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Rezumat. Prezentul studiu îşi propune analizarea prezentei 
scheme publice de pensii din România din prisma provocărilor crizei 
economice globale, ţinând cont de inegalităţile şi inconsecvenţele 
reformei româneşti în domeniu, care s-a dorit a fi, începând cu anul 
2001. În conţinutul lucrării sunt analizate patru tipuri de scheme de 
pensionare din unele state membre (SM) ale Uniunii Europene (UE) care 
potrivit cercetării noastre pot sta la baza elaborării unei scheme publice 
româneşti de pensii solidă, flexibilă, echitabilă şi care să răspundă la 
toate provocările endogene şi exogene, menită să încurajeze păstrarea pe 
piaţa muncii a persoanelor în vârstă de pensionare printr-o viaţă activă 
continuă, în detrimentul beneficiului pensionar. 

Concluziile studiului oferă unele soluţii viabile din punctul de 
vedere economic al eficienţei şi egalităţii beneficiului pensionar, iar 
propunerea de reformare a schemei publice româneşti de pensii este 
necesară şi poate să ofere oportunităţi pentru cei cărora i se adresează. 
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Introducere 

Problema sistemelor de pensii, privită din prisma situaţiei demografice şi 
financiare deosebit de acute, constituie unul din cele mai actuale subiecte în 
atenţie şi pentru care se caută diverse forme de atenuare şi reducere a efectelor 
acestora atât la nivelul ţării noastre, cât şi la nivel global. 

În condiţiile în care mărimea unei pensii medii asigurate de stat constituie 
circa 60% din minimul de existenţă pentru marea masă a pensionarilor, 
necesitatea garantării unui nivel de trai decent în perioada postactivă devine din 
ce în ce mai evidentă, iar ineficienţa sistemului public de pensii devine tot 
actuală şi foarte acută. Peste aceste considerente, criza economică globală se 
suprapune cu criza demografică deosebit de acută cauzată de îmbătrânirea în 
mod accelerat a populaţiei în contextul natalităţii scăzute, precum şi a 
fenomenului major al exodului masiv al populaţiei active peste hotare creează o 
puternică presiune asupra fondului public de pensii, care, de o bună perioadă de 
timp, nu mai este în stare de unul singur să asigure un nivel de trai pentru marea 
masă a pensionarilor. 

Reglementările introduse odată cu intrarea în vigoare a legii pensiilor au 
constituit reforma sistemului de pensii şi au pregătit legislaţia de asigurări 
sociale româneşti în vederea aplicării regulamentelor comunitare referitoare la 
aplicarea sistemelor de securitate socială a angajaţilor, lucrătorilor independenţi 
şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul comunităţii şi 
stabilirea procedurilor de implementare a acestora (Regulamentul CEE  
nr. 1408/1971, Regulamentul CEE nr. 574/1972, Stegăroiu, 2007). Reforma 
începută odată cu adoptarea noii legi a pensiilor a continuat cu adoptarea legilor 
privind componenta obligatorie – pilonul II şi cu cea facultativă – pilonul III 
(Stegăroiu, 2004). 

Pensiile de asigurări sociale de stat sunt definite ca drepturi băneşti 
acordate salariaţilor la expirarea unei perioade determinate de activitate şi la 
împlinirea vârstei prevăzute de lege sau în cazul pierderii totale sau în cea mai 
mare parte a capacităţii de muncă, precum şi urmaşilor acestei persoane 
(Stegăroiu, 2002). Din această definiţie rezultă principalele categorii de pensii 
reglementate în sistemul asigurărilor sociale de stat: pensia pentru munca 
depusă şi limita de vârstă; pensia de invaliditate; pensia de urmaş. 

În acest sens, putem afirma că România trebuie urgent să armonizeze 
schema de pensii pentru lucrătorii salariaţi, funcţionari, lucrători independenţi, 
agricultori şi în mod special funcţionari publici şi cei din sectoarele bugetare, 
pentru care trebuie să introducă o lege unică pentru acordarea unei pensii 
uniforme pentru toate aceste categorii, indiferent de mediul activităţii 
desfăşurate (Missoc, 2007). Actualmente este necesară o reformulare 
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minuţioasă şi obiectivă a calculului prestaţiilor, ceea ce ar conduce la 
consolidarea legăturii între prestaţii şi contribuţii, incluzând şi un sistem de 
acordare a unui „bonus” financiar pentru retragerile anticipate şi cele  întârziate, 
precum şi schimbarea opticii guvernamentale în ceea ce priveşte sistemul de 
indexare al pensiilor. La baza modificării schemei de pensionare în România 
este necesar de pus principiul trecerii treptate de la schema veche la cea 
reformată. Recomandarea unei scheme unice de pensionare este o activitate 
dificilă. Pensia depinde de politicile sociale ale guvernatorilor, care pot schimba 
unele segmente din schemă. 

