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Capitolul I 
INTRODUCERE 

Analiza de faţă are ca obiectiv identificarea soluţiilor pentru creşterea viabilităţii, 

pe termen mediu şi lung, a sistemului public de pensii, propune măsuri – considerate ca 

fiind absolut necesare –  pentru  sustenabilitatea sistemului public  de pensii și alte 

drepturi de asigurări sociale.   

Dreptul la asigurări sociale, garantat de statul român prin reglementarea în 

Constituţie şi exercitat în temeiul Legii nr. 19/2000 cu modificările şi completările 

ulterioare, se materializează prin intermediul sistemului public de pensii şi alte drepturi 

de asigurări sociale. 
Potrivit prevederilor art. 41 din Constituţia României, intitulat «  Munca şi 

protecţia socială a muncii », se stabileşte că : 
« (1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei 

sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.  
(2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc 

securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, 

instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă 

plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, 

precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.» 

In continuare, art.47 se referă la «Nivelul de trai» şi stabileşte :   

« (1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de 
protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent. 

(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la 
asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme 
de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi 
la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii. ». 

Măsurile de protecţie socială se referă, printre altele, la  instituirea unui sistem de 

drepturi de asigurări sociale prin care se mobilizează, repartizează şi utilizează fondurile 

băneşti necesare ocrotirii persoanelor şi care  garantează contribuabililor un anumit 
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nivel de securitate a veniturilor după încetarea activităţii profesionale, precum şi condiţii 

de viaţă decente.  

Prin urmare, asigurările sociale reprezintă modalităţi de protecţie şi de ajutorare 

a persoanelor angajate şi a membrilor lor de familie din punct de vedere economic, fiind  

garantate de stat prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 

denumit în continuare sistemul public.  

Dreptul la pensie este unul din drepturile fundamentale, protejate de stat, 

pentru cetăţenii săi, iar  pensia, aşa cum este instituită astăzi prin Legea nr. 19/2000,  

reprezintă de fapt un produs financiar, o sumă de bani plătită beneficiarilor sistemului 

respectiv, destinată înlocuirii veniturilor obţinute din muncă la încetarea activităţii.  

Prin concluziile formulate şi măsurile propuse lucrarea poate reprezenta o 

CARTE ALBĂ a sistemului public de pensii în România. 
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Capitolul II 
Sistemul public de pensii  în perioada 1990 - 2001 

2.1.Prezentare  

 
Sistemul public de pensii a funcţionat în temeiul Legii nr. 3/1977, cu modificările 

şi completările ulterioare, fiind  parte componentă a sistemului asigurărilor sociale  - 

caracterizat printr-un  grad ridicat de diversificare, dat în special de existenţa, cel puţin 

până în 1989, a circa 6 sisteme independente, proprii unor anumite sectoare de 

activitate sau meserii (sistemul asigurărilor sociale de stat, al agricultorilor, al 

cooperaţiei meşteşugăreşti, al cultelor, al creatorilor de artă etc). Desigur, ponderea cea 

mai mare în sistemele menţionate a avut-o sistemul asigurărilor sociale de stat – 

aproximativ 75,0% din totalul beneficiarilor de pensie. 

Acest sistem  - a cărui complexitate a fost dată de o gamă relativ mare de 

prestaţii instituite şi de proceduri de stabilire a drepturilor a  fost finanţat pe principiul 

repartiţiei/ compensării între generaţii (pay as you go) din resurse obţinute din contribuţii 

(plătite în general de agenţii economici care au utilizat munca asiguraţilor şi într-o mică 

măsură de contribuţii individuale), impozite şi taxe. Direcţia principală a transferului 

realizat prin protecţia socială a fost de la populaţia economic activă la populaţia inactivă. 

  Până în 1991, bugetul asigurărilor sociale de stat, a fost parte componentă a 

bugetului de stat. Din 1991, bugetul asigurărilor sociale de stat  a fost un buget 

independent, administrat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

În perioada 1990 - 1993, necesitatea realizării unor îmbunătăţiri în cadrul 

sistemului asigurărilor sociale, cu caracter fie reparatoriu, fie de echitate, precum şi 

nevoia de a face faţă schimbărilor rapide generate de tranziţia către economia de piaţă, 

pe de altă parte au impus noi măsuri legislative şi organizatorice materializate, în 

principal, prin: 

• pensionarea  înaintea împlinirii vârstei de pensionare, pe termen limitat, a 

unui număr de salariaţi, în ideea creării de noi locuri de muncă pentru 
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absolvenţii diferitelor forme de învăţământ şi pentru alte categorii de 

populaţie (1990); 

• îmbunătăţirea prestaţiilor şi/sau acordarea unor prestaţii noi pentru 

categorii ale populaţiei care au avut, într-un fel sau altul, de suferit în 

perioada comunistă; 

• noi reglementări în ceea ce priveşte încadrarea unor locuri de muncă cu 

condiţii grele şi foarte grele de muncă în categoriile I şi II de muncă; 

• creşterea şi diferenţierea contribuţiei de asigurări sociale de stat,  pe 

grupe de muncă, începând cu 1992, pentru asigurarea unei echităţi şi 

legături mai strânse între nivelul contribuţiei şi beneficiile obţinute (de la 

14,0% în 1990 la 25,5% începând cu 1992); 

• îmbunătăţirea nivelului prestaţiilor de asigurări sociale prin indexarea, 

compensarea şi majorarea acestora în scopul acoperirii parţiale a 

efectelor creşterii mari a preţurilor şi pentru păstrarea unui raport echitabil 

între salarii şi preţuri, în limita permisă de echilibrul bugetar; 

• integrarea treptată în sistemul asigurărilor sociale de stat a unora dintre 

sistemele independente de asigurări sociale ale căror echilibre bugetare 

au fost complet  distorsionate de schimbările impuse de tranziţie: (ex 

Biserica Ortodoxă, cooperaţia  meşteşugăreacă, artiştii plastici, scriitorii, 

etc) ; 

• reglementări noi privind întregul sistem de asigurări sociale pentru 

agricultori, în condiţiile dispariţiei în 1990 a principalilor contribuabili la 

acest sistem (fostele cooperative agricole de producţie), sistemul a fost 

reconsiderat din punct de vedere al finanţării şi prestaţiei, iar administrativ 

a fost preluat în structura Mnisterului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

În  cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat, veniturile obţinute în principal  

prin contribuţiile de asigurări sociale a acoperit o gamă largă de cheltuieli pentru 

diferitele tipuri de pensii, îndemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, 

diverse ajutoare şi îndemnizaţii.  
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Pensiile au fost reprezentate de pensia de bază şi pensia suplimentară. Sistemul 

de asigurări sociale a cuprins următoarele tipuri de pensii: pensia pentru munca depusă 

şi limită de vârstă, pensia de invaliditate, pensia de urmaş şi pensia suplimentară. 

Astfel: 

a) Pensia  pentru munca depusă şi limită de vârstă  

Acest  drept s-a acordat la împlinirea vârstei de 57 ani femeile şi 62 ani bărbaţii 

(55 ani femeile şi 60 ani bărbaţii – la cerere). În  funcţie de vechimea în muncă realizată 

până la această vârstă, pensia a putut fi pentru vechime integrală sau vechime 

incompletă, conform tabelului nr.1. 
Tabelul nr.1 

 
Categoria de pensie 

Vechime minimă pentru 
acordarea dreptului de pensie 

Femei Bărbaţi 

Pensia pentru munca depusă şi limită de 
vârstă cu vechime integrală 

25 30 

Pensia pentru muncă depusă şi limită de 
vârstă cu vechime incompletă 

10 10 

 
 Legislaţia din acea perioadă prevedea posibilitatea reducerii vârstei de 

pensionare pentru persoanele care aveau o vechime cel puţin egală cu vechimea 

integrală, aşa cum se prezintă în tabelul nr.2. 
Tabelul nr.2 

 
Situaţii care dau dreptul la reducerea vârstei 

de pensionare 

Durata cu care se 
reduce vârsta 

Solicitantul a lucrat în condiţii de grupa I 
de muncă 

6 luni pentru fiecare an 
lucrat în grupa I de 
muncă1 

Solicitantul a lucrat în condiţii de grupa II 
de muncă 

3 luni pentru fiecare an 
lucrat în grupa II de 
muncă1 

Femeile care au născut şi crecut până la 
vârsta de 10 ani cel puţin 3 copii, astfel: 

• 3 copii 
• 4 copii 
• mai mult de 4 copii 

 

 

1 an 
 2 ani 
 3 ani 

 
 
 

                                                 
1 Vârstele de pensionare s-au redus cu ani întregi, fără a putea fi mai mici de 50 ani 
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Tabelul nr.2-continuare 

 
Situaţii care dau dreptul la reducerea vârstei 

de pensionare 

Durata cu care se 
reduce vârsta 

Persoanele handicapate2, astfel: 
• Cele încadrate în gradul I de 

invaliditate 
• Cele încadrate în gradul II de 

invaliditate 
• Cele încadrate în gradul III de 

invaliditate 

 
15 ani 

10 ani 

5 ani 

 

Anumite categorii de salariaţi (profesorii şi alte cadre similare din invăţământul 

superior, precum şi cercetătorii ştiinţifici principali I şi II cu o vechime în muncă de cel 

puţin 30 ani bărbaţii şi 25 ani femeile) puteau fi menţinute în activitate la cererea lor şi 

cu acordul unităţii, pe o perioadă de cel mult 5 ani. Persoanele menţionate puteau  fi 

pensionate, la cererea lor, la vârsta de 62 ani bărbaţii şi 57 ani femeile. 

Pensia pentru munca depusă şi limită de vârstă cu vechime integrală s-a 

determinat ca procent aplicat asupra mediei retribuţiilor tarifare lunare din 5 ani lucraţi 

consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate. Procentele au fost diferenţiate pe 

tranşe  de salarii şi grupe de muncă. 

Persoanele care aveau vechime totală în muncă mai mare de 30 ani bărbaţii şi 

25 ani femeile, au beneficiat, pentru fiecare an în plus, din primii cinci ani, de un spor la 

pensie de 1,0% şi pentru fiecare an în plus peste cinci ani, de un spor de 0,5% din 

retribuţia tarifară folosită la calcularea pensiei. 

Deoarece procentele de calcul au rămas cele din 1977 (Legea nr.3/1977), ele 

nefiind reactualizate, pentru perioada 1990-2001 s-a convenit a se obţine  o pensie 

actualizată, baza  de calcul fiind constituită din salarii anterioare datei de 1 august 1991, 

la care s-au aplicat procentele corespunzătoare. La pensia astfel obţinută s-au adăugat 

succesiv toate măsurile de indexare-compensare şi de majorare a pensiilor ce au avut 

loc până la data calculării pensiei. 

A existat şi posibilitatea, la alegerea titularului, ca pensia să fie stabilită pe baza 

salariilor la zi, caz în care nu s-au mai acordat  indexările – compensările la pensia 

rezultată, deoarece baza de calcul a cuprins deja salariile indexate-compensate. 

                                                 
2 Cu condiţia ca vechimea în muncă necesară să fie realizată după data dobândirii handicapului 
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Persoanelor care nu au avut vechime integrală în muncă, dar au avut o vechime 

de cel puţin 15 ani, li s-a acordat pensie, la împlinirea vârstei de 62 ani barbaţii şi 57 ani 

femeile, proporţional cu numărul anilor de vechime în  muncă. 

 Persoanelor care au  avut o vechime în muncă de 10-15 ani li s-a acordat o 

pensie de 350 lei lunar pentru o vechime de 10 ani, iar pentru fiecare an în plus, până la 

14 ani inclusiv, s-a adaugat câte 25 lei. 

 

b) Pensia  de invaliditate 

S-a acordat salariaţilor care şi-au pierdut capacitatea de muncă în urma: 

1. unui accident de muncă (inclusiv accidentul survenit pe traseul 
normal la şi de   la locul de muncă) ; 

2. unei boli profesionale ; 
3. tuberculozei ; 
4. unui accident obişnuit ; 
5. unei boli obişnuite. 

 
În situaţiile prevăzute la punctele 1)-3), acordarea pensiei s-a realizat indiferent 

de vechimea în muncă  până la data invalidităţii, iar în situaţiile de la punctele 4) şi 5) 

pensia s-a acordat numai dacă s-a putut face dovada unei anumite vechimi în muncă 

(realizată până la data invalidităţii) în raport cu vârsta şi studiile solicitantului. 

Pensia de invaliditate s-a acordat persoanelor care şi-au pierdut total sau parţial  

capacitatea de muncă. Pierderea capacităţii de muncă s-a stabilit prin decizie medicală 

în care s-a menţionat afecţiunea cauzatoare de invaliditate şi gradul de invaliditate 

 În funcţie de gradul de invaliditate, pensia de invaliditate putea fi: 

• Pensie de invaliditate gradul I – capacitatea de muncă este total pierdută şi cel în 
cauză are nevoie de sprijin şi îngrijire din partea altei persoane; 

 
• Pensie de invaliditate gradul II – capacitatea de muncă este total pierdută sau în 

cea mai mare parte; 
 

• Pensie de invaliditate gradul III– capacitatea de muncă pe jumătate pierdută, cel 
în cauză îşi poate continua activitatea, eventual într-un loc de muncă mai uşor. 

 
 

Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirilor medicale la intervale de 6-12  

luni, neprezentarea atrăgând  suspendarea plăţii pensiei. Revizuirea medicală se făcea 

până la împlinirea vârstei de 55 ani pentru femei şi 60 ani pentru bărbaţi. 
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 Pensia pentru pierderea capacităţii de muncă din cauză de accident de 
muncă sau boală profesională, pentru gradul I de invaliditate s-a stabilit aplicându-se 

un anumit procent din salariul mediu lunar brut, în funcţie de grupa de muncă şi 

vechime.  

Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate a fost de 85,0%, iar pentru 

gradul III  a fost este de 60,0% din pensia pentru gradul I de invaliditate. 

Persoanele încadrate în muncă, care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea 

de muncă din cauza unor accidente produse în afara procesului de muncă au beneficiat 

de pensie dacă invaliditatea stabilită a fost de gradul I, II sau III şi a avut o vechime în 

muncă de cel puţin 5 ani. 

Pensia pentru pierderea capacităţii de muncă din cauza unui accident în 
afara muncii sau a unei boli obişnuite, pentru gradul I de invaliditate s-a stabilit 

aplicându-se un  alt procent  din salariul mediu lunar brut, în funcţie de grupa de muncă 

respectivă şi vechime. 

Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate a fost de 85%, iar pentru gradul 

III de pina la 30,0% din pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate. 

Pensia pentru invaliditate de gradul III împreună cu retribuţia primită pentru 

munca depusă nu au putut depăşi 70,0% din retribuţia avută la data stabilirii gradului de 

invaliditate, actualizată potrivit majorărilor pentru acea funcţie. 

 Pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate au primit pe lângă pensie şi o 

sumă fixă de 300 lei lunar pentru îngrijire. 

  Dispoziţiile referitoare la vechimea în muncă şi retribuţia tarifară de calcul, 

precum şi la incadrarea în grade de invaliditate şi revizuire medicală, s-au aplicat şi 

pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă din alte cauze decât cele care privesc 

accidentele de muncă sau bolile profesionale. 

c) Pensia de urmaş  
S-a acordat copiilor şi soţiei,dacă persoana decedată a fost pensionar sau  

îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. Pensia de urmaş s-a acordat şi în 

cazul în care titularul, la data decesului nu era salariat, dar avea vechimea minimă 

necesară  pentru dobândirea unei pensii. 

Copiii aveau dreptul la pensie de urmaş până la vârsta de 16 ani sau, dacă 

continua studiile, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vâsta de 25 ani şi 
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respectiv 26 ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată de şcolarizare 

mai mare de 5 ani, iar dacă s-au aflat în stare de invaliditate de orice grad înainte de 

împlinirea vârstelor menţionate anterior, pe toată durata invalidităţii. 

  

  Soţia avea dreptul la pensie de urmas, pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei de 

55 ani, dacă a avut cel puţin 15 ani de căsătorie. Dacă durata căsătoriei a fost mai 

mică, dar de cel puţin 10 ani, pensia s-a acordat proporţional cu anii de căsătorie. De 

asemenea, s-a acordat pensie de urmas, pe tot timpul vietii, sotiei care a împlinit vârsta 

de 50 ani şi care a născut, până la data decesului soţului, mai mult de 4 copii, iar durata 

căsătoriei a fost de cel putin 10 ani. Soţia a avut  dreptul la pensie de urmas, indiferent 

de vârstă şi de durata căsătoriei pe timpul cât  a fost invalidă de gradul I sau II; de 

asemenea, a beneficiat de această pensie dacă nu a fost încadrată în muncă la data 

decesului sotului şi are în îngrijire unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 6 ani. 

