (mii lei) 2.196.073 

Profit brut (mii lei) 97.348 

Medie profit  brut (mii lei) 143 

Mediana profit  brut (mii lei) 0 

Pierdere (mii lei) 90.858 

Impozit pe profit/venit (mii lei) 17.498 

% SC care au înregistrat profit (mii lei) 46% 

Rata profitului  brut (%) 4% 

94,28% 

din tot.SC 



CONCLUZII – SUBIECTE 
DE REFLECŢIE.... 



Asociaţii şi Fundaţii 

• AF antreprenoriale – 
întreprinderi sociale ? 

• AF – recunoastere şi 
stimulare rol în sectorul 
serviciilor sociale? 

Cooperative 

• Relansarea 
cooperativelor 
agricole? 

• Relansarea 
cooperativelor de 
lucrători? 

Case de ajutor 
reciproc 

• Rolul CAR salariaţi în 
educaţie financiară, 
eliminare supra-
îndatorare? 

• CAR salariaţi, micro-
creditare şi eliminarea 
excluziunii financiare şi 
sociale? 

• Consolidare CAR 
pensionari, rol social, 
model de inovare 
socială? 

Economia socială  - 
recunoaştere publică, 

conştientizare, creştere 
asociativitate ? 

Schimbări de 
politică socială  - un 

alt model de piaţă 
pentru serviciile 

sociale, incluziune 
socială activă? 

Un nou model de 
dezvoltare locală 

bazată pe economie 
socială? 



VĂ MULŢUMIM PENTRU 
ATENŢIE! 