1. Actuala stare a sistemului public de pensii din România 

Situaţia demografică din România, ca de fapt din întreaga Europă, se 
caracterizează prin fenomenul de „îmbătrânire a populaţiei”, aşa cum este 
definit de scara lui G. Bojio-Garnier, care ne arată că dacă ponderea populaţiei 
cu vârsta de peste 60 de ani în totalul numărului de locuitori este mai mare de 
nivelul de 12%, atunci are loc fenomenul de „îmbătrânire a populaţiei”. Astfel, 
în România, în 2008 ponderea persoanelor cu vârsta mai mare de 60 de ani din 
totalul numărului de populaţie a constituit 19,3% (Eurostat, 2009). Cu toate 
acestea, media la nivelul UE-25 rămâne mai mică, în jurul a circa 16,5% 
(Eurostat, 2009). Adiţional, datorită apropierii de vârsta de pensionare a celor 
născuţi în perioada baby-boom-ului din anii de după al doilea război mondial, a 
natalităţii scăzute şi a exodului continuu peste hotare a forţei de muncă active, 
există toate premisele pentru majorarea procentului de îmbătrânire a populaţiei 
până la peste 30% în 2050 (Eurostat, 2009).  

În prezent România se confruntă cu provocări majore în ceea ce priveşte 
durabilitatea sistemului public de pensii, atât pe termen scurt, cât şi pe termen 
lung. Este vorba, pe de o parte, despre problemele de recuperare pe termen 
scurt, iar, pe de altă parte, despre problemele datorate, între altele, numărului 
relativ mic de contributori la sistem în raport cu numărul de beneficiari, ratei 
scăzute de ocupare de 41,4% în rândul lucrătorilor în vârstă, existenţei unei rate 
ridicate de muncă nedeclarată (aproximativ 20-50% din totalul ocupării forţei 
de muncă, în funcţie de definiţiile utilizate), resurselor încă insuficiente. 

Actualul sistem public de pensii din România reprezintă, pentru primul 
pilon, majoritar, un sistem redistributiv între generaţii de tip PAYG (Pay as You 
Go). Am vorbit de primul pilon deoarece celelalte, cel obligatoriu administrat 
privat şi cel facultativ administrat privat, sunt la început de drum, mai având 
destul timp până la maturitate. Astfel, în cadrul primului pilon, după cum se 
cunoaşte, plata pensiilor actuale are loc în urma procedurii de redistribuire a 
veniturilor curente colectate la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), 
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care datorită întârzierilor în aplicarea reformei sistemului a  condus, 
actualmente, la un sistem inechitabil, atâta timp cât acesta nu este încă susţinut 
de un sistem multipilon viabil. Prin urmare, am identificat câteva deficienţe de 
substanţă ale sistemului public de pensii: 

 Managementul defectuos al gestionării fondurilor de asigurări sociale – 
al cărui rezultat a început să apară odată  cu creşterea accentuată a 
presiunii asupra fondului public de pensii, prin majorarea deficitului 
bugetului asigurărilor sociale de stat, demonstrând, dacă mai era 
nevoie, incapacitatea  sistemului public de pensii de a asigura un venit 
superior minimului existent pentru marea majoritate a pensionarilor; 

 Organizare de tip redistributiv în loc de sistem cu capitalizare – un 
asemenea tip de organizare şi alocare a activelor reprezintă fără 
discuţie o autodistrugere a actualului fond public de pensii, deoarece 
acesta nu presupune investirea activelor acumulate în bugetul de 
asigurări sociale în instrumente financiare cu o rentabilitate superioară 
cel puţin a nivelului ratei inflaţiei. Pe de o parte aceasta privează piaţa 
de capital de o importantă sursă de lichidităţi cu rezultate directe 
pentru dezvoltarea acesteia, iar, pe de altă parte, creează presiune 
puternică asupra întregului sistem public de pensii, care nu este capabil 
să acopere volumul cheltuielilor bugetului de pensii actual şi chiar al 
unor indexări de acoperire a erodării pensiei în timp; 

 Inechitate în calculul şi stabilirea prestaţiilor de natura pensiilor; 
datorită apariţiei în rândul prestaţiilor de pensii a aşa-ziselor „pensii de 
serviciu” s-a produs cu bună ştiinţă o încălcare a principiului central al 
legii pensiilor, care a făcut să crească presiunile asupra fondului public 
de pensii, manifestate prin creşterea accentuată a deficitului bugetului 
de pensii. 

2. Analiza unor scheme publice de pensii din cadrul UE 

Existenţa unui sistem de protecţie socială eficient, rezultă din acţiunile 
sociale ale tuturor factorilor implicaţi (întreprinzători, statul, salariaţi, fundaţii, 
biserica, sindicate etc.), în vederea asigurării unui venit minim celor aflaţi în 
dificultate sau chiar, în unele situaţii, a unor servicii de natură personală, 
întreţinere, asistenţa medicală, educaţie, transport etc. 