Sotia care a avut dreptul la o pensie proprie şi a îndeplinit condiţiile prevăzute de 

lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat, poate opta pentru oricare 

din aceste pensii. 

 

 Cuantumul pensiei de urmaş s-a stabilit luându-se ca bază de calcul : 

• pensia susţinătorului decedat, dacă acesta era pensionar ; 

• pensia la care ar fi avut dreptul susţinătorul, în condiţiile legii, pentru munca 

depusă şi limită de vârstă sau pentru invaliditate. 

 

  Pensia de urmaş s-a stabilit în procente din pensia titularului, astfel 50% pentru 

un singur urmaş, 75% pentru doi si 100% pentru mai mulţi urmaşi, cu drept la această 

pensie. 

În cazul copiilor orfani de ambii părinţi cuantumul pensiei de urmaş s-a stabilit 

luându-se ca bază de calcul : 

• până la trei copii, pensia cea mai avantajoasă a unui singur părinte ; 

• pentru patru copii, pensia cea mai avantajoasă a unui părinte la care se adaugă 

jumătate din pensia celuilalt părinte ; 

• pentru cinci şi mai mulţi copii, pensiile cumulate ale ambilor părinţi. 
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Plata pensiei s-a suspendat pe timpul cât pensionarul urmaş a fost încadrat în 

muncă sau a realizat venituri dintr-o activitate permanentă ca liber profesionist sau mic 

meseriaş cu atelier propriu. Plata pensiei s-a suspendat şi atunci când soţia urmaşă s-a 

recăsătorit. 

Când unul dintre urmasi  a pierdut dreptul la pensie, ceilalţi au primit în 

continuare partea de pensie ce li s-a cuvenit până la acea data. 

 

d) Pensia suplimentară 

 Pensia suplimentară s-a bazat pe principiul mutualităţii între persoanele 

asigurate, care contribuie, în acest scop, la constituirea fondului pentru pensia 

suplimentară. Contribuţia salariaţilor pentru această categorie de pensie  a fost de 3,0% 

din salariu, iar pensia s-a calculat în procente diferenţiate în funcţie de anii de 

contribuţie, aplicate la aceeaşi bază de calcul care s-a folosit la stabilirea pensiei de 

bază, conform tabelului nr. 3. 
Tabelul nr.3 

Timpul cât s-a contribuit % din salariu 

5-10 ani inclusiv 7 

10-15 ani inclusiv 10 

15-20 ani inclusiv 13 

20-25 ani inclusiv 15 

peste 25 ani 16 

 

 Persoanele care au contribuit, în conditiile legii, la constituirea fondului pentru 

pensia suplimentară, au beneficiat de această pensie de la data încetării activităţii  lor 

ca urmare a pensionării. 

Pensia suplimentară s-a acordat şi urmaşilor, în procentele prevăzute de lege 

pentru pensia de urmaş. 

 In cazul în care o persoană a plătit contribuţia pentru pensia suplimentară la mai 

multe sectoare cu sisteme proprii de asigurări sociale şi pensii, s-au luat în considerare 

toţi anii de contribuţie. In acest caz, sectorul care plăteşte pensia de asigurări sociale 

plăteşte şi pensia suplimentară. 
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Prevederile  referitoare la stabilirea şi plata pensiilor, precum şi la recalcularea 

dreptului de pensie sau suspendarea plăţii acesteia, s-au aplicat în mod corespunzător 

şi pensiilor suplimentare. 

Pensiile de asigurări sociale de stat – atât cele de bază, cât şi cele suplimentare 

s-au plătit, în mod centralizat şi computerizat,  prin intermediul Oficiului Central de Plată 

a Pensiilor, care a elaborat mandatele individuale de plată. Acestea s-au transmis  

oficiilor teritoriale ale Poştei Române, odată cu  banii necesari, prin CEC sau bănci, 

care  au executat plăţile efective la domiciliul titularilor de pensie. 

 

2.2.Principalele aspecte critice 
 
Compativ cu alte ţări din Europa Centrală şi de Est, sistemul de pensii din 

România a fost mult mai diversificat, iar reglementările referitoare la pensii au fost mult 

mai complicate. Acest fapt a  generat probleme majore pentru procesul de reformă a 

pensiilor şi a reprezentat un impediment important pentru restructurarea economică. 

Această situaţie a generat inechităţi între diverse grupuri sociale şi persoane şi nu a 

permis realizarea obiectivelor unui sistem de protecţie socială. 

Principalele aspecte critice le considerăm a fi următoarele: 

⇒Sistemul de pensii din perioada respectivă era mult prea diversificat şi 

complex. Structurile organizatorice multiple utilizate de diversele sisteme de asigurări 

sociale deşi practic au realizat funcţiuni identice sau similare (colectarea şi verificarea 

contribuţiilor, prelucrarea cererilor şi realizarea modificărilor referitoare la situaţia 

beneficiarilor) au condus la duplicarea şi irosirea forţei de muncă utilizate. Această 

situaţie a avut consecinţe suplimentare şi asupra faptului că nu au existat suficiente 

resurse care să poată prelua în mod efectiv sarcinile esenţiale – cum ar fi urmărirea 

respectării reglementărilor în vigoare, prevenirea şi detectarea fraudelor. Domeniile de 

funcţionare  care s-au suprapus au  condus la  o centralizare şi management unice.  

⇒Existenţa mai multor sisteme independente, precum şi a sistemului pensiei 

suplimentare, a impus unele inechităţi între cuantumurile obţinute de persoanele a căror 

muncă de o viaţă îi îndreptăţea la dreptul moral de a fi trataţi în mod egal. De 

asemenea, aceasta a constituit o barieră în ceea ce priveşte mobilitatea forţei de muncă 
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între diferite locuri de muncă şi profesii, fapt esenţial pentru funcţionarea 

corespunzătoare a unei economii în ascensiune.  

⇒Luând în considerare situaţia economică de la acea vreme şi situaţia de 

perspectivă a României, precum şi prognozata creştere a numărului de pensionari şi a 

speranţei medii de viaţă  - nu se puteau justifica vârstele standard de pensionare (62 

ani bărbaţii şi 57 ani femeile – la cerere 60 ani bărbaţii şi 55 ani femeile) sub nivelele 

practicate în acea perioadă de marea majoritate a domeniilor de activitate – care au fost   

obligate să îşi crească vârstele de pensionare. Astfel, vârstele medii efective de 

pensionare au reprezentat la sfârşitul anului 1997, 51 ani pentru femei şi 54 ani pentru 

bărbaţi. De asemenea, nu a existat o justificare pentru vârstele de pensionare mai 

reduse stabilite pentru femei. În fine,  absenţa unor facilităţi de reabilitare şi recalificare 

pentru persoane a  impus unele costuri suplimentare privind pensiile acestora, cu  

irosirea potenţialului productiv al resurselor umane existente. 

⇒Relaţia de calcul a pensiei avea o serie de deficienţe. Fiecare din elementele 

acestei formule a ridicat probleme din punct de vedere al obiectivelor unui sistem de 

asigurări eficient, respectiv: 

• baza de calcul a pensiei, cunoscută şi sub numele de venit pensionabil; 

• rata de înlocuire a venitului ca procent din baza de calcul a pensiei; 

• vârsta de pensionare; 

• procentul anual de creştere pentru fiecare an de muncă peste vechimea minimă, 

cunoscut sub numele de factor acrual anual; 

• perioada în ani pentru care a fost plătită contribuţia de asigurări sociale. 

 

Explicitând elementele relaţiei de calcul se pot sublinia următoarele: 

♦ baza de calcul a pensiei a fost determinată în general pe baza câştigului  

mediu lunar din cei mai buni  5 ani (adică cel mai mare nivel de câştiguri) consecutivi 

din ultimii 10 înaintea pensionării. Această reglementare avea o serie de deficienţe: 

• utilizarea celor mai buni 5 ani nu reflecta efortul contributiv al persoanelor  în timpul 

vieţii lor active, de muncă şi a creat inechităţi între cele cu o evoluţie diferită a venitului 

în cursul vieţii active  - fiind net avantajate persoanele care au înregistrat venituri mari în 
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ultimii ani de activitate, chiar dacă efortul lor de a contribui la formarea fondurilor 

asigurărilor sociale în ceilalţi 20-25 ani a fost  mai mic. 

• acest mod de calcul a îndemnat la strategii personale – prin contribuirea la un nivel 

minim aproape toată perioada de viaţă activă şi la un nivel maxim posibil timp  de cinci 

ani înaintea pensionării, în scopul maximizării pensiei. 

♦ lipsa unui sistem automat de ajustare a veniturilor ce forma baza de calcul a pensiei 

care să ţină cont de modificările salariilor prin indexare  a condus la o importantă 

diminuare a ratei de înlocuire a venitului (salariului) prin pensie, în perioadele marcate 

de inflaţie mare. 

♦ vârsta de pensionare a fost  diferenţiată atât prin cele 3 grupe de muncă, cât şi în 

cadrul celor trei grupe de muncă, făcându-se deosebiri în funcţie de sex şi profesie (de 

exemplu tratamentul special pentru nivelurile academice). O astfel de diferenţiere 

complexă într-un sistem public de asigurare a unor venituri pentru limită de vârstă nu 

numai că a fost în conflict cu conceptul de asigurare socială, dar a făcut posibil să 

conducă la o creştere a comportamentului revendicativ şi a presiunii politice a celorlalţi, 

grupuri mai puţin favorizate din acest punct de vedere. Femeile au putut ieşi la pensie 

cu mai mulţi ani înaintea bărbaţilor, însă la vârste egale, acestea având o speranţă de 

viaţă mult mai mare decât bărbaţii  - fapt ce a adâncit inegalitatea. 

♦ procentul de creştere a pensiei pentru fiecare an adiţional de vechime în muncă, peste 

vechimea standard  (25 ani femeile şi 30 ani bărbaţii). Acesta este de o funcţie liniară 

descrescătoare – cu cât este mai lungă perioada de muncă, cu atât este mai mic acest 

factor, astfel salariaţii nu erau încurajaţi să îşi continue activitatea în muncă peste vârsta 

standard de pensionare. 

♦ perioada de asigurare luată în calculul unei pensii cuprinde nu numai perioada  în 

care s-a plătit  contribuţia de asigurări sociale, ci şi diferite perioade în care nu s-au 

plătit contribuţii. În acea perioadă, perioada necontributivă cuprindea – serviciul militar 

obligatoriu sau prizonieratul de război, precum şi perioadele de şomaj, maternitate şi 

boală. 

♦ în situaţia de inflaţie rapidă, absenţa indexării automate a pensiilor nu a creat un venit 

de trai decent pensionarilor, creând, în acelaşi timp, o dependenţă a acestora de 

administraţie. Astfel inflaţia pe termen mediu şi instabilitatea macroeconomică au erodat 

puternic nivelul real al pensiilor – astfel pensia medie reală reprezenta la sfârşitul anului 
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1997 50,3% faţă de sfârşitul anului 1990. De asemenea, raportul între pensia medie de 

bază şi câştigul salarial  mediu net s-a deteriorat de la 47,4% la sfârşitul anului 1990  la 

41,1% la sfârşitul anului 1997. 

♦ totala exceptare de la impozitare a pensiilor a fost în favoarea pensionarilor cu venituri 

mari, întărind motivaţia pentru ieşirea mai devreme la pensie. 

♦ suportarea de către agenţii economici a majorităţii contribuţiei de asigurări sociale, 

angajaţii acoperind individual numai contribuţia de 3,0% pentru pensia suplimentară, a 

dat impresia atât angajaţiilor, cât şi pensionarilor că pensia lor reprezintă o obligaţie a 

statului şi nu o prestaţie la care ei au dreptul datorită contribuţiilor plătite de-a lungul 

anilor de muncă. 

♦ pregătirea şi urmărirea derulării cheltuirii bugetului asigurărilor sociale nu a  beneficiat  

de tehnici  moderne şi informaţii actualizate în timp real necesare pentru fundamentarea 

unor decizii într-un  climat economic instabil. 

♦ funcţionarea sistemului pensiei suplimentare a involuat abandonându-se rolul său 

individual de instrument individual pentru protecţia propriului venit. Inflaţia rapidă şi 

decizia de a acorda un împrumut sistemului de pensii pentru agricultori a condus practic 

la o decapitalizare a rezervelor sistemului pensiei suplimentare, încă neajuns la 

maturitate. 

♦ deficienţele legate de complexitatea şi diversitatea sistemului  de asigurări sociale şi 

pensii au fost accentuate şi de imperfecţiunile sistemului legislativ în domeniu. Între 

acestea, se pot  evidenţia următoarele: 

• legislaţia nu a fost  pusă de acord cu prevederile Constituţiei;  

• au fost legiferate unele măsuri cu  implicaţii majore, pe termen scurt, dar şi pe 

termen mediu, în ceea ce priveşte posibilităţile de susţinere economică şi a 

măsurilor de protecţie socială. În mod deosebit, trebuie subliniate efectele 

Decretului-Lege nr.60/1990 şi Legea 2/1995 privind pensionarea anticipată, precum 

şi extinderea numărului de locuri de muncă încadrate în grupele I şi II, ale 

prevederilor privind scutirea de impozit pe salariu a persoanelor handicapate şi alte 

măsuri de protecţie socială care s-au  dovedit necorelate. 

• deşi legislaţia de pensii şi asigurări sociale de stat a constituit sistemul de referinţă 

pentru alte sisteme care s-au finanţat din resurse proprii, modul de constituire a 
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fondurilor, prestaţiile acordate, drepturile de a beneficia de unele prestaţii, 

cuantumurile acestora  au fost diferite. 

• Sistemul de asigurări sociale a intrat în numeroase conexiuni internaţionale, care se 

referă, în principal, la acordarea unor drepturi (pensii,alocaţii familiale etc) – după 

criteriul rezidenţei, precum şi la recunoaşterea şi asumarea de către stat a 

obligaţiilor de asiguări sociale pentru persoanele care au fost, dar nu mai sunt, 

rezidente în ţară. Primul aspect s-a soluţionat în principal prin legislaţia naţională, al 

doilea a fost condiţionat de realizarea unor convenţii bilaterale sau multilaterale. 

♦ analiza efectelor pe termen mediu şi lung ale păstrării sistemului de asigurări sociale şi 

pensii, în condiţiile cel mai probabile ale evoluţiei  socio-demografice indică o înrăutăţire 

a ratei de dependenţă beneficiari/contribuabili  (deja  în declin de la 3,6/1 în 1989 la 

1,5/1 în 1997) care, în condiţiile păstrării unei rate de înlocuire a venitului salariului  prin 

pensie de circa 60,0%, a condus la nivele mari de contribuţii pentru asigurările sociale,  

greu de acceptat şi suportat pentru populaţia activă.Invers, păstrarea, în aceleaşi 

condiţii a  contribuţiilor de asigurări sociale în plată ar presupune  necesitatea diminuării 

importante a ratei de înlocuire a venitului (salariului) prin pensie, imposibil de acceptat şi 

suportat de către  pensionarii în plată.  

 

2.3.Propuneri de reformă a  sistemului 
 
Metoda de finanţare practicată pentru sistemul public de pensii, de tip „pay-as-

you - go”, separă  pensiile de contribuţii. În fapt, beneficiarii actuali şi viitori ai sistemului 

public de pensii vor obţine pensii mai mici decât cei care au reprezentat primele 

generaţii de beneficiari ai sistemului, în condiţiile în care au plătit contribuţii mai mari, 

datorită maturizării sistemului şi îmbătrânirii populaţiei. În acest mod, cu cât prestaţiile 

furnizate de sistemul public sunt mai mari şi mai dependente de nivelul câştigurilor, cu 

atât redistribuţia realizată, intra şi intergeneraţii, devine mai inechitabilă. 

Sistemul public de pensii de tip redistributiv nu poate influenţa nici dezvoltarea 

pieţei de capital. Persoanele asigurate plătesc numai contribuţiile de asigurări sociale, 

care pot fi asimilate unui impozit pe venit, în loc să economisească pentru propria 

bătrâneţe. Existenţa unor posibilităţi de economisire obligatorie pe termen lung poate 

creşte acumularea capitalului intern. În plus, economisirea pe termen lung stimulează 
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atât cererea cât şi oferta de instrumente financiare adecvate, ceea ce reprezintă un 

avantaj mare pentru dezvoltarea economică. 

Fiind un sistem de dimensiuni mari, sistemul public de pensii din România induce 

costuri mari, care pot fi din ce în ce mai mari, pe măsura maturizării sistemului şi în 

condiţiile păstrării  structuri tehnice şi funcţionale. Păstrarea  sistemului de pensii face 

ca să  determine  într-un timp relativ scurt, costurile mult prea ridicate care să nu mai 

poată fi suportate, crescând riscurile persoanelor vârstnice care depind în exclusivitate 

de prestaţiile acestui sistem. 

