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ECONOMIA SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA, UN CONCEPT PUȚIN CUNOSCUT 

 

Chiar dacă membră a Uniunii Europene de șapte ani, România rămâne o țară refractară la 
unele concepte legate de economie, bine dezvoltate în special în Vest. Din pricina acestui lucru, 
organizaţiile care lucrează în domeniul social nu cunosc îndeajuns ce presupune acest tip de 
economie, asta și fiindcă statul român încă nu a elaborat o legislație în domeniu. 

 

Și, totuși, pentru România, economia socială reprezintă un important angajator, cu o pondere 
de 3,3% din totalul salariaților (cifră aferentă anului 2010), procent tradus prin 159.847 de locuri 
de muncă. Altfel spus, când se vorbește despre economia socială din România, trebuie avută în 



 
 
vedere realitatea a 67.000 de organizații, entități cu o rată de activitate de aproximativ 35%, 
aproape de rata înregistrată la întreprinderi. Asociațiile și fundațiile constituie cel mai 
reprezentativ segment al economiei sociale din România, atât din punct de vedere numeric, cât 
și din punct de vedere al veniturilor, activelor imobilizate sau al personalului salariat. În perioada 
1990-2010, sectorul neguvernamental a avut o spectaculoasă dezvoltare ajungând la peste 
22.000 de organizații active și aproximativ 109.882 de angajați. Celelalte tipuri de organizații au 
avut o evoluție șovăitoare, unele înregistrând o stagnare sau chiar o  involuție. Pe de altă parte, 
cooperativele, cu o pondere de numai 3% ca număr de organizații, dau încă un număr important 
din locurile de muncă din economia socială din România, ponderea acestor organizații în totalul 
locurilor de muncă din economia sociala fiind de 31%. 

 

Îmbucurător este faptul că numărul organizațiilor economiei sociale crește an de an mai ales 
prin înregistrarea unui număr tot mai mare de asociații și fundații. Se remarcă, însă, faptul că 
peste 90% dintre asociații și fundații s-au creat după 1990, în timp ce cooperativele sunt, în cele 
mai multe cazuri, moștenitoarele unor patrimonii semnificative acumulate înainte de 1990. De 
aceea putem constata dinamica și prospețimea sectorului neguvernamental, unul încă tânăr, 
capabil să se adapteze inovației sociale din România. 

În 1904, prezent la Congresul Cooperatist în calitate de președinte (primul din istorie!) al Casei 
Centrale a Băncilor Populare, omul politic I.G. Duca afirma: „Se știe că niciodată instituțiile 
create de stat nu au dat roade atât de frumoase ca cele ce s-au născut fără ajutorul lui”. Nu 
vorbele și înțelesul lor ne interesează acum, ci rolul jucat de I.G. Duca la acel congres și 
instituția pe care o reprezenta. Așadar, avem, pe de o parte, Congresul Cooperatist și, pe de 
altă parte, Casa Centrală a Băncilor Populare. Uşor de observat este că România cunoștea la 
început  de secol 20 ce înseamnă economie socială. În prezent, economia socială este 
structurată în mai multe entități. 

 



 
 
1. Asociații și Fundații 

Termenul de organizații neguvernamentale (sau ONG) este folosit pentru a desemna acele 
entități care sunt, în sens larg,în afara sferei de autoritate a statului. Conform legii (Legea cadru 
de organizare și funcționare nr.246/2005 cu privire la asociații și fundații), organizațiile 
neguvernamentale sunt persoane juridice constituite de persoane fizice sau persoane juridice 
care urmăresc desfășurarea unor activități în interes general sau în interesul unor colectivități 
locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial (adică non-profit). 

În România, formele juridice sub care se pot constitui organizațiile non-guvernamentale sunt: 
asociații, fundații și federații. 

 

Asociația este organizația constituită de minimum trei persoane care, pe baza unei înțelegeri, 
pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în 
muncă pentru realizarea unor activități în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul 
lor personal nepatrimonial. Asociaţia este expresia libertăţii de asociere, dar şi un mijloc eficace 
de exercitare a libertăţii de exprimare. Ea permite membrilor să ia atitudine în chestiuni de 
interes public sau de interes pentru comunitatea/ grupul membrilor săi. 