În cele ce urmează vom analiza şi demonstra funcţionarea a patru scheme 
publice de pensii, care în accepţiunea noastră ar putea să stea la baza reformării 
schemei româneşti publice de pensii, considerându-le a fi cele mai perfectibile 
la ora actuală, pe piaţa acestor produse publice. 
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De aceea, în continuare vom analiza patru tipuri de pensionare: de tipul 1 
(austriac); de tipul 2 (belgian); de tipul 3 (suedez); de tipul 4 (englez). Schema 
de stabilirea pensiilor poate fi algoritmizată (figura anexă 1), unde T – anul 
când individul se pensionează; P – pensia; ST – salariul în anul de pensionare;  
St – salariul în luna t. 

Următorul tip de pensionare, care este propus mai mult pentru examinarea 
variantelor posibile în determinarea politicilor de pensionare în România, este 
cel belgian (figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sursa: Elaborată de autori. 
 

Figura 1. Schemă-bloc „Pensie de tip 1 (austriac)” 
 
Guvernul României are de făcut paşi importanţi în sensul sporirii gradului 

de adecvare al pensiilor; sunt necesare reforme cu trimitere directă la 
pensionările anticipate, în scopul încurajării participării la viaţa activă a 
persoanelor cu vârste între 50 şi 60 de ani, realizându-se astfel aşa-numitul 
„pact între generaţii”. Această reformă ar trebui să aducă o contribuţie 
importantă în sensul acceptabilităţii şi al sustenabilităţii financiare. În plus, 
promovarea schemelor de pensii ocupaţionale ar putea provoca creşterea, pe 
termen lung, a ratelor de înlocuire şi totodată ar ridica standardul de viaţă al 
pensionarilor.  
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Procesul stabilirii pensiilor după schema de tipul 2 poate fi modelat 
(figura 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unde:  
T
tS  – salariul lunar în anul de pensionare;  

T  – anul de pensionare;  
θ  – anul intrării în activitate. 

 

Sursa: Elaborată de autori. 

 
Figura 2. Schema-bloc „Pensie de tip 2 (belgiană)” 

 
Alături de aceste măsuri care confirmă creşterea participării la forţa de 

muncă a persoanelor cu vârste cuprinse între 50 şi 60 de ani, strategia pentru 
asigurarea sustenabilităţii financiare ar continua să se bazeze pe managementul 
global al securităţii sociale şi pe realocarea contribuţiilor colectate în acest sens, 
precum şi pe reducerea datoriei publice. Economiile rezultate din reducerea 
datoriei publice ar putea fi transferate într-un fond de rezervă şi apoi 
redirecţionat pentru cheltuieli viitoare efectuate în segmentul pensiilor de 
bătrâneţe. 

O schemă de pensionare reuşită, în viziunea noastră, a elaborat Suedia, 
care a reuşit să creeze un sistem public de pensii care îndeplineşte atât criteriul 
adecvării, cât şi pe cel al stabilităţii financiare, în condiţiile în care lucrătorii 
compensează descreşterea programată a ratelor de înlocuire prin ieşirea de pe 
piaţa muncii mult mai târziu. Suedia asigură de asemenea sustenabilitatea 
financiară  a sistemului de pensii prin extinderea  fondului de rezervă creat în 
1960 (acesta atingând o valoare de 30% din PIB în 2005). Pensiile ocupaţionale 
realizează de asemenea o contribuţie notabilă în condiţiile în care acoperă 
aproximativ 90% din angajaţi şi de obicei furnizează un venit suplimentar în 
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cuantum de aproximativ 10-15% din salariul total al unui lucrător (Ginsburg, 
1992). Sistemul de pensii suedez asigură o informatizare comprehensivă, un 
exemplu concret fiind realizarea anuală şi trimiterea către membrii săi a unei  
declaraţii cu venitul acumulat până în momentul respectiv, precum şi o 
previziune a evoluţiei drepturilor de pensie. Deşi neutralitatea actuarială a 
sistemului şi posibilităţile flexibile de retragere de pe piaţa muncii ar reuşi să 
împiedice procesul de pensionare anticipată, există tendinţe de dezvoltare a 
unor modalităţi de renunţare anticipată la piaţa de muncă, în particular prin 
intermediul unor probleme medicale sau prin intermediul unor prestaţii pentru 
dizabilităţi (Whitehouse, 2007, Comisia Europeană, 2006). 