Simulările pe termen lung efectuate pentru a determina implicaţiile menţinerii 

sistemului de pensii, care a depăşit faza lui de maturitate scot în evidenţă următoarele: 

• îngreunarea creşterii economice prin contribuţii din ce în ce mai mari, care 

încurajează şi mai mult evaziunea şi  împing forţa de muncă înspre sectorul 

informal al economiei; 

•  deficite fiscale în creştere, care alimentează substanţial inflaţia; 

• necesitatea reducerii chltuielilor publice, cum sunt cele destinate 

învăţământului şi sănătăţii; 

• pentru a asigura plata pensiilor, contribuţiile  este necesar să crească de la 

nivelul 25,5% din  1997 la circa 41,5% în anul 2050; 

• păstrarea actualului nivel al contribuţiilor conduce, în condiţiile menţinerii 

cuantumului pensiilor la creşterea semnificativă a deficitului bugetului 
asigurărilor sociale, care va trebui acoperit de la bugetul de stat. Acest transfer 

de la bugetul de stat (incluzând şi acoperirea deficitului bugetului asigurărilor 

sociale pentru agricultori)  reprezintă, în preţurile curente din anul 1997, circa 

5000 miliarde de lei în anul 2000, 10.500 miliarde lei în anul 2010 şi peste 30.000 

miliarde lei în anul 2030. 

• fără transferuri de la bugetul de stat,  nivelul mediu al pensiilor ar scădea la circa 

23,0% din salariul mediu net în anul 2040. 

Distorsiunile costisitoare ale pieţei muncii şi ale pieţei de capital, precum şi 

redistribuirile inechitabile induse de maturizarea sistemului public de pensii    impun,  în 

primul rând, accelerarea reformei, atât din punct  de vedere al întineririi lui (mărirea 

gradului de acoperire şi a vârstelor de pensionare), cât şi al realizării unei legături 

strânse între contribuţiile plătite şi nivelul pensiilor obţinute. 



 19 

 Datorită acestor considerente a fost iniţiat  proiectul Legii sistemului public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care  prevede reforme fundamentale în 

domeniile: organizatoric-funcţional, tehnic şi financiar. Astfel: 

1. Noua structură organizatorico-funcţională presupune realizarea unui sistem 

unificat de pensii publice, integrând toate sistemele independente din, inclusiv sistemul 

de asigurări sociale şi pensii pentru agricultori, precum şi sistemul pensiilor 

suplimentare. Crearea acestui sistem unic are ca scop protecţia uniformă a diferitelor 

categorii de populaţie activă şi echilibrul financiar necesar. 

Administrarea acestui sistem unificat se propune să fie realizată printr-o structură 

organizatorică independentă, cu elemente atât la nivel central cât şi local, printr-o 

trecere etapizată de la structura departamentală existentă la acea perioadă.Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  rămâne cu atribuţii în realizarea politicilor în 

domeniul asigurărilor sociale şi al pensiilor, în elaborarea legislaţiei necesare şi 

controlul aplicării corecte a acesteia, fiind organismul guvernamental la care noua 

organizaţie independentă va raporta. Crearea unui sistem unificat de pensii se justifică 

printr-o multitudine de considerente, cum ar fi: 

• condiţiile de asigurare pentru pensie trebuie să fie aproximativ aceleaşi  

pentru toate categoriile de populaţie activă din punct de vedere economic, echitatea 

acestei măsuri coroborată cu obligativitatea asigurării crează pemizele respectării 

prevederilor Constituţiei României, referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii 

• un mare număr de persoane se pot muta, în decursul vieţii active, dintr-o 

categorie ocupaţională în alta, dintr-un sector în altul sau pot avea 2 ocupaţii din 

sectoare diferite în acelaşi timp, fapt ce conduce la ideea că este mult mai simplu şi mai 

eficient dacă toate categoriile aparţin aceluiaşi sistem de pensii; 

• în cazul unui sistem unificat de pensii se pot înregistra economii importante în  

ceea ce priveşte administrarea, comparativ cu cheltuielile de administrare necesare în 

cazul mai multor sisteme independente; 

• existenţa unui sistem unic de pensii bazat pe obligativitatea participării pentru  

toate persoanele active economic reduce posibilitatea ca, persoanele asigurate să fie 

nevoite a apela la asistenţa socială în cazul îmbătrânirii sau al invalidităţii; 
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• mărirea numărului de contribuabili prin cuprinderea obligatorie, prin efectul 

legii, în sistemul public a tuturor persoanelor fizice, care desfăşoară activităţi 

aducătoare de venituri şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. 

2. Se propune o nouă structură a prestaţiilor de asigurări sociale şi pensii, prin 

transferarea către alte organisme cu atribuţii în domeniul social, a unor prestaţii actuale, 

de natură non – contributivă şi introducerea unor prestaţii strict necesare atât în 

perioada de tranziţie către economia de piaţă cât şi după aceea.  

De asemenea se fac reglementări asupra: 

• modului de indexare a prestaţiilor – introducerea unor reglementări clare de 

indexare a pensiilor în raport cu modificările preţurilor; 

• extinderii treptate a perioadei luată în considerare pentru baza de calcul a 

pensiei; 

• definirii clare a veniturilor ce vor reprezenta  referinţa pentru determinarea 

contribuţiilor de asigurări sociale, pentru calculul pensiilor şi pentru alte 

drepturi de asigurări sociale.  

 Un accent deosebit se pune pe creşterea vârstei de pensionare în perioada 

următoare şi a efectelor acestei creşteri asupra nivelului contribuţiilor şi pensiilor, în 

corelaţie cu prognoza demografică (evoluţia speranţei de viaţă la vârsta pensionării, a 

ratelor fertilităţii şi mortalităţii şi a raportului de dependenţă) şi cu prognoza economică. 

 Simplificarea sistemului, necesitatea reducerii presiunilor asupra agenţilor 

economici şi a personalului din domeniul asigurărilor sociale şi pensiilor datorată 

complexităţii stabilirii drepturilor, coroborată cu îmbunătăţirea transferului intra şi inter-

generaţii şi a transparenţei şi echităţii sistemului, au făcut să se propună  o formulă 
nouă de calcul a pensiilor, care să realizeze: 

• simplificarea modului de calcul a pensiilor ,  indiferent de categoria de 

populaţie la care se referă, prin folosirea unui sistem unic – care va lua în considerare 

contribuţia plătită de persoana asigurată în toată perioada de activitate, stabilindu-se 

pentru fiecare an de contribuţie, un număr de puncte calculat ca raport între salariul 

mediu lunar brut pe anul respectiv al persoanei asigurate şi salariul mediu brut pe 

economie la nivelul aceluiaşi an. La ieşirea la pensie, punctele realizate în fiecare an se 

cumulează, obţinându-se un punctaj total care permite determinarea cuantumului 
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pensiei fără influenţa negativă cumulativă a eroziunii nivelului real al pensiei datorată 

inflaţiei acumulată pe termen lung ; 

• încurajarea rămânerii în activitate a persoanelor asigurate după 

îndeplinirea condiţiilor de eligibitate pentru o pensie de limită de vârstă şi vechime 

integrală; 

• realizarea unei mai strânse legături între contribuţia de asigurări sociale  
plătită şi nivelul cuantumului pensiei calculate;  

• continuitate între sistemul de la acea dată şi cel propus, luându-se în 

considerare şi posibilitatea introducerii unui plafon de venituri (2,5 salarii medii pe 

economie) care va sta  la baza determinării contribuţiei de asigurări sociale şi a 

calculului cuantumului pensiei; 

• crearea condiţiilor motivaţionale pentru dezvoltarea sistemului 

complementar de pensii private. 

 

3. Din punct de vedere financiar, se urmăreşte împărţirea contribuţiilor de asigurări  

sociale între agentul economic şi angajat, în moduri diferite, în funcţie de grupele de 

muncă, fără afectarea nivelului net al salariului individual şi analiza modului de 

contribuire  a persoanelor care lucrează pe cont propriu (întreprinzători particulari) 

incluzând toate categoriile de populaţie activă (inclusiv agricultorii). Astfel, angajatul  

plăteşte 1/3 din contribuţia de asigurări sociale, indiferent de sectorul în care lucrează, 

în timp ce angajatorul  suportă 2/3 din contribuţie în cazul locurilor de muncă cu condiţii 

normale.  

4. Sistemul public de pensii se  bazează pe următoarele componente: 

⇒Componenta obligatorie redistributivă, administrată public 

Aceasta se adresează întregii populaţii care a plătit contribuţii de asigurări 

sociale, iar pensiile obţinute  depind de: 

• numărul de puncte acumulate în decursul vieţii active a asiguratului; 

• valoarea anuală a unui punct -  stabilit ca procent din salariul mediu brut pe 

economie, prognozat pe anul respectiv;  

• numărul anilor de contribuţie necesari pentru obţinerea unei pensii integrale. 

⇒Componenta obligatorie bazată pe capitalizare, administrată privat 
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Spre deosebire de componenta publică, componenta capitalizată trebuie să 

accentueze funcţia de economisire.De aceea, această componentă nu are caracter 

redistributiv şi se bazează pe acumularea individuală a depunerilor (contribuţiilor) 

persoanelor asigurate, în condiţiile unui control exigent şi eficient asupra pensiilor 

acumulate şi a rezervelor de economii. 

Fiecare persoană participantă la această componentă alege fondul de pensii la 

care  va plăti contribuţia. Persoanele asigurate care nu  pot să aleagă singure unul din 

fondurile de pensii, administrate privat, sunt asociate în mod automat unui astfel de fond 

pe baza unor reguli de decizie, care ar putea stabili alegerea aleatorie a fondului pe 

baza unei proporţionalităţi probabile a numărului de contribuabili. 

Avantajele componentei obligatorii capitalizate, bazată pe conturi individuale de 

economii, se referă la: 

• posibilitatea realizării unei cuprinderi a majorităţii populaţiei active; 

• asigurarea unei portabilităţi integrale a prestaţiilor; 

• posibilitatea de mărire a nivelului pensiilor obţinute, prin diversificarea investirii 

fondurilor de pensii, realizată de societăţi private de administrare; 

• efectele asupra dezvoltării unor noi instituţii financiare, a întăririi pieţei de capital, 

mobilizării şi alocării economiilor către utilizări mai productive, inclusiv în sectorul 

privat. 

Între problemele ce se rezolvă prin introducerea unei astfel de componente se 

pot enumera: 

• dezvoltarea competenţei şi a instrumentelor financiare private necesare şi a 

experienţei persoanelor asigurate în alegerea unor investiţii eficiente sau a unor 

administratori capabili ai acestor investiţii; 

• elaborarea unor reglementări extensive pentru menţinerea solidităţii financiare a 

societăţilor de administrare şi pentru păstrarea în limite rezonabile a expunerii 

persoanelor asigurate la riscurile investiţionale. 

Contribuţiile de asigurări sociale care se plătesc pentru componenta distributivă, 

administrată public vor scădea datorită faptului că o anumită parte din contribuţii vor fi 

direcţionate către componenta de pensii capitalizată, administrată privat. Acesta 

reprezintă „costul” reformei. Dacă acest „cost” va conduce la creşterea deficitului 

bugetului public consolidat, vor apărea consecinţe serioase atât pe termen scurt, cât şi 
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pe termen lung. Reformele următoare trebuie să fie finanţate fără creşterea deficitului 

bugetar şi dacă nu este posibil să se apeleze la soluţii de finanţare care afectează în cel 

mai mic grad posibil acest deficit. 

⇒Componenta opţională bazată pe capitalizare, administrată privat. 

Primele  componente ale sistemului de pensii fac posibilă  obţinerea unei pensii 

care să răspundă cerinţelor de bază ale participanţilor pe durata pensionării. Dacă 

cineva va considera că aceste venituri sunt prea mici în corelaţie cu logica economiei 

de piaţă, va avea posibilitatea selectării altei metode de economisire pentru perioada 

pensionării, pe care o consideră ce mai bună din perspectivă individuală. Aceste 

economii suplimentare vor constitui a treia componentă - opţională bazată pe 

capitalizare, administrată privat a sistemului de pensii. 

Instrumentele de economisire din cadrul acestei componente au forme diferite. 

Caracteristicile principale ce deosebesc această componentă de celelalte două sunt: 

• natura opţională a contribuţiilor; 

• decizia independentă cu privire la mărimea contribuţiilor; 

• alegerea fără restricţii a tipului de economii şi a datei de început şi sfârşit a 

acestora; 

• alegerea tipului de prestaţie obţinută, de exemplu : toată suma odată, plăţi 

periodice, plăţi pe viaţă şi chiar decizia asupra celor care vor moşteni aceste 

economii. 

În cadrul sistemului complex de pensii, cele 2 componente obligatorii, cea 

publică şi cea privată, se bazează pe aceleaşi reguli pentru toţi participanţii. În cadrul 

primei componente, administrată public, nu sunt elemente de alegere cu excepţia 

opţiunii, în anumite limite, asupra vârstei de pensionare. În cadrul celei de-a doua 

componente obligatorii, administrată privat, alegerile asiguraţilor sunt limitate de rata 

fixă a contribuţiei. 

Prin adoptarea unui sistem complex de pensii se  elimină problemele inerente 

sistemelor cu o singură componentă şi se realizează obiectivele fundamentale ale unei 

strategii pe termen lung de dezvoltare a sistemelor de pensii. 

Sistemul complex realizează redistribuiri mai bine orientate, economii mai 

productive şi costuri sociale mai scăzute. Deoarece unele din riscurile ce pot să apară 

în următorii 60 ani nu sunt nici măcar imaginate în prezent, cea mai bună cale de 
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asigurare într-o lume imprevizibilă este diversificarea diferitelor surse de administrare şi 

financiare.  

Concepţia şi implementarea  acestei reforme implică o serie de decizii care se 

referă la: 

• opţiunea pentru un sistem de pensii cu mai multe componente, dintre care una 

de tip redistributiv, administrată public şi una sau mai multe de tip capitalizat, 

administrate privat ; 

• participarea obligatorie sau opţională a persoanelor active la una din 

componentele capitalizate, administrată privat; 

• nivelul contribuţiilor şi modul de împărţire a acestora între componentele 

obligatorii (cea administrată public şi cea capitalizată, administrată privat) ; 

• rata de înlocuire ce se doreşte a fi obţinută din cele 2 componente obligatorii. 

Reforma sistemului public de pensii cuprinde cel puţin 3 elemente principale care 

vor influenţa semnificativ  evoluţia, pe termen lung, a acestui sistem. Aceste elemente 

sunt: 

• creşterea vârstei de pensionare de la 60 ani la 65 ani pentru bărbaţi în 14 ani şi 

de la 55 la 65 ani pentru femei în 28 ani, începând cu aprilie 2001. Aceasta 

corespunde unei creşteri a vârstei de pensionare cu aproximativ 4 luni în fiecare 

an; 

• trecerea la un sistem de calcul a pensiilor bazat pe puncte care descurajează 

evaziunea, referindu-se la întreaga carieră a persoanelor asigurate.Valoarea 

unui punct se calculează în fiecare an, în funcţie  de nivelul salariului mediu brut 

prognozat pe economie; 

• extinderea obligativităţii participării la sistemul public de pensii asupra întregii 

populaţii active. 

Reforma numai a sistemului de pensii, fără dezvoltarea unei strategii complexe 

de reformă, pe termen lung, a pensiilor din România, conduce la realizarea unui 

echilibru financiar în următorii 15-20 ani şi la o redistribuţie mai echitabilă, după care 

sistemul maturizându-se va crea altei probleme, cel puţin  în ceea ce priveşte efectele 

financiare (dezechilibre, necesitatea creşterii contribuţiilor, creşterea evaziunii ). Situaţia 

de fapt va necesita adoptarea în viitor a unui sistem de pensii îmbunătăţit care să 

soluţioneze realizarea  siguranţei financiare a persoanelor vârstnice prin încurajarea 
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populaţiei de a economisi pentru perioada pensionării, în condiţiile reducerii efectelor 

negative ale evoluţiilor demografice şi economice. 
 

2.4.Cadrul organizatoric şi  legislativ necesar implementării unui 
nou sistem de pensii 

 
2.4.1.Cadrul  organizatoric 
Din perspectiva instituţiilor  de stat, reforma pensiilor şi altor drepturi de asigurări 

sociale implică următoarele trei instituţii, cu principalele activităţi: 

• Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, ulterior Casa Naţională de Asigurări 

Sociale, care să administreze atât prestaţiile obligatorii pe termen scurt, cum ar 

fi:îndemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, îndemnizaţiile de maternitate, 

îndemnizaţiile pentru creşterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav, etc, cât şi 

prestaţiile pe termen lung referitoare la pensii, furnizate de componenta redistributivă, 

administrată public. 