Fundaţia este, din punct de vedere legal, subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe 
persoane care constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui 
scop de interes general sau, după caz, comunitar. Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie 



 
 
să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori 
salariul minim brut pe economie, la dată constituirii fundaţiei. 

Federaţia dobândește personalitate juridică proprie şi funcţionează în aceleaşi condiţii precum 
cele prevăzute pentru asociaţiile fără scop patrimonial atunci când două sau mai multe asociații 
ori fundații se unesc. Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federaţie îşi păstrează propria 
personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu. 

Toate organizaţiile neguvernamentale cu personalitate juridică de tipul celor de mai sus 
înregistrate în România se regăsesc în Registrul Naţional O.N.G. la Ministerul Justiţiei.  

În Romania, cele mai multe organizații constituite sunt asociații. Astfel, în timp ce numărul 
asociațiilor este un indicator al asociativității, solidarității și al spiritului de întrajutorare, numărul 
fundațiilor este un indicator al filantropiei, a dorinței de a face bine, de a-i ajuta pe ceilalți, dar și 
a existenței resurselor financiare necesare. 

 

2. Cooperative 

Cooperația reprezintă un sector specific al economiei care funcţionează prin societăţi 
cooperative şi alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial şi naţional. Cooperativele se 
înfiinţează şi se organizează conform Legii 1 din 21/02/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei, din al cărui obiect nu fac parte cooperativele de credit şi casele centrale ale 
cooperativelor de credit, care sunt reglementate printr-o legislaţie specială. 

O cooperativă poate fi constituită de un număr de minimum cinci membri cooperatori, având 
drept scop promovarea intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori. 
Capitalul social al societăţii cooperative este variabil şi nu poate fi mai mic de 500 lei. Capitalul 
social al societăţii cooperative se divide în părţi sociale egale, a căror valoare nominală se 



 
 
stabileşte prin actul constitutive (nu poate fi mai mică de 10 lei). Un membru cooperator poate 
deţine părţi sociale în limita şi în condiţiile prevăzute de actul constitutiv, fără a putea depăşi 
20% din capitalul social. Cooperativa este deţinută în comun şi controlată democratic de către 
membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste. Deciziile importante, cum ar fi aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil sunt luate de Adunarea Generală, 
organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor cooperatori. Alte decizii sunt luate de 
Consiliul Director numit de Adunarea Generală. În societatea cooperativă, fiecare membru 
cooperator are dreptul la un singur vot, oricare ar fi numărul părţilor sociale pe care le deţine. 

 

Tipuri de cooperative: 

 societăţi cooperative meşteşugăreşti - asociaţii de persoane fizice care desfăşoară în 
comun activităţi de producţie, de comercializare a mărfurilor, de executare de lucrări şi 
prestări de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activităţilor 
meşteşugăreşti ale membrilor lor cooperatori. Organizaţia care reprezintă la nivel 
naţional cooperativele meşteşugăreşti în România este Uniunea Naţională a Cooperaţiei 
Meşteşugăreşti (UCECOM); 

 societăţi cooperative de consum - asociaţii de persoane fizice care desfăşoară în comun 
activităţi de aprovizionare a membrilor cooperatori şi a terţilor cu produse pe care le 
cumpără sau le produc şi activităţi de prestări de servicii către membrii lor cooperatori şi 



 
 

către terţi. În România, cooperativele de consum sunt reprezentate de Uniunea 
Naţională a Cooperaţiei de Consum (CENTROCOOP); 

 societăţi cooperative de valorificare - asociaţii de persoane fizice care se constituie în 
scopul de a valorifica produsele proprii sau achiziţionate prin distribuţie directă sau prin 
prelucrare şi distribuţie directă; 

 societăţi cooperative agricole - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul 
de a exploata în comun suprafeţele agricole deţinute de membrii cooperatori, de a 
efectua în comun lucrări de îmbunătăţiri funciare, de a utiliza în comun maşini şi instalaţii 
şi de a valorifica produsele agricole; 

 societăţi cooperative de locuinţe - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu 
scopul de a construi, cumpără, conservă, renova şi administra locuinţe pentru membrii 
lor cooperatori; 