În schema de muncă de tip suedez nu există reguli ce ţin de naţionalitate 
sau rezidenţă exceptând drepturile de pensie pentru „anii de creştere a 
copilului”. Nu există perioade de calificare şi nici condiţii de asigurare decât 
munca în Suedia. Contează doar venitul pensionabil. Nu contează dacă acest 
venit este câştigat într-o lună sau 12 luni. Drepturile la pensie se bazează pe 
venitul pensionabil. Sistemul de pensii este coordonat cu sistemul de taxe. 
Conform regulilor principale, drepturile la pensie se calculează pe baza 
venitului impozabil. Schema este o schemă cu contribuţii definite finanţată de 
contribuţiile angajatorilor şi angajaţilor şi într-o oarecare măsură venitul 
impozabil general. Contribuţiile angajatorilor sunt impozitate ca o taxă din 
salariile totale. Contribuţiile angajaţilor se calculează ca un procent din venitul 
impozabil din muncă. Contribuţiile sunt colectate de stat şi acesta este obligat 
să transfere 18,5% din venitul pensionabil la fondul de pensii. Pensia se 
calculează pe baza câştigurilor medii din cursul vieţii. Nu există „perioadă 
maximă de calificare” şi nici o regulă conform căreia suma pensiei trebuie 
calculată conform câştigului venitului din „cei mai buni ani”. Atât drepturile 
acumulate de pensie, cât şi plata pensiilor sunt legate de indicele de câştiguri 
medii. Un lucru crucial îl constituie valoarea drepturilor agregate la pensie în 
momentul în care este solicitată pensia. Nu contează dacă aceste drepturi sunt 
câştigate timp de 20 sau 50 de ani (Olson, 1990). După părerea noastră sistemul 
este foarte flexibil. Nu există o vârstă de pensionare fixă în schema legată de 
câştiguri (pensia garantată însă se acordă la 65 de ani indiferent de sex). O 
persoană asigurată poate solicita pensia de la vârsta de 61 ani şi o poate amâna 
pentru o perioada nedefinită. Momentul când este solicitată această pensie 
influenţează suma pensiei conform unor principii actuariale. O persoană care 
continuă să muncească după ce a atins vârsta normală de pensionare, continuă 
să acumuleze noi drepturi de pensie. Un solicitant poate alege să elimine o 
fracţiune din drepturile acumulate de pensie, respectiv 1/4, 1/2, 3/4 dintr-o 
pensie întreagă. Persoana poate de asemenea să aleagă între cele două 
componente ale schemei (componenta PAYG şi componenta prefinanţată) şi să 
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amâne plăţile din cealaltă componentă. Un solicitant poate să întrerupă o pensie 
în plată când obţine o altă slujbă. Sistemul de tip suedez poate fi modelat 
(figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Scheme-block “Retirement type 3 (Swedish)” 
 

Source: Elaborated by the authors. 
 

 
Sursa: Elaborată de autori. 

 
Figura 3. Schema-bloc „Pensie de tip 3 (suedeză)” 

 
O recunoştinţă deosebită din partea societăţii faţă de generaţii care a 

contribuit la creşterea potenţialului economic o găsim în schema de pensionare 
în Marea Britanie (figura 4). 
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Sursa: Elaborată de autori. 

Figura 4. Schema-bloc „Pensie de tip 4 (englez)” 
 

Prin intermediul reformelor (Comisia Europeană, 1995) recente ale 
Pensiei de Stat Secundare (PSS) şi a „Creditului de Pensie” (CP), Marea 
Britanie a realizat progrese în sensul adecvării pensiilor. Ratele de sărăcie ale 
pensionarilor au scăzut în ultimii ani şi este de aşteptat să scadă în continuare, 
în condiţiile în care CP îşi va produce efectele în întregime. Schemele de pensii 
din Marea Britanie sunt, de asemenea, caracterizate, pentru mulţi lucrători, prin 
contribuţii semnificative la partea schemelor de pensii ocupaţionale şi 
personale, nefiind posibilă o participare la o un asemenea tip de pensie a PSS 
(dar nu şi a schemei principale de pensii susţinute de stat). 

Subsecvent, procesul de adecvare, precum şi sustenabilitatea pensiilor 
depinde de extinderea, mai mult decât în alte ţări, a acoperirii şi a performanţei 
pensiilor private. În acest sens, cel puţin trei obiective se nasc pentru viitoarea 
adecvare. Primul este impactul transferului planurilor de pensie DC la nivelul 
contribuţiilor pentru schemele de pensii ocupaţionale (Turner, 2005). Cel de-al 
doilea este posibilitatea de asigurare a creşterii cuantumului pensiei de bază 
oferite de stat prin intermediul măririlor altor surse de venit pentru pensie. Cel 
de-al treilea este modalitatea de continuare a procesului de îmbunătăţire a 

Schema 
principală de 

pensii de 
serviciu civil 

Schema de 
compensaţie  

de serviciu civil 

Schema de 
contribuţie 
voluntară 

suplimentară de 
serviciu social 

Schema de 
prestaţii pentru 
vătămare de 
serviciu civil 

+ 

Sistemul de pensii 
pentru funcţionarii 

publici 

Când persoana se 
pensionează 

primeşte lunar 
pensia sa 

Când persoana se 
pensionează 

aceasta va primi o 
pensie anuală 

Când persoana se 
pensionează 

aceasta va primi şi 
o pensie globală 

 
 
 

Plata luată în 
calcul la 

pensionare, 
durata 

vechimii 
solicitate 

Pensia principală 
de = f (contribuţii, 
vârstă – 65 ani) 