 De asemenea, asigură colectarea contribuţiilor atât pentru componenta 

administrată public, cât şi pentru cea administrată privat. În plus, vor fi necesare noi 

activităţi, determinate de reforma sistemului public, cum ar fi: noul mod de calcul al 

pensiei, evidenţa contribuţiilor şi contribuabililor pe termen lung, controlul colectării 

contribuţiilor, etc. 

• Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice, care asigură: 
- avizarea  constituirii societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor; 

- stabilirea termenelor sau perioadelor de vărsare a capitalului până la concurenţa 

nivelului celui subscris; 

- iniţierea şi elaborarea de propuneri legislative în domeniul asigurărilor; 

- avizarea fundamentărilor de calcul al tarifelor de prime la asigurările de viaţă şi 

pentru asigurările la care, potrivit legii există obligaţia constituirii rezervelor de 

prime; 

- analizarea bilanţurilor anuale ale societăţilor comerciale din domeniul 

asigurărilor, precum şi examinarea situaţilor financiare anuale în cazul 

reprezentanţelor societăţilor comerciale străine  ce activează în România; 
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- avizarea modificării statutelor societăţilor, majorării sau diminuării capitalurilor 

subscrise, transferurilor de portofoliu, dizolvării, fuzionării sau a altor forme de 

încetare a activităţii societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor; 

- stabilirea marjei de solvabilitate a societăţilor de asigurare, a societăţilor de 

asigurare-reasigurare în condiţiile prevăzute de lege; 

- publicarea anuală a raportului privind situaţia financiară a societăţilor comerciale 

din domeniul asigurărilor; 

- constituirea şi administrarea unui fond de protejare a asiguraţilor, destinat plăţii 

despăgubirilor şi sumelor asigurate în cazuri de faliment ale societăţilor 

comerciale din domeniul asigurărilor. 

• Instituţia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii, care raportează direct primului 

ministru aspecte ce privesc: 

- promovarea dezvoltării fondurilor deschise de pensii şi a programelor de pensii 

pentru angajaţi; 

- supravegherea activităţii fondurilor deschise de pensii, incluzând acreditarea 

acestora; 

- supravegherea activităţii fondurilor de pensii pentru angajaţi; 

- înregistrarea şi supravegherea programelor de pensii pentru angajaţi; 

- măsurile necesare pentru protecţia participanţilor la fondurile deschise de pensii 

şi programele de pensii pentru angajaţi; 

- protejarea intereselor guvernamentale referitoare la activitatea fondurilor de 

pensii şi programelor de pensii pentru angajaţi; 

- măsurile destinate creşterii nivelului de cunoaştere a societăţii cu privirea la 

obiectivele şi metodele de activitate a fondurilor de pensii, la regulile de creare şi 

funcţionare a programelor de pensii pentru angajaţi precum şi la drepturile 

participanţilor la astfel de fonduri şi programe. 
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2.4.2.Cadrul  legislativ 
 
Reforma pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale necesită elaborarea şi 

punerea în aplicare a unor legi noi precum şi amendarea unui număr important de acte 

normative existente. Principiile legii sunt: 

• Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale  

care defineşte principiile de funcţionare şi organizare ale componentei publice; 

• Legea privind organizarea şi funcţionarea fondurilor de pensii care 

stabileşte principiile de creare şi funcţionare a fondurilor deschise de pensii, precum  şi 

a fondurilor suplimentare opţionale de pensii pentru angajaţi; de asemenea această 

lege reglementează modul de funcţionare a societăţilor de administrare a fondurilor de 

pensii; 

• Legea privind utilizarea unor fonduri obţinute din procesul de privatizare 

sau din bugetul de stat pentru finanţarea costurilor reformei pensiilor, care defineşte 

modalităţile de utilizare a unor astfel de fonduri pentru asigurarea unor venituri ale 

componentei publice, reduse temporar datorită redirecţionării  unei părţi a contribuţiilor 

de asigurări sociale către componenta capitalizată, administrată privat; 

• Legea privind programele de pensii suplimentare pentru angajaţi, care  

defineşte regulile după care urmează să negocieze angajaţii şi angajatorii forma 

programului opţional de pensii pentru angajaţi; ea are în vedere şi modalităţile de 

înţelegere cu societăţile de asigurări de viaţă, fondurile de investiţii, fondurile de 

asigurări mutuale, precum şi posibilităţile de creare a fondurilor de pensii  pentru 

angajaţi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Capitolul III 
Sistemul public de pensii  în perioada 2002 - 2009 

3.1.Cadrul juridic  
3.1.1.Probleme generale 

 
 

Dreptul la asigurări sociale este garantat de statul român prin reglementarea în 

Constituţie şi exercitat în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale. 
Art. 41 din Constituţia României, intitulat « Munca şi protecţia socială a muncii », 

stabileşte că : 
« (1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei 

sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.  
(2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc 

securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, 

instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă 

plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, 

precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege. » 

Art.47 se referă la «Nivelul de trai» şi stabileşte :   

« (1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de 
protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent. 

(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la 
asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme 
de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi 
la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii. ». 

Măsurile de protecţie socială se referă, printre altele, la  instituirea unui sistem de 

drepturi de asigurări sociale prin care se mobilizează, repartizează şi utilizează fondurile 

băneşti necesare ocrotirii persoanelor şi garantează contribuabililor un anumit nivel de 

securitate a veniturilor după încetarea activităţii profesionale, precum şi condiţii decente 

de viaţă.  
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Asigurările sociale reprezintă  modalităţi  de ocrotire, protecţie şi de ajutorare a 

persoanelor angajate şi a membrilor lor de familie din punct de vedere economic, fiind  

garantate de stat prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 

denumit în continuare sistemul public.  

Dreptul la pensie este unul din drepturile fundamentale, protejate de stat, pentru 

cetăţenii săi, iar  pensia, aşa cum este instituită prin Legea nr. 19/2000,  reprezintă de 

fapt un produs financiar, o sumă de bani plătită beneficiarilor sistemului respectiv, 

destinată înlocuirii veniturilor obţinute din muncă la încetarea activităţii.  

 
3.1.2. Pensiile – produse de asigurare 

Pensiile reprezintă plăţi sistematice acordate pensionarilor care, prin natura lor, 

se deosebesc de veniturile salariale, dar şi de alte categorii de venituri (precum cele 

obţinute din dividende, contracte de locaţiune, dobânzi bancare, donaţii sau moşteniri, 

ajutoare sociale, investiţii etc).  

Acordarea pensiei la retragerea din activitatea salariată  nu este 
echivalentă cu încetarea totală a capacitaţii de  a munci şi deci nu ar trebui să fie 
înţeleasă astfel. 

La împlinirea vârstei de pensionare, deci de retragere din viaţa activă cu contract 

de  muncă, veniturile salariale sunt înlocuite de cele obţinute cu titlu de pensie. 

Pensionarea nu presupune imposibilitatea de a primi alte tipuri de venituri, de a 
continua activitatea ca salariat, lucrător pe cont propriu etc. Multe dintre persoanele 

care îndeplinesc vârsta de pensionare şi au stagiul de cotizare complet, ies la pensie 

rămânând în continuare active şi realizează alte tipuri de venituri, aspect care duce la 

îmbunătăţirea nivelului individual de trai şi a standardului economic personal.  

Odată cu creşterea speranţei de viaţă – legată indisolubil de sporirea calităţii 

vieţii – este justificată prelungirea duratei vârstei active. De altfel, multe dezbateri au 

existat recent în domeniul  măririi vârstei standard de pensionare, măsură de altfel 

adoptată în multe state europene. 

In ceea ce priveşte termenul de « pensie », acesta cunoaşte o serie de 

accepţiuni diferite. Putem avea  astfel : „pensia de serviciu”, ca beneficiu al muncii 

instituit prin intermediul legilor speciale  în favoarea unor categorii profesionale precum 

magistraţii, diplomaţii, avocaţii, parlamentarii şi funcţionarii parlamentari, aviatorii, etc. 
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(deşi contribuţia procentuală este aceeaşi cu cea din cazul pensiilor obişnuite, conform 

Legii nr.  19/2000, adică de 10,5% procente din salariul  brut (începând cu luna 

februarie 2009), diferenţa fiind subvenţionată de la bugetul statului); totodată, există 

noţiunea de «pensie de asigurări publice sau private» care este acordată ca urmare a  

cotizării la sistemele de asigurări ; «pensiile de recunoştinţă sau de merit» ce revin 

beneficiarilor  pentru servicii de excepţie aduse societăţii (cum se intâmplă în cazul 

veteranilor sau văduvelor de război)  ; şi  «pensiile sociale» ce se acordă persoanelor 

vârstnice lipsite de surse de venit,  pentru a le scuti de a solicita  asistenţă socială (care 

se acordă numai pentru un interval limitat de timp) .  

Pensiile care provin din asigurările sociale nu sunt totuşi produse « pure » de 

asigurare (întrucât asigurarea în sine ar presupune existenţa unui risc şi a unui 

beneficiu obţinut cu titlu de despăgubire). Ele reprezintă drepturi câştigate de asiguraţi 

şi au de fapt rol de protecţie socială a unor  categorii de populaţie, garantându-le un 

anume nivel de trai în baza unui cuantum din venitul obţinut pe parcursul vieţii (venit – 

contribuţie – din activitatea remunerată care a fost supus impozitării). 

Performanţa sistemului de pensii în a asigura un standard decent pentru 

beneficiari se bazează în primul rând pe un raport favorabil între numărul de 

contribuabili şi cel de beneficiari ai sistemului, pe ideea de solidaritate între generaţii şi 

pe dezideratul de sporire a valorii contribuţiilor ; în România ea a fost mai mare la 

început, atunci când şi obligaţiile de plată au fost mai mici, însă ulterior şi îndeosebi în 

ultima perioadă au apărut dificultăţi la plată (),  acoperite prin subvenţii de la bugetul de 

stat. O altă influenţă negativă asupra sistemului a constituit-o inflaţia anuală care a 

redus puterea de cumpărare a pensiilor şi deprecierea nivelului de trai al pensionarilor. 

 

3.1.3.  Beneficiarii de drept ai sistemului 
In ceea ce priveşte persoanele asigurate, acestea  pot fi cetăţeni români sau 

cetăţeni ai altor state ori apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau 

reşedinţa în România, iar asigurarea poate fi considerată obligatorie sau facultativă. 

Conform art. 5 alin.(1) din Legea nr. 19/2000 sunt asigurate obligatoriu: 

• persoanele salariate şi funcţionarii publici; 
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• persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau sunt numite 

în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata 

mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei 

meşteşugăreşti ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate cu cele ale 

persoanelor prevăzute mai sus;  

• persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii;  

• persoanele care realizează un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel 

puţin 3 salarii medii brute şi care se află în una dintre situaţiile următoare: 
- asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari; 
- administratori; 
- membri ai asociaţiei familiale;  
- persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;  
- persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii  

acestora;  
- alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;  

• persoanele care realizează prin cumul  - venituri brute pe anul calendaristic, 

echivalente cu cel puţin 3 salarii medii brute şi care se regăsesc în două sau 

mai multe situaţii prevăzute mai sus. 
Totodată, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, în sistemul public de 

pensii, asigurarea facultativă este posibilă pe bază de contract de asigurare socială în 

cazul: 

- celorlalte persoane care nu se regăsesc în situaţiile prezentate mai sus; 

- celor care nu se află în plata unor prestaţii de asigurări sociale în sistemul public; 

-  persoanelor care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute de art. 38 alin. (1) lit. b) 

şi c) din Legea nr. 19/20003;        

                                                 
3 Art. 38 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 prevede: ”În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, 

denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:    

a)a beneficiat sau beneficiază de drepturi de asigurări sociale, cu excepţia celor prevăzute la art.40 lit a)-c) şi e) ; 

b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia 

absolvirii acestora; 

c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat 

sau în prizonierat.” 
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- celor care nu sunt asigurate în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în 

sistemul public.  

   În concluzie, prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale se creează un regim dublu de asigurări sociale şi anume: 

un regim obligatoriu, prin efectul legii, pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea 

în situaţiile prevăzute la art. 5 alin.(1); şi unul  facultativ, în temeiul contractului de 

asigurare socială, în cazurile precizate de art. 5 alin.(2).  

    În sistemul public de pensii din România, evidenţa drepturilor şi a obligaţiilor de 

asigurări sociale se realizează pe baza codului personal de asigurări sociale care este 

codul numeric personal.  

 

3.2.Organizarea şi funcţionarea sistemului  
 
3.2.1. Principiile de organizare şi funcţionare   
 
In temeiul art. 2 din Legea nr. 19/2000, sistemul public de pensii se organizează 

şi funcţionează potrivit următoarelor principii de bază:  

a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul 

public bazat pe aceleaşi norme de drept; 

b) principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public, 

contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile 

şi obligaţiile prevăzute de lege; 
c) principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la sistemul public 

îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau 

înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege; 
d) principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, 

conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurări sociale 

exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor; 
e) principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se 

constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la 

sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de 

asigurări sociale plătite; 
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f) principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile realizate se redistribuie pentru 

plata obligaţiilor ce revin sistemului public, conform legii; 
g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine - stătătoare a 

sistemului public, conform legii.  
 

3.2.2.Instituţiile care asigură funcţionarea sistemului şi principalele lor 
atribuţii 

In conformitate cu prevederile art. 3 al Legii nr. 19/2000 , Casa Naţională de 

Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) este principala instituţie, de stat 

major, abilitată în  domeniul pensiilor. 

Actul normativ precizează şi modul de organizare al caselor în plan local, la 

nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi a municipiului Bucureşti, 

reglementând următoarele :  

« (2) În subordinea CNPAS se înfiinţează case judeţene de pensii în fiecare 

municipiu reşedinţă de judeţ, precum şi Casa de pensii a municipiului Bucureşti, 

denumite case teritoriale de pensii.  

(3) CNPAS poate înfiinţa case locale de pensii, în funcţie de numărul, 

complexitatea şi structura asiguraţilor, care funcţionează sub conducerea şi controlul 

casei judeţene de pensii şi, respectiv, Casei de pensii a municipiului Bucureşti. ». 

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale este o instituţie 

publică de interes naţional, autonomă, cu sediul în Bucureşti, al cărei rol este acela de 
a administra şi a gestiona sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale. Casa de pensii a municipiului Bucureşti şi casele judeţene de pensii sunt 

servicii publice, învestite cu personalitate juridică, după cum prevede art. 139 alin.(3) 

din Legea nr. 19/2000. 

Deşi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este ordonatorul de credite 

principal pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, atribuţiile în acest domeniu i se 

delegă conducerii executive a Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 

Sociale. Cu toate acestea, art. 141 din Legea nr. 19/2000 statuează clar faptul că : 

« realizarea atribuţiilor ce revin CNPAS, potrivit legii, este supusă controlului 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ». 
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Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale îşi elaborează 

statutul propriu,  care se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi cuprinde în mod 

obligatoriu atribuţiile consiliului de administraţie, ale preşedintelui CNPAS, modul de 

organizare şi funcţionare a CNPAS, precum şi atribuţiile caselor teritoriale de pensii. 

Legea stabileşte că  toate  cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului 

public se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita unui procent de până 

la  4,0% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în condiţiile 

legii. Totodată, sumele necesare administrării şi gestionării procesului de afiliere la 

fondurile de pensii administrate privat , cele ocazionate de  virarea contribuţiei la aceste 

fonduri, precum şi celelalte cheltuieli aferente se suportă din bugetul asigurărilor sociale 

de stat , în limita procentului prevăzut la art.142, alin. (1).  

Atribuţiile fundamentale îndeplinite de CNPAS includ, fără a fi limitative: 

îndrumarea şi controlul modului de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele 

teritoriale de pensii ;  îndrumarea şi verificarea persoanelor juridice şi fizice cărora le 

revin drepturi şi obligaţii care decurg din Legea nr.19 /2000; furnizarea datelor necesare 

pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat;  publicarea 

bianuală a raportului  său de activitate; colectarea şi virarea contribuţiilor  de asigurări 

sociale şi a altor tipuri de contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; urmărirea  

încasării  veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat;  organizarea,  îndrumarea şi 

controlul activităţii privind executarea creanţelor bugetare; luarea de  măsuri, în 

condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului 

public, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia; luarea de măsuri, în condiţiile 

legii, pentru protecţia fondurilor de asigurări sociale; asigurarea evidenţei  la nivel 

naţional a tuturor contribuabililor la sistemul public; asigurarea evidenţei drepturilor şi 

obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional, pe baza codului personal de asigurări 

sociale;  certificarea anuală a stagiul de cotizare şi a punctajului pentru fiecare asigurat; 

asigurarea  reprezentării în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care este implicată 

ca urmare a aplicării dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, precum şi îndeplinirea  altor atribuţii 

stabilite prin dispoziţii legale.  
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3.2.3. Elementele care determină cuantumul şi plata pensiei  
A. Contribuţia de asigurări sociale 

 Fondul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se 

constituie pe baza plăţii contribuţiei de asigurări sociale, iar contribuabilii sistemului 

public sunt după caz, conform art. 18 alin. (1) din Legea nr. 19/2000:  

a) asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale; 

b) angajatorii;  

c) persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 5 

alin.(1) pct. II, şi anume: persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii 

elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori 

judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori; 

d) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, titulara bugetului 

asigurărilor pentru şomaj; 

e) persoanele prevăzute la art. 5 alin.(2) din Legea nr. 19/2000, care încheie 

contract de asigurare socială, respectiv asiguraţii în mod facultativ.  