 

 societăţi cooperative pescăreşti - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu 
scopul de a înfiinţa ferme piscicole şi de acvacultură, de a produce, repara, întreţine şi 
cumpăra echipamente, utilaje, instalaţii, ambarcaţiuni de pescuit, precum şi de a pescui, 
prelucra şi distribui produse piscicole; 

 societăţi cooperative de transporturi - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu 
scopul de a realiza activităţi de transport şi activităţi conexe acestora, pentru membrii 
cooperatori şi pentru terţi, pentru îmbunătăţirea tehnică şi economică a activităţilor de 
transport desfăşurate de membrii cooperatori; 

 societăţi cooperative forestiere - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul 
de a amenaja, exploata, regenera şi proteja fondul forestier deţinut de membrii 
cooperatori, ţinând seama de condiţiile impuse de regimul silvic; 



 
 

 societăţi cooperative de alte forme, care se vor constitui cu respectarea dispoziţiilor legii 
nr. 1/ 2005. 

3. Case de ajutor reciproc 

Casa de Ajutor Reciproc este o instituţie financiară nebancară, fără scop patrimonial, organizată 
în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor asociaţi. Conform definiţiilor utilizate 
la nivel european, entităţile de tip Case de Ajutor Reciproc se încadrează în domeniul sprijinului 
mutual financiar, al căror rol este de a preveni excluziunea financiară.În România, Casele de 
Ajutor Reciproc funcţionează în baza a două legi distincte, una pentru salariaţi şi alta pentru 
pensionari, respectiv Legea 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale 
salariaţilor şi al uniunilor acestora, şi Legea 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor. 

 

4. Unități protejate 

Unitățile protejate sunt entități ale economiei sociale cunoscute la nivel european sub 
denumirea de întreprinderi sociale pentru integrarea în muncă (Work Integration Social 
Entreprises WISE) sau întreprinderi de inserție profesională. Întreprinderile sociale pentru 
integrarea în muncă sunt entități economice autonome, al căror principal obiectiv îl reprezintă 
integrarea profesională a persoanelor care se confruntă cu dificultăți serioase pe piața muncii. 
Această integrare se realizează pe piața liberă a muncii, în cadrul unor ateliere protejate sau 
prin formare și calificare profesională. Întreprinderile de inserție profesională sunt active în 
diverse domenii, dintre care,în Europa, cele mai întâlnite sunt: activitățile manuale (construcții, 
tâmplărie), colectarea și reciclarea deșeurilor, întreținerea spațiilor verzi, curățenie publică, 



 
 
ambalarea produselor. Beneficiarii vizați de Legea 448 din 2006 sunt persoanele cu 
handicap,care pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale și a capacității de 
muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap. 

Conform Legii 448/2006, unitățile protejate autorizate beneficiază de scutire de plată a 
impozitului pe profit, cu condiția ca cel puțin 75% din fondul obținut prin scutire să fie reinvestit 
pentru restructurare sau pentru achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje, 
instalații de lucru și/sau amenajarea locurilor de muncă protejate. 

5. Societăți mutuale de asigurări 

Societatea mutuală de asigurări reprezintă persoana juridică civilă ai cărei asociați sunt 
deopotrivă asigurați și asiguratori. O societate de asigurări mutuale funcționează pe principiile 
Codului Civil, fiind o societate non-profit - are drept rezultat un excedent și nu un profit. Spre 
deosebire de o societate pe acțiuni, al cărei scop este de a crea profit și care este condusă de 
acționarii majoritari, în cadrul unei societăți mutual, cei care se asigură pot fi și asiguratori 
(„actionari”), controlând astfel activitatea societății mutuale. 

 