Pensie 
suplimentară celei 
principale legat de 

cuantumul 
câştigurilor 

Conexiune inversă: 
individul depune 

efort pentru 
programarea 

pensiei 

+ 

+ 

+ 

+ 



Carina-Elena Stegăroiu, Valentin Stegăroiu 
 

56 

stimulentelor pentru continuarea activităţii după o anumită vârstă  şi totodată 
pentru economiile subsecvente. Guvernul englez a instituit o Comisie de Pensii, 
în 2002, care să poată monitoriza adecvarea economiilor de pensii private şi în 
particular să aprecieze acolo unde există o nevoie de „mişcare în urma unei 
apropieri voluntare”. În cel de-al doilea raport recent publicat, Comisia de 
Pensii a făcut un număr de propuneri precum creşterea vârstei de pensionare, o 
redirecţionare a veniturilor indexate către sistemul de pensii de stat şi instituirea 
unei scheme naţionale de economii pentru pensii, având costuri scăzute şi fiind 
organizată la nivel central, în cadrul căreia lucrătorii să aibă posibilitatea de a se 
autoinclude (însă cu opţiunea de a renunţa). Guvernul Marii Britanii a deschis o 
nouă etapă în dezbaterea pensiilor naţionale, cu intenţia de a prezenta o listă 
care să conţină propriile propuneri pentru reforma pensiilor, în primăvara anului 
2006 (Whitehouse, 2007, Comisia Europeană, 2006). 

În Marea Britanie, sistemul de pensii pentru funcţionarii publici include 
mai multe elemente: Schema Principală de Pensii de Serviciu Civil (SPPSC), 
Schema de Compensaţie de Serviciu Civil (SCSC), Schema de Contribuţii 
Voluntară Suplimentară de Serviciu Social (SCVSSS) şi Schema de Prestaţii 
pentru Vătămare de Serviciu Social (SPVSS). Toate aceste elemente sunt 
scheme statutare ale Actului din 1972. SPPSC este schema de pensii 
ocupaţionale pentru serviciul civil asigurând prestaţii de retragere. SCSC 
include cazuri de retragere anticipată şi necesară. SCVSSS oferă funcţionarilor 
posibilitatea de a face contribuţii suplimentare printr-un aranjament de 
cumpărare în bani pentru a asigura o pensie suplimentară şi prestaţii pe viaţă. 
SPVSS asigură un venit funcţionarilor publici care se accidentează sau 
decedează în timpul serviciului. Statutul de membru la aceste scheme include 
toţi funcţionarii publici (Comisia Europeană, 2007). În plus, statul furnizează 
Pensia Principală de Stat (PPS), PSS şi Venitul Minim Garantat (VMG). PPS se 
acordă celor care au plătit destule contribuţii de asigurare naţională pe parcursul 
vieţii active. Se plăteşte de la vârsta de 65 de ani pentru bărbaţi şi 60 de ani 
pentru femei, deşi vârsta de pensionare a femeilor va creşte până la 65 de ani 
între 2010-2020. PSS furnizează o pensie suplimentară pensiei de bază şi este 
legată de câştiguri. Regulile de calcul pentru schema clasică este următoarea: 
când persoana se pensionează, aceasta va primi o pensie anuală şi o sumă 
globală. Suma acestor prestaţii depinde de plata luată în calcul la pensionare şi 
de durata vechimii solicitate. Vechimea part-time se ia în calcul pe baza orelor 
lucrate şi a plăţii full-time de pensionare. Totuşi, în trecut au existat diferite 
restricţii privind persoanele care au dreptul să facă parte din schemă în funcţie 
de orele lucrate. Durata maximă de vechime solicitată necesară la pensionare este 
de 40 de ani. Persoana poate să acumuleze vechime dacă lucrează după vârsta de 
pensionare, dar aceasta nu poate fi mai mare de 45 de ani. Atunci când persoana 
este destul de în vârstă pentru a primi pensia de stat, pensia principală se plăteşte în 
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plus faţă de pensia clasică doar dacă persoana a plătit contribuţiile necesare. 
Regulile de calcul pot fi exprimate sub formă de schemă-bloc (figura 4). 

Cuantumul pensiei 4,3,2,1, =jPj  depinde de politica socială care 
poate accepta unul din tipurile examinate: 

( ) ( ) +×−×+−−×−×+−= 3
23

4
23 5,0814717,06116 PjjjPjjjPj  

( ) ( ) 1
23

2
23 17,0242695,012198 PjjjPjjj ×−×+−+×−×+−+                   (1) 

 Calculul pensiei se efectuează după schemele 1, 2, 3, 4; politica socială 
direcţionează cuantumul pensiei (figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Elaborată de autori. 
Figura 5. Schema-bloc „Pensia depinde de politica socială” 

Este acceptată 
politica de pensionare 

de tipul  j = 1 ?  
Politica socială 

Iniţierea 
 

j = 1, pensia constituie: 
( ) +×−×+×−− 1

23 17,024126191 P  

( ) −×−×+×−+ 2
23 5,012119181 P  

( ) +×−×+×−− 3
23 5,08114171 P  

( ) 14
23 17,06111161 PP =×−×+×−+  

Este acceptată 
politica de 

pensionare de  
tipul  j = 2 ?  