Cotele de contribuţii de asigurări sociale se plătesc ca procent aplicat fondului 

brut de salarii şi sunt diferenţiate în funcţie: de condiţiile de muncă normale, deosebite 

sau speciale. Diferenţierea cotei s-a impus în scopul realizării unei echităţi sporite, prin 

legătura mai strânsă între contribuţia plătită în timpul activităţii şi prestaţiile obţinute la 

vârsta pensionării, în mod diferit de cei care au lucrat în grupe de muncă diferite.Astfel, 

s-a considerat că persoanele care au lucrat în condiţii deosebite şi speciale de muncă, 

beneficiind ulterior de reducerea vârstei de pensionare şi de o rată de înlocuire a 

venitului mai bună, să plătească cote de contribuiţie mai mari decât cei care nu au 

lucrat în aceste grupe. 

Cotele de contribuţii de asigurări sociale se aprobă anual prin lege şi sunt 

pprezentate, pentru condiţii normale de muncă,  în tabelul nr. 4. 
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Tabelul nr.4 

Anul 
  

Perioada 
  

CAS 
angajator angajat Total 

2001 25.5 9.5 35.0 
2002 25.5 9.5 35.0 
2003 24.5 9.5 34.0 
2004 22.0 9.5 31.5 
2005 20.0 9.5 29.5 
2006 20.5 9.5 30.0 
2007 19.5 9.5 29.0 

2008 ian-iun 19.5 9.5 29.0 
2008 iul-nov 19.5 9.5 29.0 
2008 dec 18.0 9.5 27.5 
2009 ian 18.5 9.5 28.0 
2009 feb-dec 20.8 10.5 31.3 

 

Cea mai recentă modificare s-a realizat prin Legea nr. 19/2009, publicată in M.O. 

nr.122 din 27 februarie 2009, reglementare care prevede şi autorizează pentru anul 

bugetar 2009 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii pentru 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele 

instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, reglementări specifice exerciţiului 

bugetar al acestui an, precum şi cotele noi de contribuţie de asigurări sociale, respectiv: 

„a) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, 

din care 10,5% datorate de angajaţi şi 20,8% datorate de angajatori;  

b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, 

din care 10,5% datorate de angajaţi şi 25,8% datorate de angajatori;  

c) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din 

care 10,5% datorate de angajaţi şi 30,8% datorate de angajatori. 

(2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este 

inclusă şi cota de 2,0% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de 

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. ” 

Aceste cote de contribuţii s-au aplicat începând cu veniturile aferente lunii 

februarie 2009. 

   Locurile de muncă normale sunt constituite din majoritatea locurilor de muncă 

existente la agenţii economici pentru care Legea nr. 19/2000 nu menţionează, în mod 

expres, criteriile pe care trebuie să le îndeplinească. 

javascript:lnk('257384');
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   În sensul Legii nr. 19/2000, locurile de muncă în condiţii deosebite sunt cele 

care, în mod permanent sau în anumite perioade, pot afecta esenţial capacitatea de 

muncă a asiguraţilor  din cauza gradului mare de expunere la risc (art. 19 alin. 1).  

   Locurile de muncă în condiţii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de 

muncă sau, în cazul în care nu se încheie contracte colective de muncă, prin decizia 

organului de conducere. 

  În toate cazurile, avizul inspectoratului teritorial de muncă este obligatoriu pentru 

încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite.    

  Locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:  

• unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în 

subteran cel puţin 50,0% din timpul normal de muncă în luna respectivă;  

• activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor 

prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;  

• aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr.1 la Legea nr. 

19/2000;  

• activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr.2 la 

Legea nr. 19/2000. 

 Alte locuri de muncă în condiţii speciale decât cele de mai sus pot fi stabilite numai prin 

lege4.    

   Contribuţia de asigurări sociale se datorează din momentul încadrării în una 

dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin.(1) din Legea nr. 19/20005 sau de la data 

încheierii contractului de asigurare socială. Astfel:  

                                                 
4 A se vedea, în acest sens, Anexa nr. 1 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, 

publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006.  
5 Potrivit  art. 5. alin. 1, în sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:  

   I. salariaţii şi funcţionarii publici;  

   II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori 

judecătoreşti, pe durata mandatului precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror 

drepturi şi obligaţii sunt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;  

   III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, 

denumite în continuare şomeri;  

   IV. persoanele care realizează un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin 3 salarii medii brute şi care se află în una 

dintre situaţiile următoare:  a) asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;  b) administratori;  c) membri ai asociaţiei familiale; 

 d) persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente; e) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt 

asiguraţii acestora;   f) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;  
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 Contribuţia individuală de asigurări sociale se datorează de asiguraţii 

prevăzuţi la art. 5 alin.(1) pct.I şi II, iar cota acestei contribuţii se stabileşte prin 

legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de 

condiţiile de muncă (art. 18 din Legea nr. 19 /2009). 

Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul 

asiguraţilor o constituie salariile brute lunare sau venitul brut lunar. 

 Contribuţia de asigurări sociale datorată de către angajatori reprezintă 

diferenţa dintre nivelul cotelor de contribuţii de asigurări sociale stabilite 

diferenţiat, în funcţie de condiţiile de muncă, prin legea anuală a bugetului 

asigurărilor sociale de stat şi nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări 

sociale, iar baza lunară de calcul în acest caz o constituie fondul total de salarii 

brute lunare. 

 Asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin.(1) pct. IV şi V şi la alin. (2) al aceluiaşi articol din 

Legea nr. 19/2000 datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale 

corespunzătoare condiţiilor de muncă în care îşi desfăşoară activitatea. Baza 

lunară de calcul în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin.(1) pct. IV şi V o 

reprezintă venitul brut realizat, iar în cazul celor prevăzuţi de art. 5 alin.(2)  

(asiguraţi în mod facultativ) venitul lunar asigurat. 

 Contribuţia de asigurări sociale pentru şomeri se suportă integral din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de 

muncă ; 

 Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăţi 
compensatorii se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei 

contribuţiei individuale de asigurări sociale.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
   V. persoanele care realizează prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel puţin 3 salarii medii brute şi care se 

regăsesc în două sau mai multe situaţii prevăzute la pct. IV. 
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B. Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale 

In ceea ce priveşte calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de 

către salariaţi, funcţionari publici, persoane care îşi desfăşoară activitatea în funcţii 

elective sau sunt numite în cadrul autorităţilor executive, legislative sau judecătoreşti, 

membri cooperatori şi de către angajatorii acestora,  se realizează lunar de către 

angajatori.  

  In acelaşi timp, calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri se 

efectuează lunar de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; iar plata 

contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV 

şi V şi de asiguraţii în mod facultativ, se face lunar de către aceştia, pe baza calculului 

efectuat şi comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi.  

   Trebuie evidenţiat că plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul asiguraţilor în 

mod facultativ se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni, calculată de 

la data la care se face plata. În aceste situaţii, stagiul de cotizare este corespunzător 

timpului efectiv parcurs în interiorul perioadei pentru care s-a efectuat plata. 

Există şi anumite categorii de sume pentru care nu se datorează contribuţia de 
asigurări sociale, acestea fiind reprezentate de:  

• drepturile plătite, potrivit dispoziţiilor legale, în cazul încetării raporturilor de 

muncă, încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, încetării 

mandatului sau a calităţii de membru cooperator, altele decât cele acordate 

potrivit legii pentru perioada de preaviz;  

• diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare 

şi transfer, precum şi drepturile de autor;  

• sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit;  

• premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale.   

Legea nr. 19/2000 stabileşte, la art. 29, termenele de plată a contribuţiei de 
asigurări sociale, care pot fi după cum urmează: 
 data stabilită pentru plata drepturilor salariale pe luna în curs, în cazul 

angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai târziu 

de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;  
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 data stabilită pentru plata chenzinei a 2-a, în cazul angajatorilor ce efectuează 

plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii 

următoare celei pentru care se datorează plata;  

 până la sfârşitul lunii pentru luna în curs, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 

alin.(1) pct. IV şi V şi alin.(2) al aceluiaşi articol; 

 până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata 

drepturilor ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul şomerilor. 

    Angajatorii trebuie să depună în bancă, o dată cu documentaţia pentru plata 

salariilor şi a altor venituri ale asiguraţilor şi documentele pentru plata contribuţiilor 

datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, plăţile efectuându-se simultan, sub 

control bancar. În cazul neachitării la termen a contribuţiilor datorate bugetului 

asigurărilor sociale de stat, casele teritoriale de pensii procedează la aplicarea 

măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite. Neplata contribuţiei de 

asigurări sociale la termenele stabilite de art. 29 din Legea nr. 19/2000 generează plata 

unor majorări calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei 

datorate inclusiv. Sumele reprezentând majorările de întârziere se fac venit la bugetul 

asigurărilor sociale de stat. 

  

C. Finanţarea  sistemului:  
Ca surse de finanţare a sistemului public de pensii, pot fi luate în considerare  

atât sursele provenite prin contribuţiile asiguraţilor, cât şi finanţarea prin subvenţii de la 

bugetul de stat. 
 Actul normativ care face referire la modul de finanţare al sistemului de pensii 

este tot Legea nr. 19/2000. Aşa cum se menţionează în Capitolul II al acesteia (art.11-

17), bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde atât veniturile, cât  şi cheltuielile 

sistemului public de pensii. Acest buget al asigurărilor sociale de stat se elaborează 

anual de către Guvern, pe baza propunerilor  prezentate  de CNPAS, fiind ulterior supus 

aprobării Parlamentului.  

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din contribuţii de asigurări 

sociale plătite de către viitorii beneficiari, dobânzi, majorări pentru plata cu întârziere a 

contribuţiilor, precum şi din alte venituri, stabilite potrivit legii ; iar cheltuielile bugetului 

asigurărilor sociale de stat trebuie să acopere contravaloarea prestaţiilor de asigurări 
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sociale din sistemul public, cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului 

public, finanţarea unor investiţii proprii şi alte cheltuieli prevăzute de lege.  

Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate în 

anul următor, potrivit  destinaţiilor aprobate prin lege, după restituirea transferurilor 

primite de la bugetul de stat, iar un eventual deficit curent în bugetul asigurărilor sociale 

de stat (adică o valoare mai mare a cheltuielilor faţă de totalul veniturilor) se acoperă 

din  disponibilităţile bugetului de asigurări sociale de stat din anii precedenţi (care sunt 

purtătoare de dobândă) şi, în continuare, din fondul de rezervă. Totodată, legea 

menţionează şi situaţia critică în care pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor 

sociale de stat şi deci pentru posibilitatea continuării plăţilor către beneficiarii sistemului,  

după epuizarea fondului de rezervă, veniturile bugetului asigurărilor  sociale de stat se 

completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.  

D. Vechimea în muncă şi stagiul de cotizare în sistemului public de pensii 
In dreptul muncii şi în domeniul asigurărilor sociale de stat, o noţiune extrem de  

importantă este aceea de “vechime în muncă” .  

Vechimea în muncă –  în sensul de stagiu general în activitate – constituie un 

izvor de importante drepturi pentru fiecare persoană încadrată în muncă. Dreptul la 

pensie e principala formă a asigurării materiale în caz de invaliditate, bătrâneţe sau 

pierderea susţinătorului legal, iar acest drept este condiţionat în primul rând de 

vechimea în muncă. De asemenea, durata concediului de odihnă se stabileşte 

proporţional cu vechimea în muncă.  

La baza vechimii în muncă stă activitatea desfăşurată în cadrul unor raporturi 

juridice de muncă, adică în baza unui contract de muncă, indiferent de natura lui (pe 

durată nedeterminată sau determinată), de modul de retribuire sau de unitatea în care 

se prestează munca (întreprinderi sau organizaţii economice ale statului, organe 

centrale sau locale, la persoane juridice din sectorul particular sau la o persoană fizică). 

Activitatea desfăşurată în baza unei convenţii civile nu dă însă dreptul  decât la 

remunerarea pentru munca prestată, deoarece timpul lucrat astfel nu se consideră 

vechime în muncă. Legea stabileşte concret condiţiile în care trebuie să se desfăşoare 

activitatea pentru a constitui vechime în muncă. 

 Stagiul de cotizare –  respectiv perioada în care o persoană a plătit contribuţii 

de asigurări sociale în sistemul public din România precum şi în alte ţări, în condiţiile 
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stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte (art. 8 

alin.1 din Legea nr. 19/2000) –  este aspectul cel mai important în stabilirea şi calculul 

pensiei ce îi revine contribuabilului. 
Potrivit legii, asiguratul beneficiază de toate drepturile de asigurări sociale 

prevăzute de lege şi în cazul în care i s-a reţinut contribuţia individuală de asigurări 

sociale, iar angajatorul nu şi-a achitat, potrivit legii, contribuţia datorată în calitatea sa 

de contribuabil pe o perioadă mai mică sau egală cu 6 luni, considerate după data de 1 

aprilie 2001 până la data solicitării dreptului.   

În cazul în care contribuţia individuală de asigurări sociale a fost reţinută, iar 

angajatorul nu şi-a plătit contribuţia datorată conform legii pe o perioadă mai mare de 6 

luni considerate după data de 1 aprilie 2001 până la data solicitării dreptului, asiguratul 

nu poate beneficia de pensia anticipată sau de pensia anticipată parţială până la 

achitarea integrală de către angajator a contribuţiilor datorate şi a majorărilor de 

întârziere aferente. În această situaţie asiguratul poate beneficia de pensie pentru limită 

de vârstă, pensie de invaliditate şi pensie de urmaş, în condiţiile prevăzute de lege.  

   Drepturile de asigurări sociale cuvenite în sistemul public din România se pot 
transfera în ţările în care asiguraţii îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa, în condiţiile 

reglementate prin acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte. De 

asemenea, prestaţiile de asigurări sociale aferente drepturilor pot fi transferate în alte 

ţări, în condiţiile reglementate prin acorduri şi convenţii internaţionale la care România 

este parte, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a 

convenit.  

    Art. 38 alin.(1) din Legea nr. 19/2000 prevede că în sistemul public se asimilează 

stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite „perioade asimilate”, în care 

asiguratul:  

• a beneficiat sau beneficiază de drepturi de asigurări sociale, cu excepţia 

celor prevăzute la art. 40 lit. a) (pensia pentru limită de vârstă),  lit.b) (pensia 

anticipată), lit.c) (pensia anticipată parţială) şi lit.e) (pensia de urmaş); 

• a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, 

pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora; 

asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior 
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beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de 

studii, la alegere; 

• a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, 

pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat. 

Stagiul de cotizare se certifică asiguraţilor anual, din oficiu, de către casele de 

pensii teritoriale şi cea a municipiului Bucureşti, dar se poate certifica şi la cererea 

asiguraţilor, contra cost, oricând în timpul anului.  

   Stagiul de cotizare se comunică asiguraţilor prin certificatul privind stagiul de 

cotizare şi punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat. Anual, până la data 

de 31 martie, casa de pensii eliberează fiecărui asigurat certificatul pentru anul 

calendaristic precedent. 

Pentru perioadele de asigurare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, 

certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului asiguratului s-a realizat treptat, pe 

măsura preluării şi prelucrării datelor din carnetele de muncă, carnetele de asigurări 

sociale sau din alte acte,  prevăzute de lege,  pe baza cărora se poate stabili că s-a 

achitat contribuţia de asigurări sociale6. 

 
E. Vârsta legală de pensionare  
La data adoptării Legii nr. 19/2000, vârsta standard de pensionare era de 57 

de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi. De aceea, actul normativ prevede 

creşterea eşalonată a vârstelor de pensionare până la  60 de ani pentru femei şi 65 de 

ani pentru bărbaţi, creştere ce ar urma să se aplice de la data intrării în vigoare a legii şi 

până în anul 2015. În acelaşi interval de 14 ani a fost stabilită, în afară de creşterea 

vârstei standard de pensionare şi majorarea stagiilor minime – respectiv complete de 

cotizare, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei. Astfel, stagiul minim de cotizare atât 

pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, creşte eşalonat de la 10 la 15 ani de la data intrării în 

vigoare a Legii nr. 19/2000 ; în timp ce stagiul complet de cotizare va ajunge la  30 de 

ani pentru femei şi la 35 de ani pentru bărbaţi până în  anul 2015. 