Este acceptată 
politica de pensionare 

de tipul  j = 3 ?  

Este acceptată 
politica de 

pensionare de tipul  
j = 4 ?  

j = 2, pensia constituie: 
( ) +×−×+×−− 1

23 17,024226292 P  

( ) −×−×+×−+ 2
23 5,012219282 P  

( ) +×−×+×−− 3
23 5,08214272 P  

( ) 24
23 17,06211262 PP =×−×+×−+  

j = 3, pensia constituie: 
( ) +×−×+×−− 1

23 17,024326393 P  

( ) −⋅×−×+×−+ 2
23 5,012319383 P  

( ) +×−×+×−− 3
23 5,08314373 P  

( ) 34
23 17,06311363 PP =×−×+×−+

j = 4, pensia constituie: 
( ) +×−×+×−− 1

23 17,024426494 P  

( ) −×−×+×−+ 2
23 5,012419484 P  

( ) +×−×+×−− 3
23 5,08414474 P  

( ) 44
23 17,06411464 PP =×−×+×−+

 

DA 

DA 

DA 

DA 

NU 

NU 

NU 
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4. Analiza schemei publice de pensii din România 

În sistemul public al asigurărilor sociale cuantumul pensiei la data înscrierii 
la pensie se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat 
în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie din luna ieşirii la pensie. 

Practic formula teoretică de calcul a pensiei poate fi (IER, 2004): 

( )
VppEA

Sc
VbmVba

Cp ii ×
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

××⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∑ /                                           (2) 

unde:      
Cp = Cuantumul pensiei; 
Vbai = Venitul mediu brut al asiguratului în anul „i”; 
i = Anul în care subiectul a lucrat; 
Vbmi = Venitul mediu brut pe economie în anul „i” comunicat de CNS; 
Sc = Stagiul complet de contribuţie; 
A = Coeficient de acces (în funcţie de tipul de pensie gen „pensie de 

urmaş”, de gradul de invaliditate etc.); 
E = Coeficient de elasticitate (coeficient corectabil cu 0,3% pentru lunile 

lucrate suplimentar după vârsta de pensionare, deci cu 3,6% pe an lucrat suplimentar); 
Vpp = Valoarea punctului de pensie. 
 
Pentru o tratare complexă a sistemului de pensii în România, se porneşte 

de la analiza cuantumului pensiei care depinde de un şir de factori: de venitul 
mediu al asiguratului în fiecare an, care din motive ştiute din an în an se 
modifică; de media venitului unui individ asigurat la nivelul economiei; de 
numărul anilor de contribuţie ce constituie stagiu obligatoriu; de genul de 
activitate; de anumite favoruri, numite elasticitate; de nivelul dezvoltării 
economiei la momentul pensionării. O tratare originală a problemei de calculare 
a pensiei o găsim în IER 2004. Dezvoltând formula de calcul, aşa cum ea a fost 
original tratată, vom nota prin tt xx ,  – venitul mediu al asiguratului, al unui 
asigurat la nivelul economiei naţionale (sau la nivelul ramurii considerate), 

Tt ...,,2,1= , unde T – numărul anilor necesari pentru atingerea stagiului complet 

de contribuţie. Prin raportul 
t

t

x
x  obţinem cota-parte a venitului asiguratului faţă 

de media la nivelul economiei în anul t, Tt ...,,2,1= . Pentru diferiţi asiguraţi, în 
diferiţi ani acest raport va fi diferit, mai mic sau mai mare decât 1. Numim 
aceste „părţi” puncte. În perioada ( )T,0  asiguratul va acumula în total 

∑
=

=+++++
T

t t

t

T

T

t

t

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

12

2

1

1 ......  puncte, media aritmetică fiind: 
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⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
∑
=

T

t t

t

x
x

T 1

1  puncte                   (3) 

Accesul la pensie este un vector ( )A . La pensie asiguratul poate avea dreptul 
în calitate de urmaş, de gradul de invaliditate etc. Adică ( )αAAAAA i ...,,...,,, 21= . În 
dependenţă de specificul muncii, de importanţa acesteia pentru societate, de 
pericolul la care este supus asiguratul etc. pensia poate fi în baza unei legi majorate 
(elasticitatea pensiei). Şi elasticitatea pensiei este deci un vector 

( )βEEEEE j ...,,...,,, 21= . Pentru a include în calcul toate variantele posibile în ce 
priveşte „accesul la pensie”, „elasticitatea pensiei”, elaborăm matricea 
coeficienţilor multiplicatori ;,...,2,1, αγ =×= iEA jiij  β,...,2,1=j  (tabelul 1). 

Tabelul 1 
Matricea coeficienţilor-multiplicatori 

Elasticitatea 
Accesul E1 E2 ... Ej ... Eβ 

1A  11γ  12γ  ... j1γ  ... βγ1  

2A  21γ  22γ  ... j2γ  ... βγ 2  

M  M  M  ... M  ... M  

iA  1iγ  2iγ  ... ijγ  ... βγ i  

M  M  M  ... M  ... M  

αA  1αγ  2αγ  ... jαγ  ... αβγ  

Sursa: Elaborat de autori. 