Astfel,pentru perioada  august-noiembrie 2009, vârsta legală de pensionare este 

de 58,7 ani pentru femei şi 63,7 ani pentru bărbaţi, România aflându-se  din punct  de 
                                                 
6 Ordinul nr. 98 din 9 februarie 2006 pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de muncă la casele teritoriale de 

pensii, publicat în  “Monitorul Oficial  al României”, nr. 190 din 28 februarie 2006. 
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vedere al acestui indicator, pe ultimele poziţii, la nivelul Uniunii Europene, conform 

Anexei nr.1. 

Legea prevede posibilitatea pensionării înainte de aceste vârste cu condiţia 

îndeplinirii următoarelor condiţii: 

• au depăşit stagiul complet de cotizare (30 de ani pentru femei şi de 35 de ani 

pentru bărbaţi, potrivit art. 41 alin. 4 din Legea nr. 19/2000)  cu cel puţin 10 ani  - 

pot solicita cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare (60 de ani 

pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi) – pensia anticipată 

• au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 10 ani, pot solicita - pot solicita 

cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare  – pensia anticipată 
parţial, caz în care se aplică un procent de penalizare proporţional cu peroada 

rămasă până la împlinirea vârstei standard de pensionare.   

• au realizat stagiul de cotizare minim prevăzut de lege în condiţii speciale sau 

deosebite de muncă   

 

3.3.Categorii de pensii şi intrarea în drepturi 
 
3.3.1.Categorii de pensii 

După cum am arătat, pensiile constituie cea mai importantă prestaţie de asigurări 

sociale ce se acordată în cadrul sistemului public, reprezentând un venit de înlocuire 

care se plăteşte în cazul pierderii totale sau parţiale a veniturilor profesionale ca urmare 

a atingerii unei vârste-limită, invalidităţii sau decesului persoanei asigurate. 

Orice categorie de pensie se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a 

mandatarului desemnat de aceasta cu procură specială, a tutorelui sau a curatorului 

acesteia. 

În România, în sistemul public, conform art. 40 alin.(1) din Legea nr. 19/2000, se 

acordă următoarele categorii de pensii:  

a) pensia pentru limită de vârstă;  

b) pensia anticipată;    
c) pensia anticipată parţială; 

d) pensia de invaliditate;  
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e) pensia de urmaş.  

Asiguraţii care au dreptul la una dintre aceste categorii de pensii sunt: 

• asiguraţii prevăzuţi la art. 5 din Legea nr. 19/2000 (respectiv, asiguraţii 

obligatoriu şi cei în mod facultativ); 

• asiguraţii care satisfac obligaţii militare  (art. 53 alin.(2) din Legea nr. 

19/2000); 

• elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din 

capacitatea de muncă ca urmare a bolilor profesionale sau a accidentelor 

de muncă survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale (art. 53 

alin.(3) din Legea nr. 19/2000); 

• persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi marii 

mutilaţi, ca urmare a participării la evenimentele revoluţionare din 

decembrie 1989, dacă erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale 

anterior datei apariţiei invalidităţii din această cauză (art. 53 alin.(4) din 

Legea nr. 19/2000 ); 

• persoanele care la data solicitării drepturilor de pensie nu mai au calitatea 

de asigurat; 

• urmaşii celor prevăzuţi mai sus, respectiv copiii şi soţul supravieţuitor  (art. 

65 din Legea nr. 19/2000).  

a) Pensia pentru limită de vârstă 
Pensia pentru limită de vârstă reprezintă pensia cea mai cunoscută şi se acordă 

asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta 

standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public (art. 41 

alin. (1) din Legea nr. 19/2000). 

In condiţiile îndeplinirii stagiului complet de cotizare, se reglementează şi 

posibilitatea continuării activităţii asiguraţilor, cu permisiunea angajatorului. În situaţia 

asiguraţilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot dispune 

încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a calităţii de membru cooperator, după 

caz, în vederea pensionării, decât după primirea deciziei de admitere a cererii de 

pensionare. Numai în cazul în care salariatul îndeplineşte condiţiile de vârstă standard 
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şi stagiul de cotizare şi nu a solicitat pensionarea în condiţiile legii, angajatorul poate 

dispune încetarea contractului de muncă , potrivit art. 61 lit. e) din Codul Muncii. 

Potrivit Legii nr. 19/2000 cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc 

anumite tipuri de activităţi şi criterii de încadrare care constituie excepţii de la regula 

vârstei de pensionare şi a stagiilor complete de cotizare. Astfel, reducerea vârstei de 
pensionare poate interveni în cazul următoarelor situaţii sau pentru următoarele 
categorii de asiguraţi: 
 Asiguraţii care au realizat stagiul complet de cotizare şi care şi-au desfăşurat 

activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie 

pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare . 

Conform art. 42 din Legea nr. 19/2000, asiguraţii care şi-au realizat stagiul de 

cotizare complet,  dar au desfăşurat munca în condiţii deosebite beneficiază de pensie 

pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare potrivit tabelului 

de mai jos (cu menţiunea că aceste vârste de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 

50 de ani pentru femei şi de 55 de ani pentru bărbaţi):   
Tabelul nr.5 

Vechimea în muncă 
(stagiul de cotizare) 

-ani- 

Reducerea stagiului de 
cotizare cu:  

-ani-  
6 1,0 
8 1,5 
10 2 
12 2,5 
14 3 
16 3,5 
18 4 
20 4,5 
22 5 
24 5,5 
26 6 
28 6,5 
30 7 
32 7,5 
35 8 

 
 
 Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă cu condiţiie 

prevăzute la art. 20 lit. a), respectiv în  unităţile miniere, şi care au realizat un 

stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în aceste condiţii, beneficiază de pensie 
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pentru limită de vârstă începând cu vârsta de 45 de ani (art. 43 alin. (1) din Legea 

nr. 19/2000). 

 Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea în locurile de muncă speciale 

prevăzute la art. 20 lit. c) (aviaţia civilă, conform  anexei nr. 1 din Legea nr. 

19/2000) şi lit.d) (activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa 

nr. 2 din Legea nr. 19/2000) şi care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 

25 de ani, beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor 

standard de pensionare cu 15 ani (art. 43 alin. (2) din Legea nr. 19/2000). 

 Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea în locurile de muncă speciale 

prevăzute la art. 20 lit. b) din Legea nr. 19/2000 (respectiv, activităţile de 

cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, 

zonele I şi II de expunere la radiaţii) şi care au realizat un stagiu de cotizare de 

cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de 17 ani în zona II de 

expunere la radiaţii, beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de 

vârstă (art. 43 alin. (3)).  

   Criteriile de încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau 

prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiaţii se 

stabilesc prin hotărâre a Guvernului7, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale şi a Ministerului Sănătăţii, după consultarea Comisiei Naţionale 

pentru Controlul Activităţilor Nucleare.  

Asiguraţii care au realizat stagii de cotizare atât în condiţii deosebite, cât şi în 

condiţii speciale de muncă beneficiază, cumulativ, de reducerea vârstelor standard de 

pensionare, corespunzătoare fiecărei situaţii, fără ca această reducere să depăşească 

12 ani.  

 Potrivit art. 47 alin.(1) din Legea nr. 19/2000, persoanele asigurate care au 

realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de 

asigurat, în funcţie de gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de 

cotizare şi a vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 din Legea 

nr. 19/2000, astfel:  

                                                 
7 Hotărârea Guvernului nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau 

prelucrare a materiilor prime nucleare din Zonele I şi II de expunere la radiaţii, publicată în „Monitorul Oficial ala României”, partea I,  

nr. 349 din 29 iunie 2001. 
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• cu 15 ani, dacă au realizat cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare, 

pentru cei  cu handicap grav;  

• cu 10 ani, dacă au realizat cel puţin două treimi din stagiul complet de 

cotizare, pentru   cei cu handicap accentuat;  

• cu 10 ani, dacă au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu 

handicap   mediu. 

 Asiguraţii nevăzători beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de 

vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de 

cotizare prevăzut de lege (art. 47 alin. 2). 

 Beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare 

an de privare de libertate, de deportare în străinătate după data de 23 august 

1944 şi/sau de prizonierat, asiguraţii cu stagiul complet de cotizare, cărora li s-au 

stabilit drepturi privind vechimea în muncă în condiţiile prevăzute la art. 1 alin.(1) 

lit. a), b) şi c)  şi alin.(2) din Decretul - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945,  precum şi celor deportate în străinătate ori aflate 

în prizonierat8 (art. 48) 

 Conform art. 48² alin.(1) din Legea nr. 19/2000 (Art. 482 a fost introdus de Legea 

nr. 338 din 31 mai 2002 publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 

446 din 25 iunie 2002) , femeile care au realizat stagiul complet de cotizare şi 

care au născut cel puţin 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 10 ani, 

beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare după cum urmează:  

• cu un an - pentru 3 copii;  

• cu doi ani - pentru 4 sau mai mulţi copii.  

 

 

b)  Pensia anticipată 
                                                 
8 Republicat în „Monitorul Oficial al României”, partea I,  nr. 118 din 18 martie 1998.  Art.1 alin.(1) din Decretul nr. 118/1990 

precizează: „Constituie vechime în muncă şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcţie 

de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: a) a executat o pedeapsă privativă de 

libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare 

preventivă pentru infracţiuni politice; b) a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru 

cercetări de către organele de represiune; c) a fost internată în spitale de psihiatrie (....).“ 

javascript:ln2Go2lnk(82839);
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Asiguraţii  care au depăşit stagiul complet de cotizare  cu cel puţin 10 ani pot 

solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare 
care sunt 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi (art. 49 alin. 1 din Legea nr. 

19/2000). 

   De reţinut este  faptul că la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea 

pensiei anticipate nu se au în vedere: 

• perioadele necontributive în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale 

învăţământului universitar, precum şi cele în care este satisfăcut serviciul 

militar; 

• perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie pentru invaliditate. 

    Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei 

pentru limită de vârstă.  

   La împlinirea vârstelor standard de pensionare, pensia anticipată devine pensie 

pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a 

eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare. 

 

c)  Pensia anticipată parţial  
Art. 50 alin.(1) din Legea nr. 19/2000 stabileşte că  asiguraţii care au realizat 

stagiile complete de cotizare, precum şi cei care au depăşit stagiul complet de cotizare 

cu până la 10 ani pot solicita pensie anticipată parţială cu reducerea vârstelor standard 

de pensionare cu cel mult 5 ani.  

   La fel ca şi în cazul pensiei anticipate, la stabilirea stagiului de cotizare pentru 

acordarea pensiei anticipate parţiale nu se au în vedere: 

• perioadele necontributive în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale 

învăţământului universitar, precum şi cele în care este satisfăcut serviciul 

militar; 

• perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie pentru invaliditate. 

   Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru 

limită de vârstă prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu 

numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare. 

   La împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute de lege, pensia 

anticipată parţială devine pensie pentru limită de vârstă.  
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 d) Pensia de invaliditate  
Dacă în sistemul Legii nr. 3/1977 (abrogată de Legea nr.19/2000) acest tip de 

pensie era reglementat în două capitole distincte (III, respectiv IV), în  Legea nr. 

19/2000 atât pensia pentru pierderea capacităţii de muncă din cauză de accident de 

muncă sau boală profesională, cât şi pensia pentru pierderea capacităţii de muncă în 

afara procesului de muncă, sunt reglementate în capitolul IV, intitulat “Pensii”.  

Art. 53 alin.(1) din Legea nr. 19/2000 stabileşte că au dreptul la pensie de 

invaliditate asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de 

muncă din cauza:  

• accidentelor de muncă, conform legii; 

• bolilor profesionale şi tuberculozei; 

• bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.  

În cazul în care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de muncă, a unei 

boli profesionale, a tuberculozei, precum şi în situaţia în care invaliditatea s-a ivit în 

timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, asiguratul poate beneficia de pensie 

de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.  

  De asemenea, beneficiază de pensie de invaliditate, conform art. 53 alin.(2) din 

Legea nr. 19/2000: 

• asiguraţii care satisfac obligaţii militare - în condiţiile prevăzute la art. 53 

alin.(1) din Legea nr. 19/2000; 

• elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din 

capacitatea de muncă din cauza accidentelor sau bolilor profesionale 

survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale - în condiţiile prevăzute 

la art. 53 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 19/2000;  

• persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi marii 

mutilaţi, ca urmare a participării la evenimentele revoluţionare din 

decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale 

anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză; aceste persoane au dreptul 

şi la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea în muncă, pe timpul cât 

durează invaliditatea, stabilită în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia 

de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.  
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   La împlinirea vârstei standard sau a vârstei standard reduse conform legii pentru 

obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta 

pentru  cea mai avantajoasă dintre pensii, dar indemnizaţia pentru însoţitor se menţine, 

indiferent de pensia pentru care se optează (art. 64 alin. (1)  din Legea nr. 19/2000). 

Potrivit dispoziţiilor art.54 din Legea nr. 19/2000, în raport cu cerinţele locului de 

muncă şi cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este de trei grade 

şi anume: 

 Invaliditatea de gradul I, caracterizată prin pierderea totală  a capacităţii de 

muncă, a capacităţii de autoservire, autoconducţie sau de orientare spaţială, 

invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei 

persoane. Acest tip de invaliditate este şi cel mai grav şi de aceea,  potrivit art. 

61 alin.(1), pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au 

dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix. 

Cuantumul fix al acestei indemnizaţii  pentru însoţitor se stabileşte la nivelul 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Invaliditatea de gradul II se caracterizează prin pierderea totală a capacităţii de 

muncă, însă invalidul are posibilitatea să se autoservească, autoconducă şi să 

se orienteze spaţial, fără ajutorul altei persoane; 

 Invaliditatea de gradul III se caracterizează prin pierderea a cel puţin jumătate 

din capacitatea de muncă, invalidul putând să presteze o activitate profesională.  

Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II, şi III de 

invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii.  

Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie 

emisă de către medicul specializat în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de 

muncă, numit în lege “medic expert al asigurărilor sociale”, în termen de 30 de zile de la 

data înregistrării cererii, însoţită de documentaţia necesară. Împotriva deciziei se poate 

face contestaţie la casa teritorială de pensii, în termen de 30 de zile de la comunicare; 

totodată, decizia de încadrare sau de neîncadrare într-un grad de invaliditate, 

necontestată în termen, este definitivă. 

    La soluţionarea contestaţiei, casa teritorială de pensii consultă Institutul Naţional 

de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, avizul acestuia fiind 
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obligatoriu şi rămânând definitiv. Termenul de rezolvare a contestaţiei este de 45 de zile 

de la data înregistrării acesteia.  

De pensia de invaliditate beneficiază asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel 

puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza: 

• accidentelor de muncă, conform legii; 

• bolilor profesionale şi tuberculozei; 

• bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca; 

• asiguraţii care satisfac obligaţii militare prevăzute la art. 38 alin.(1) lit. c) din 

Legea nr.19/2000 : “stagiul militar, ca militar în termen, militar cu termen 

redus, pe durata stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat”; 

• elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din 

capacitatea de muncă, datorită accidentelor sau bolilor profesionale, 

survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale; 

• persoanele care şi-au pierdut total sau parţial, capacitatea de muncă, cei 

grav mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din 

decembrie 1989, ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din 

decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale 

anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul şi la pensie de 

invaliditate, indiferent de vechimea în muncă, pe timpul cât durează 

invaliditatea, stabilită în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de 

invaliditate persoanelor care au suferit  accidente de muncă; 
    Pensionarii de invaliditate sunt supuşi obligatoriu şi revizuirii medicale, în 

funcţie de afecţiune, la intervale de 6 - 12 luni, până la împlinirea vârstelor standard de 

pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii. 

   Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea 

sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat. 

   După fiecare revizuire, medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei 

teritoriale de pensii emite o nouă decizie prin care se stabileşte, după caz:  

• menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;  

• încadrarea în alt grad de invaliditate;  
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• încetarea calităţii de pensionar de invaliditate ca urmare a redobândirii 

capacităţii de muncă.  

  Dreptul la pensia de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna 

următoare celei în care s-a emis decizia de revizuire medicală.  

    Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală 

atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era 

prevăzută revizuirea medicală.      
   Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:  

• prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;  

• au împlinit vârstele prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei pentru limită 

de vârstă;  

• au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare 

şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform legii.  

     Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor care nu sunt supuşi revizuirii 

medicale periodice, sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii stabilite de 

medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia de încadrare în grad de 

invaliditate, în vederea reintegrării socio-profesionale în aceeaşi muncă sau în alta.  

  Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a acestei obligaţii atrage 

suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.  

   Suspendarea plăţii pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, 

începerii programelor recuperatorii.   

Datorită gravităţii consecinţelor invalidităţii de gradul I, care constă în pierderea 

totală  a capacitaţii de muncă, a capacitaţii de autoservire, autoconducţie sau de 

orientare spaţială, invalizii necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea 

altei persoane, în afara pensiei de invaliditate, aceştia au dreptul la o indemnizaţie 
pentru însoţitor în cuantum fix.  

Cuantumul acestei indemnizaţii se stabileşte anual prin legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe 

ţară. In timpul execuţiei bugetare, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor se poate 

reactualiza prin hotărâre a Guvernului. Indemnizaţia pentru însoţitor se menţine 

indiferent de pensia pentru care optează beneficiarul pensiei de invaliditate. 
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La împlinirea vârstei standard prevăzută de Legea nr. 19/2000 pentru obţinerea 

pensiei pentru limită de vârstă, beneficiarul pensiei de invaliditate are dreptul de a 
opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii. 

Pensionarii de invaliditate sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii 

întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale, care a emis decizia de încadrare în 

grad de invaliditate, în vederea reintegrării socio-profesionale în aceeaşi muncă sau în 

alta. Neîndeplinirea acestei obligaţii, din motive imputabile pensionarului, atrage 

suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării, dar suspendarea 

plăţii pensiei încetează cu luna următoare reluării, sau, după caz, a începerii 

programelor recuperatorii. 

Nu există această obligaţie pentru persoanele prevăzute la art. 62, alin.(7) din 

Legea nr. 19/2000, adică pentru cele care : 

• prezintă invalidităţi ce afectează ireversibil capacitatea de muncă ; 

• au împlinit vârstele prevăzute pentru obţinerea pensiei pentru limită de 

vârstă; 

• au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare 

şi au realizat stagiile complete de cotizare. 

Prin Legea nr. 11/2008 pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale , se stabileşte că  „În cazul 

în care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli 

profesionale, a tuberculozei, neoplaziilor, SIDA, precum şi în situaţia în care 

invaliditatea s-a ivit în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare prevăzute la art. 

38 alin. (1) lit. c), asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de 

stagiul de cotizare.” 

 

e) Pensia de urmaş  
   Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, dacă persoana 

decedată era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii (art. 65 

din Legea nr. 19/2000).  

Potrivit art. 66, copiii au dreptul la pensie de urmaş: 

• până la vârsta de 16 ani; 
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• dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, 

până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; 

• pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada 

în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b);  

In situaţia soţului supravieţuitor trebuie precizat că: 

• potrivit reglementărilor stabilite prin Legea nr. 19/2000, acesta are dreptul la 

pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de 

pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani (art. 67 alin.(1); 

• în cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 

10 ani, cuantumul pensiei de urmaş se diminuează cu 0,5% pentru fiecare 

lună, respectiv 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus (art. 67 alin.(2) 

din Legea nr.19/2000); 

• soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe 

perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost 

de cel puţin 1 an (art. 68 alin.(1); 

• soţul supravieţuitor – conform art. 68 alin.(2) din Legea nr. 19/2000 – are 

dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă 

decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, 

a unei boli profesionale sau tuberculozei şi dacă nu realizează venituri 

lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie 

sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie; 

• soţul supravieţuitor, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 67 şi la 

art. 68 alin.(1) din Legea nr. 19/2000, beneficiază de pensie de urmaş pe o 

perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu 

realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care 

asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din 

salariul mediu brut pe economie (art. 69 din Legea nr.19/2000); 

• soţul supravieţuitor care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul 

sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani,  beneficiază de pensie de 

urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în 

perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate 

profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai 
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mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie (art. 70 din Legea 

nr.19/2000); 

   Pensia de urmaş este condiţionată de dreptul la pensie al susţinătorului decedat 

şi este diferenţiată în raport cu numărul urmaşilor care au dreptul la pensie. 

   Conform art. 71 alin.(1) din Legea nr. 19/2000, pensia de urmaş se calculează, 

după caz, din:  

• pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul 

susţinătorul decedat;  

• pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a 

survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită 

de vârstă şi era în plată cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie 

anticipată, pensie anticipată parţială sau ar fi avut dreptul la una dintre 

aceste categorii de pensie;  

• pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul 

decedat, dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia pentru limită de 

vârstă.  

   Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea unui procent asupra 

punctajului mediu anual realizat de susţinător, în funcţie de numărul urmaşilor 

îndreptăţiţi, astfel:  

• pentru un singur urmaş – 50,0%;  

• pentru 2 urmaşi – 75,0%;  

• pentru 3 sau mai mulţi urmaşi – 100,0%.  

   Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, reprezintă 

însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.  

  Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile 

pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai 

avantajoasă pensie.  
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3.3.2. Acordarea dreptului la pensie  
Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a mandatarului desemnat de 

aceasta cu procură specială, a tutorelui sau a curatorului acesteia (art. 82 alin.(1) din 

Legea nr. 19/2000).  

   Cererea de pensionare, împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea 

condiţiilor legale, se înregistrează la casa teritorială de pensii în raza căreia se află 

domiciliul asiguratului (solicitantului).  

   Actele la care se face referire sunt, potrivit pct. 28 din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 19/20009, următoarele:  

 pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată 
parţială:  

- cererea pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/anticipată/anticipată 

parţială (anexa nr. 12 la norme);  

- carnetul de muncă (original şi copie); 

- carnetul de asigurări sociale (original şi copie); 

- alte acte privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, realizată în alte 

sectoare de activitate;  

- livretul militar (original şi copie);  

- diploma de studii (original şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata 

normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;  

- pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ 

universitar în străinătate este necesară dovada privind recunoaşterea acestora 

de către statul român;  

- adeverinţa privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin 

contractul colectiv/individual de muncă;  

- adeverinţa privind condiţiile speciale şi/sau deosebite de muncă;  

- dovada certificării stagiului de cotizare;  

- procura specială pentru mandatar;  

- adeverinţa din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;  

- actele pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului - lege nr. 118/1990. 

                                                 
9 Publicate  în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 237 din 10 mai 2001. 

javascript:ln2Go2lnk(82839);
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     Adeverinţa din care rezultă data încetării calităţii de asigurat se prezintă după 

primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare şi este necesară numai în cazul 

persoanelor care solicită pensie anticipată sau pensie anticipată parţială. Începerea 

plăţii drepturilor este condiţionată de prezentarea acestei adeverinţe.  Pentru efectuarea 

plăţii pensiei pentru limită de vârstă nu este necesară dovada încetării calităţii de 

asigurat. 

 pentru acordarea pensiei de invaliditate se solicită: cererea pentru înscrierea 

la pensie de invaliditate; actele menţionate la pct. 28 lit. a) din Legea nr.19/2000; 

decizia emisă de medicul expert al asigurărilor sociale; şi adeverinţa din care să 

rezulte încetarea plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi 

cuantumul acesteia. 
 pentru acordarea  pensiei de urmaş sunt necesare următoarele acte:  

- cererea pentru înscrierea la pensie de urmaş ;  

- actele menţionate la pct. 28 lit. a) Legea nr.19/2000 pentru cazurile în care 

susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;  

- actele de stare civilă ale solicitanţilor;  

- decizia de pensie/talon de pensie (pentru cazurile în care susţinătorul decedat 

avea calitatea de pensionar);  

- adeverinţa de studii (elev sau student);  

- cauza decesului (cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea 

calitatea de pensionar); 

- declaraţia pe propria răspundere, din care rezultă că urmaşul nu a fost 

condamnat prin sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau 

tentativă de omor comisă asupra susţinătorului decedat. 

  Drepturile de pensie pentru limită de vârstă se acordă şi se plătesc de la data 

îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile 

de la această dată (art. 83 alin.(1) din Legea nr. 19/2000). Persoanele care solicită 

înscrierea la pensie pentru limită de vârstă pot continua activitatea după primirea 

deciziei de admitere a cererii de pensionare numai cu acordul angajatorului.  
   Art. 83 alin.(2) din Legea nr. 19/2000 stabileşte că drepturile de pensie 
anticipată sau pensie anticipată parţială se acordă şi se plătesc:  
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• de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusă 

în termenul de 30 de zile de la această dată, dar nu înainte de data încetării 

calităţii de asigurat, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin.(1) pct. I, II 

şi III;  

• de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusă 

în termenul de 30 de zile de la această dată, în cazul persoanelor prevăzute 

la art. 5 alin.(1) pct. IV şi V.  

     În cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin.(2) din Legea nr. 19/2000, ale căror 

cereri au fost înregistrate în termenul de 30 de zile, drepturile de pensie pentru limită de 

vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială se acordă de la data îndeplinirii 

condiţiilor de pensionare, dar nu înainte de data încetării calităţii de asigurat.  

   În cazul persoanelor ale căror cereri de pensionare au fost înregistrate cu 

depăşirea  termenului de 30 de zile, drepturile de pensie se acordă şi se plătesc:  

• de la data depunerii cererii, în cazul pensiei pentru limită de vârstă;  

• de la data depunerii cererii, dar nu înainte de data încetării calităţii de 

asigurat, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III din 

Legea nr. 19/2000, care solicită pensie anticipată sau pensie anticipată 

parţială; 

• de la data depunerii cererii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin.(1)  

pct. IV şi V din Legea nr. 19/2000, care solicită pensie pentru limită de 

vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială; 

• de la data depunerii cererii, dar nu înainte de data încetării   calităţii de 

asigurat, în cazul persoanelor asigurate în mod facultativ, care solicită 

pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată 

parţială.   

 

   Conform art.  84 alin. 2, drepturile de pensie de invaliditate se acordă şi se 

plătesc:  

• de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de 

muncă, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data 

emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate;  
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• de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de 

muncă, dar nu înainte de data încetării calităţii de asigurat, dacă cererea a 

fost depusă în termenul de 60 de zile, în cazul persoanelor asigurate 

facultativ;  

• de la data înregistrării cererii, dar nu înainte de data încetării calităţii de 

asigurat, în cazul persoanelor asigurate facultativ, ale căror cereri au fost 

depuse cu depăşirea termenului de 60 de zile;  

• de la data înregistrării cererii, în cazul persoanelor care la data solicitării 

pensiei de invaliditate nu mai au calitatea de asigurat.     

   Persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare nu mai pot solicita 

înscrierea la pensia de invaliditate (art. 84 alin.(1) din Legea nr. 19/2000).  

   Potrivit art. 85 alin.(1), drepturile de pensie de urmaş, în cazul persoanelor 

care îndeplinesc condiţiile legale la data decesului susţinătorului asigurat, se acordă la 

cerere:  

• începând cu luna următoare decesului, în cazul în care susţinătorul decedat 

era pensionar, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la 

data decesului;  

• de la data decesului susţinătorului, în cazul în care susţinătorul decedat nu 

era pensionar la data decesului, dacă cererea a fost depusă în termen de 

90 de zile de la această dată;  

• de la data depunerii cererii, în situaţiile în care s-a depăşit termenul de 90 

de zile;  

    În cazul în care urmaşul îndeplineşte condiţiile legale ulterior datei decesului 

susţinătorului asigurat, drepturile de pensie de urmaş se acordă de la data îndeplinirii 

condiţiilor, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 90 de zile de la această dată. În 

situaţia în care s-a depăşit acest termen, drepturile de pensie de urmaş se acordă de la 

data înregistrării cererii.  

 Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă 

de casa teritorială de pensii în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii (art. 86 

alin.(1) din Legea nr. 19/2000).  
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   Decizia casei teritoriale de pensii cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza 

cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare, iar aceasta se comunică în 

scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.  

   Decizia poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă (tribunalul) în 

a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului, în termen de 45 de zile de la 

comunicare, iar dacă nu este contestată în termen, ea rămâne definitivă.  

  Casa teritorială de pensii, în situaţia în care se constată erori în stabilirea şi în 

plata drepturilor de pensie, operează  revizuirile şi modificările legale, atrăgând, după 

caz, răspunderea celor vinovaţi, iar drepturile rezultate ca urmare a revizuirii se cuvin şi 

se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

 Plata pensiei se face lunar (art. 90 alin.(1) din Legea nr. 19/2000). Pensia se 

plăteşte personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau 

reprezentantului  legal al acestuia, în funcţie de opţiune, prin mandat poştal, cont curent 

sau cont de card, în condiţiile negociate prin convenţiile încheiate de Casa Naţională de 

Pensii şi Alte  Drepturi de Asigurări Sociale cu Compania Naţională «Poşta Română» - 

S.A., respectiv cu instituţii bancare.  

    Art. 92 alin.(1) din Legea nr. 19/2000 stabileşte că plata pensiei se suspendă 

începând cu luna următoare celei în care:  

• pensionarul îşi stabileşte domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a 

încheiat convenţie de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede 

că pensia se plăteşte de către celălalt stat; 

• beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale se 

regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I şi II din 

Legea nr. 19/2000;  

• beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezintă la revizuirea medicală 

periodică; 

• beneficiarul unei pensii de urmaş realizează dintr-o activitate profesională 

venituri brute lunare mai mari de o pătrime din salariul mediu brut pe 

economie; 

• copilul urmaş nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru acordarea 

pensiei de urmaş; 

• soţul supravieţuitor, beneficiarul unei pensii de urmaş, se recăsătoreşte.  
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Plata pensiei se suspendă şi în cazul în care taloanele de plată au fost returnate 

la casa teritorială de pensii (art. 92 din Legea nr. 19/2000). Suspendarea operează 

începând cu luna următoare celei de-a treia luni consecutive de returnare a taloanelor. 

   Plata indemnizaţiei de însoţitor se suspendă pe perioada în care pensionarul de 

invaliditate gradul I, cu excepţia nevăzătorilor, este internat în instituţii de asistenţă 

socială sau în unităţi medicale specializate, în care se asigură supraveghere şi îngrijire 

permanentă din partea statului.  

    Reluarea în plată a pensiilor suspendate se face la cerere, începând cu luna 

următoare celei în care a încetat cauza suspendării, dacă cererea a fost depusă în 

termen de 30 de zile de la data încetării cauzei suspendării (art. 92 alin.(1) din Legea nr. 

19/2000). În situaţia în care cererea de reluare în plată a fost înregistrată după 

expirarea termenului de 30 de zile, plata se face începând cu luna următoare celei în 

care a fost înregistrată cererea.  

 Odată cu reluarea în plată a pensiilor suspendate se achită şi pensiile restante, 

cuvenite şi neîncasate, cu respectarea termenului general de prescripţie. 

     Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care:  

• beneficiarul a decedat;  

• beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost 

acordată pensia;  

• urmaşul a fost condamnat printr-o hotărâre rămasă definitivă pentru 

infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului.  În 

acest caz, instanţele judecătoreşti au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la 

data rămânerii definitive a hotărârii să comunice această situaţie, în scris, 

Casei Naţionale de Pensii şi Alte  Drepturi de Asigurări Sociale.  

   Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, reprezentând pensia 

pe luna în care a avut loc decesul, şi, după caz, drepturile de pensie cuvenite şi 

neachitate până la deces se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în 

lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun. Aceste sume pot fi 

solicitate în cadrul termenului general de prescripţie.  
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3.3.3.Calculul cuantumului pensiilor 
Începând cu data înscrierii la pensie, cuantumul pensiei se determină prin 

înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu 

valoarea unui punct de pensie. 

Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determină 

prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale 
realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzători stagiului 

complet de cotizare, prevăzut în Anexa nr. 3/Lege nr.19/2000. 

      În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 43 şi art.47, la stabilirea punctajului mediu 

anual  se iau în considerare stagiile de cotizare prevăzute la aceste articole. 

În situaţiile prevăzute la art.44, la stabilirea punctajului mediu anual al asiguraţilor 

se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 şi 

nr.5/Lege nr.19/2000.    

Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a punctajului 

rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună. 

Numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut 

lunar individual, inclusiv sporurile şi adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, 

care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, la salariul 

mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 

      Pentru perioadele în care Institutul Naţional de Statistică a comunicat numai 

salariul mediu brut lunar pe economie la nivel anual, punctajul anual al asiguratului se 

determină ca raport între media lunară din anul respectiv a salariilor brute individuale, 

inclusiv sporurile şi adaosurile, sau, după caz, a venitului asigurat, care a constituit baza 

de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, şi salariul mediu brut lunar pe 

economie din anul respectiv, comunicat de Institutul Naţional de Statistică şi Studii 

Economice. 

     Pentru lunile pentru care Institutul Naţional de Statistică  nu a comunicat încă 

salariul mediu brut lunar pe economie se utilizează (pentru întreaga lună) ultimul salariu 

mediu brut lunar pe economie comunicat. 