Deci asiguraţii, prin coeficienţii βαγ ,...,2,1;,...,2,1, == jiij , vor fi 
defavorizaţi după numărul de puncte acumulate pe parcursul asigurării în 
intervalul ( )T;0 . Pensia în puncte poate fi exprimată: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= ∑

=

T

t t

tij
ij x

x
T

P
1

γ
 puncte             (4) 

Un punct, exprimat valoric, în anul pensionării este estimat la 
punct

leiV . 

Deci pensia exprimată în lei va constitui: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛×
= ∑

=

T

t t

tij
ij x

x
T

V
P

1

γ  lei                 (5) 

Stabilirea pensiei în acest mod are un şir de argumente: este luat în 
considerare întregul interval de activitate a asiguratului, veniturile asiguratului, 
veniturile medii la nivelul economiei naţionale în fiecare an; în aşa mod 
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perioadele de criză economică a ţării, inflaţia anilor de criză nu influenţează 
interesele viitorilor pensionari; se asigură o anumită echitate socială prin 
stabilirea unei valori unice a unui punct de pensie. Partea slabă: coeficienţii 

βαγ ,...,2,1;,...,2,1, == jiij , sunt constanţi în timp. În viziunea noastră şi 
coeficienţii multiplicatori, şi exprimarea valorică a punctelor de pensie trebuie 
să evolueze în timp, adică trebuie înlocuiţi cu: 

( ) Ttjit
ij

,...,2,1;,...,2,1;,...,2,1, === βαγ  
( ) TtV t ,...,2,1, =  

Coeficienţii „Acces” (A) şi „Elasticitate” (E) pot şi trebuie folosiţi de 
către autorităţi sub formă de „regulatori-stimulanţi” (figura 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Elaborată de autori. 

 Figura 6. Schema-bloc A – E 

În calitate de „regulatori” în sistemul de pensionare, numit sistem reglat, 
servesc: autorităţile guvernamentale, prin stabilirea valorii ( )tV  a unui punct de 
pensie; asiguraţii cu vectorii A şi E. 

Pensia exprimată valoric poate fi calculată după formula: 
( )

( ) ( )

t

tt
ijt

ij tgQ
T

V
P ×

×
=
γ                         (6) 

unde unghiul tQ  constituie panta funcţiei ( )tt xfx =  (figura 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Elaborată de autori. 

Figura 7. Interpretarea grafică a punctelor în anul t 

A 

Sistemul de pensioare 

E 

Ieşiri Intrări 
PENSIA + 

0 

( )txf  

tQ

tx
tx

tt xP
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t
t

t P
x
x

=  – punctele realizate de către asigurat în anul t. ttt xPx ×= . 

Creşterea sau descreşterea unghiului tQ  depinde de efortul asiguratului 
pentru a câştiga prin muncă mai mult ( )txΔ , de autorităţile guvernamentale care 
pot, dacă le permite nivelul de dezvoltare economică, să majoreze exprimarea 
valorică a punctului de pensie, de efortul asiguratului pentru a beneficia de 
coeficientul A pentru majorarea unghiului tQ  cu ( )A

tQΔ , de coeficientul E pentru 
creşterea ( )E

tQΔ , de nivelul dezvoltării economiei naţionale prin care media tx  
poate avea o creştere cu txΔ . Creşterea valorică a punctului de pensie este o 
consecinţă a creşterii PIB-ului, deci şi a creşterii mediei tx . 

În consecinţă, nivelul pensiei poate să crească, să rămână constant sau 
chiar să se reducă (figura 8). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sursa: Elaborată de autori. 
 

Figura 8. Sistemul de reglare „PENSIA” 
 

Ca atare, pensia publică pentru vechime completă se calculează pentru 
întreaga perioadă contributivă în funcţie de trei componente de bază: salariul 
brut lunar realizat de asigurat care a constituit baza de calcul a contribuţiei 
individuale de asigurări sociale; salariul mediu brut realizat pe economie din 
fiecare lună din perioada contributivă şi valoarea unui punct de pensie care se 

+

PENSIA 
 Sistemul de 

pensionare 

( )tVΔ

txΔ

( )A
tQΔ

( )E
tQΔ

txΔ

INTRĂRI 

+

+

+

+

+

+

+

+
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stabileşte anual prin legea de aprobare a bugetului de asigurări sociale 
reprezentând un procent cuprins între 30% şi 50% din salariul mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat. 

 
Concluzii 

 
România, pornind de la problemele economice, sociale cu care se 

confruntă, trebuie să-şi elaboreze schemele sale de pensionare. La baza acestor 
elaborări pot fi puse schemele de tipul 1, 2, 3, 4, examinate anterior. Sistemul 
actual de pensionare din ţara noastră nu este adecvat problemelor economice şi 
sociale. Conform calculelor noastre, 27 % din forţa de muncă activă a emigrat 
din România. Modalitatea de stabilire a pensiei în România de rând cu unele 
priorităţi (exclude impactul inflaţiei) nu întotdeauna reflectă aportul 
solicitantului în perioada sa activă. Pensia se determină după formula: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛×
= ∑

=

T

t t

tij
ij X

X
T

V
P

1

γ                (7) 

În economia naţională salariul unor categorii de specialişti creşte sub 
impactul unor factori exogeni (de exemplu, lucrătorii din sistemul bancar, de 

asigurări de bunuri etc.). În acest caz, cuantumul raportului 
t

t

X
X  se reduce: unii 

specialişti din economie vor fi nejustificat defavorizaţi atunci când vor depune 
cerere pentru acordarea pensiei (din cauza creşterii valorii medii X ). 

Un alt aspect. Specialistul se formează în 2/3 din viaţa sa activă şi doar 
1/3 este folosit în scopuri creative. Aici se cere o revizuire a perioadei active de 
muncă, limita de vârstă trebuie, în viziunea noastră, să fie flexibilă. În opinia 
noastră, considerăm că omul poate beneficia de pensie la orice vârstă, pensia 
fiind în funcţie de perioada activă, de contribuţia plătită. Schematic modalitatea 
de pensionare poate fi algoritmizată (figura 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algoritm privind reformarea sistemului public de pensii din România 
 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Elaborată de autori. 
 

Figura 9. Schema-bloc „Pensia tip sistem românesc” 

Are 
o pensie 

bazată pe 
muncă ? 

Se acordă o pensie 
la vârsta de 65 de 
ani proporţională 

cu  durata de 
rezidenţă 

pp Pαβ ≤  
p – exprimare valorică a unui punct de 
pensie; 
α  – coeficientul maxim;  β  – coeficientul 
minim (valorile acestuia se stabilesc printr-un 
studiu special). 

Pensia se acordă 
funcţionarilor publici, 

salariaţilor, 
persoanelor 

independente ş.a. 

=P  f  (rezidenţă, calificare, venitul impozabil, de momentul 
depunerii cererii) 

fP ≠  (vechimea muncii, nu este stabilită vârsta minimă, salariatul 
nu este forţat să plece la pensie) 

NU 

Persoana care continuă activitatea 
după vârsta de pensionare sistematic 
este supusă unor testări profesionale 

DA 

Persoana care a atins vârsta de 
pensionare dar continuă să 

muncească îşi adună drepturi 
suplimentare 

Solicitantul devenit pensionar poate 
să întrerupă pensia când găseşte o 

altă slujbă 

Când persoana se 
pensionează primeşte 

lunar pensia sa 

Se acordă o primă 
echivalentă cu o 
pensie anuală 

Se acordă 
o primă 

suplimentară 

Persoana 
ajunsă la vârsta 
de pensionare 

doreşte să 
muncească 

NU 

Iniţierea 

DA 
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Schemele de asigurări sociale traversează perioada marilor schimbări de 
structură, caracterizată printr-o multitudine de principii ce diferă în funcţie de 
dificultăţile ce urmează să fie acoperite, ca urmare a evoluţiei societăţii în 
ansamblul său; apar o serie de tendinţe majore îndreptate spre studierea 
diverselor probleme cu care se confruntă schemele de asigurări sociale şi pensii, 
a protecţiei asigurărilor sociale a şomerilor şi nu în ultimul rând a finanţării 
întregului sistem de protecţie socială; efortul majorităţii ţărilor europene diferă 
de la un stat la altul; ţări care au reformat integral sistemul de asigurări sociale 
conducând la schimbarea radicală a schemelor de pensii de bază; ţări care au 
reformat instituţional schemele statutare suplimentare; ţări care au început 
procesul propriu-zis de reformă a asigurărilor sociale de pensii; ţări care se află 
la stadiul de tratative şi cercetare cu partenerii sociali în găsirea unui punct 
comun în demararea procesului de reformă.  

Principiul de bază al reformei sistemelor de asigurări sociale îl constituie 
reducerea presiunii asupra intervenţiei statului, cu consecinţe directe în 
creşterea eficienţei politicilor social-europene. 

Concomitent cu reforma sistemelor redistributive de pensii are loc găsirea 
unor noi metode şi programe care promovează menţinerea vieţii active a unor 
persoane aflate în impas, precum şi a persoanelor care se află în incapacitate 
parţială de muncă. Evoluţia indicatorilor demografici pe termen lung va avea o 
serie întreagă de efecte negative atât asupra veniturilor, cât şi cheltuielilor 
sistemelor publice de asigurări sociale de pensii, dar şi asupra altor cheltuieli 
sociale publice, cum ar fi însăşi piaţa muncii, cu implicaţii indirecte asupra 
pieţei de capital. Principiul care guvernează sistemele de pensii redistributive 
face ca un grup activ de pe piaţa muncii ce este în continuă scădere să 
echilibreze un grup de populaţie retrasă de pe piaţa muncii care este în continuă 
creştere.   
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