      Punctajul asiguratului, se calculează la nivelul veniturilor brute realizate pentru 

care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale. 



 64 

     Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se 

utilizează: 

    a) cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurări sociale obţinute 

în perioadele respective, în cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a); 

    b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, pentru 

cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) şi la art. 53 alin. (3). 

     Pentru stagiul potenţial, acordat asiguraţilor în drept să obţină o pensie de 

invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de: 

    a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav; 

    b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap 

accentuat; 

    c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap 

mediu. 

     În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art.38 

alin.(1) lit.a) şi care în aceeaşi perioadă obţin venituri pentru care se datorează 

contribuţia de asigurări sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau în 

considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele 

asimilate.     

     Asiguraţii care, după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de 

vârstă, reglementate de lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public, 

regăsindu-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5, beneficiază de majorarea 

punctajului realizat în această perioadă, cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% 

pentru fiecare an suplimentar. 

Numărul de puncte realizat de şomeri se calculează prin raportarea cuantumului 

drepturilor băneşti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, 

comunicat de Institutul Naţional de Statistică.Se exceptează persoanele care 

beneficiază de plăţi compensatorii, pentru care s-a achitat contribuţia din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj. În aceste cazuri numărul de puncte se calculează prin 

raportarea sumei obţinute în urma aplicării coeficientului rezultat conform prevederilor 

art. 37 alin. (2) asupra drepturilor primite, la salariul mediu brut lunar comunicat de 

Institutul Naţional de Statistică pentru luna respectivă.    
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Cuantumul pensiei stabilit  se majorează cu suma corespunzătoare contribuţiei 

pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit legii. 

           Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor art.180 alin.(2), aferent 

pensiilor din sistemul public, se poate majora prin măsuri adoptate prin hotărâri ale 

Guvernului. 

 

3.4. Indexarea şi recorelarea pensiilor 
3.4.1.Indexarea 
  

 Începând cu  anul 2001, a fost aplicată o politică de indexare trimestrială 

diferenţiată a pensiilor. Aceasta a avut drept scop diminuarea inechităţilor existente 

între pensiile stabilite în diferite perioade de timp ca urmare  a reglementărilor distincte 

aplicate.  

Pentru acoperirea influenţei inflaţiei asupra pensiilor, a fost aplicat un mecanism 

de indexare trimestrială pentru aceste venituri, stabilit prin hotărâri ale Guvernului. 

Procentul de indexare a pensiilor a fost diferit în funcţie de categoriile de beneficiari şi 

de data deschiderii drepturilor, pentru a elimina dezechilibrele şi inechităţile între 

nivelele pensiilor.  

Legea nr.19/2000 prevede exerciţiul bugetar anual, iar indexarea să se realizeze  

prin actualizarea valorii punctului de pensie o singură dată pe an, la începutul anului, 

funcţie de inflaţie. 

În perioada 2001-2004, indexarea s-a aplicat numai pensiilor ale căror 

cuantumuri au fost sub valoarea echivalentului în lei a unui punctaj mediu anual de 3 

puncte pentru perioada aprilie 2001-februarie 2003 şi de 5 puncte pentru iunie 2003 - 

2004. 

Până în anul 2005 reglementările  prevedeau acoperirea indicelui  prognozat al 

preţurilor de consum în luna decembrie a anului anterior, prin aplicarea în ultima lună a 

fiecărui trimestru, a unei indexări egale cu produsul tuturor indicilor preţurilor de consum 

prognozaţi pentru fiecare lună a trimestrului (Anexa nr.2). 

Ţinând  seama de scăderea substanţială a inflaţiei în perioada 2001-2004, în 

anul 2005, acoperirea indicelui prognozat al preţurilor de consum s-a făcut o singură 

dată, prin indexarea în luna ianuarie a punctului de pensie. În perioada 2006 - 2008 s-
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au acordat majorări ale valorii punctului de pensie şi pe parcursul anului prin Ordonanţe 

ale Guvernului, în funcţie de evoluţia situaţiei socio-economice şi  de disponibilităţile 

bugetare (financiare).  

Pentru anul 2009, prin Legea nr.19/2009 -  legea  bugetului asigurarilor sociale 

de stat - au fost prevăzute valorile nominale ale punctului de pensie care urmau să intre 

în vigoare, respectiv de 718,4 lei de la 1 aprilie 2009 şi de 732,8 lei de la 1 octombrie 

2009. De majorare nu beneficiază pensionarii încadraţi în grupele I şi II de muncă. 

 

 

3.4.2.Recorelarea 
 

Conform art. 168 alin. 1 din Legea nr. 19/2000,  Guvernul a luat măsuri de 

recorelare a tuturor categoriilor de pensii, având în vedere schimbările produse în baza 

de calcul a acestora începând cu anul 1991, ca urmare a trecerii la salarii individuale 

brute, a luării în considerare a sporurilor cu caracter permanent, precum şi a majorării 

salariilor în sectorul bugetar sau a negocierii acestora la societăţile comerciale şi la 

regiile autonome. 

Recorelarea s-a efectuat  în 6 etape pe parcursul anilor 2002-2004, în câte 2 

etape  pentru fiecare an (semestrial, în lunile ianuarie şi iulie). Scopul recorelării l-a 

reprezentat atenuarea decalajelor majore care există între pensii în funcţie de anul 

înscrierii la pensie.Au beneficiat: 

• pensionarii pentru limită de vârstă şi stagiu complet de cotizare  şi pensionarii 

beneficiari de pensie de urmaş, înscrişi la pensie înainte de 199910 al căror 

punctaj mediu anual a fost mai mic de 3 puncte şi pentru care s-au  înregistrat 

cele mai mari decalaje ale cuantumului pensiilor; 

• pensionarii agricultori ale căror drepturi de pensie au fost stabilite anterior 

datei de 29 iulie 1992. 

Pensiile   celor  care   nu   au avut  vechime  integrală, nu  s-au  recorelat,  

deoarece în  cazul  acestor  pensionari, raportul  dintre  pensia  medie  pentru vechime 

integrală şi cea pentru vechime incompletă nu s-a deteriorat, dimpotrivă, s-a menţinut, 

                                                 
10 S-a aplicat doar pensionarilor până în 1999, deoarece până în acest an pensia medie a intrarilor din 
fiecare an era sub punctajul mediu estimat. 
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sau chiar s-a îmbunătăţit, datorită unor majorări a nivelului pensiei minime, şi a 

indexărilor şi a majorărilor nediferenţiate aplicate pensiilor. 

Recorelarea a însemnat corectarea, în plus, a punctajului mediu anual11 al 

fiecărui pensionar prin acordarea suplimentară a  unui  număr de puncte (punctaj 
suplimentar).Această acţiune reparatorie a urmat mai multe etape şi anume: 

• s-a stabilit punctajul mediu anual al pensionarilor în funcţie de anul inscrierii 
la pensie; 

• s-a stabilit punctajul mediu estimat - punctajul obţinut în urma aplicării 

prevederilor Legii nr.19/2000 pentru stabilirea, la 1 aprilie 2001, a pensiei 

asiguratului standard, care în condiţiile legislaţiei anterioare a contribuit un 

număr de ani egal cu stagiul de cotizare cerut de noua lege la data intrării în 

vigoare şi a avut un venit asigurat egal cu salariul mediu brut lunar pe 

economie în  fiecare lună de cotizare. Punctajul mediu estimat pentru 

pensionarii beneficiari ai pensiei pentru limită de vârstă cu stagiu complet de 

cotizare a fost de 1,15074 puncte, iar pentru pensiile urmaşilor, punctajul mediu 

estimat a fost  de 0,41845 puncte şi a rezultat prin aplicarea asupra punctajului 

mediu estimat al asiguratului standard, a raportului dintre pensia medie a 

pensionarilor urmaşi şi pensia medie a pensionarilor pentru limită de vârstă. 

• punctajul mediu anual pentru fiecare an de ieşire la pensie s-a comparat cu 

punctajul mediu estimat, diferenţa reprezentând punctajul suplimentar care 
s-a acordat fiecărei persoane, astfel încât, în anul 2004, pensia medie a 

pensionarilor inscrişi la pensie în acelaşi an să atingă pensia corespunzatoare 

punctajului mediu estimat. 

S-a acordat prioritate pensionarilor cu venituri mici, care au primit în anul 2002  

un procent de recorelare mai mare comparativ cu procentul acordat pensionarilor cu 

venituri mai mari, urmând ca proporţia să se modifice, astfel încât în luna iulie 2003 

recorelarea să se realizeze în proporţie de 65,0%, iar până la finele anului 2004, toţi 

pensionarii a căror pensie se recorelează să primească  recorelarea. 

                                                 
11Stabilirea punctajului mediu anual pentru pensionarii ieşiţi la pensie înainte de 1 aprilie 2001 s-a 
efectuat prin împărţirea valorii pensiei cuvenite sau aflate în plată la 31 martie 2001 (din care s-a scăzut 
contribuţia de asigurări de sănătate) la valoarea unui punct de pensie stabilită la 1 aprilie 2001. 
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La finele procesului de recorelare s-a  estimat că toţi pensionarii care au ieşit la 

pensie în acelaşi an, pentru limită de vârstă , cu vechime completă,  obţin o pensie 

medie egală cu pensia corespunzătoare punctajului mediu estimat pentru persoanele 

care se pensionează în condiţiile Legii 19/2000, adică 1,15074 puncte. 

Recorelarea a avut ca scop, pe lângă acoperirea cu 100,0% a ratei inflaţiei în 

cazul pensionarilor ce beneficiau de acestă măsură specială şi de asigurarea unui trend 

uşor ascendent al ratei de înlocuire12. 

 Aplicarea  măsurilor de recorelare a pensiilor au determinat o creştere a 

pensiilor numai pentru anumite categorii de pensii.Astfel, din totalul celor peste 3,7 

milioane de pensii provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat – aflate în 

plată la acel moment, au fost supuse programului de recorelare 2,22 milioane de pensii 

provenite din sistemul de stat (limită de vârstă cu stagiu complet şi urmaşi) şi 0,34 

milioane  de  pensii pentru agricultori. 

 Recorelarea a nemulţumit însă o parte a pensionarilor, respectiv a celor a căror 

cuantum al pensiei depăşea în plată nivelul rezultat prin aplicarea  recorelării – caz în 

care pensia a stagnat.Această  stagnare a  cuantumului pensiei  se menţine până la 

atingerea valorii pensiei rezultată din calculul recorelării. 

 

 

3.5.Recalcularea pensiilor 

 Un obiectiv principal al Programului de Guvernare pentru perioada 2005-

2008 l-a constituit eliminarea inechităţilor care mai existau între diferitele categorii de 

pensionari din sistemul public, în funcţie de data pensionării. 

 Cadrul legal a fost asigurat de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.4/2005, 

aprobată cu completări prin Legea nr.78/2005, privind recalcularea pensiilor din 

sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. 

 Prin procesul de recalculare a pensiilor a fost determinat punctajul mediu anual 

potrivit formulei de calcul reglementată de Legea nr.19/2000, pentru toate pensiile 
provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. 

                                                 
12 Rata de înlocuire reprezintă  raportul dintre  pensia medie şi salariul mediu brut. 
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  Prin această măsură s-a urmărit respectarea principiului „la condiţii egale de 
pensionare, pensii egale, indiferent de anul pensionării”, astfel toate pensiile au fost 

recalculate după principiile aceleiaşi legi, indiferent de data pensionării şi indiferent de 

legislaţia care a fost aplicată la momentul stabilirii iniţiale  a cuantumului pensiei, fiind 

calculate pe baza salariilor şi a sporurilor cu caracter permanent din toată perioada  

activă a fiecărui pensionar.  

În urma  procesului de recorelare, pentru anumite categorii de pensii s-a 

înregistrat o creştere a valorii punctului de pensie care a determinat primirea în avans a 

unor pensii mai mari al căror punctaj individual mediu a depăşit punctajul individual 

mediu rezultat în urma recalculării. 

Potrivit principiului „un drept câştigat nu poate fi pierdut”, pensionarii care în 

urma  recalculării au obţinut un punctaj mai mic decât punctajul aflat în plată, au  rămas 

la cuantumul pensiei din acel moment, până când punctajul mediu individual recalculat, 

înmulţit cu valoarea punctului de pensie conducea la obţinerea unui cuantum mai mare. 

În consecinţă, procesul de recalculare a pensiilor nu a fost un proces de 
majorare a pensiilor.Scopul acestei măsuri a fost acela de a se asigura un raport de 

echitate între pensionarii din  sistemul public de pensii. 

 Recalcularea şi plata noilor drepturi de pensie s-a făcut în 4 etape, în cursul 

anului 2005 şi a grupat pensionarii beneficiari în funcţie de anul ieşirii la pensie astfel în 

prima tranşă au fost cuprinşi pensionarii ieşiţi la pensie între anii 1967-1980, în tranşa a 

2-a cei între anii 1981-1990, în tranşa a 3-a cei între anii 1991-1996 şi tranşa a 4-a cei 

între anii 1997-2001. 

 Pe parcursul acestor etape, au fost recalculate pensiile unui număr de 3.557.474 

persoane,  fiind consultate peste 4,1 milioane de dosare (inclusiv circa 500 mii dosare 

de pensii de agricultori aparţinând persoanelor cu stagii de cotizare în ambele sisteme). 

 Ca urmare a aplicării acestui proces, un număr de 1.614.405 persoane au obţinut 

un punctaj mai mare decât cel aflat în plată şi au primit sume suplimentare în cursul 

anului 2005.Un număr de 1.943.069 persoane  au rămas cu pensiile la acelaşi 

nivel.(Tabel nr.6)           
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   Tabelul nr.6 

Total ţară Etapa Număr beneficiari 

Valoare absolută % 

 

 

Total dosare evaluate 

I 206.475 5,8 
II 1.099.232 30,9 
III 1.078.023 30,3 
IV 1.173.744 33,0 

Total 3.557.474 100,0 

 

Pensionari care 

beneficiază de 

creşterea pensiei 

I 81.989 39,7 
II 474.212 43,1 
III 397.328 36,9 
IV 660.876 56,3 

Total 1.614.405 45,4 
 

Pensionari cu 

punctajul recalculat 

mai mic decât 

punctajul aflat în plată 

I 124.486 60,3 
II 625.020 56,9 
III 680.695 63,1 
IV 512.868 43,7 

Total 1.943.069 54,6 
 
 Recalcularea s-a efectuat în baza datelor, elementelor şi informaţiilor existente în 

dosarele individuale  de pensie aflate în evidenţa caselor teritoriale de pensii. 

 Potrivit prevederilor OUG nr.4/2005, în situaţia în care pensionarii depuneau alte 

acte doveditoare cu elemente noi, în temeiul cărora să solicite modificarea drepturilor 

recalculate iniţial, acestea au fost revizuite. 

 În situaţia în care elementele doveditoare s-au  depus în termen de 3 ani de la 

data iniţială a recalculării, drepturile modificate s-au acordat retroactiv de la data plăţii 

drepturilor recalculate.   

 În urma acestei  acţiuni s-au  adăugat la stagiul de cotizare  perioadele în care 

titularii de pensie au efectuat stagiul militar obligatoriu  şi perioadele în care au urmat 

cursurile învăţământului superior. Totodată, s-au adăugat şi perioadele lucrate cu 

contract de muncă după emiterea deciziei iniţiale de pensionare.  
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3.6. Modificări ale legislaţiei 

Legea nr.19/2000 privind  sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale în perioada 2001- 2009 a fost modificată şi completată cu 35 ordonanţe ale 

guvernului şi 23 legi. Se pot exemplifica următoarele modificări majore: 

A) Conform OUG nr. 67/2003, începând cu data de 1 ianuarie 2004 punctajul 

mediu anual aferent pensiilor aflate in plata sau cuvenite la data de 31 decembrie 2003 

in sistemul public de pensii, provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor, 

s-au  majorat cu 100,0%. 

B) Prin dispoziţiile art. 60 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate13 au fost 

abrogate prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate 

temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi 

recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, 

concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, cuprinse în art. 7, 26, 27, 35, 

art. 98 - 101, art. 103 - 125, art. 129 - 134 şi la art. 136 - 138 din Legea nr. 19/2000  

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

C) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului14 a abrogat, prin prevederile art. 28 alin. (2) , dispoziţiile 

referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, cuprinse în art. 98, 99, 

121, 122, 123, 125, 1251, 129 şi 138 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

Aşadar, în prezent, Legea nr. 19/2000 reglementează sistemul public de pensii şi  

ajutorul în caz de deces. Dispoziţiile privind concediul şi indemnizaţia pentru 

incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru 

                                                 

13 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 1074 din 29 noiembrie 2005;  aprobată prin Legea nr. 399/2006, publicată 

în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 901 din 6 noiembrie 2006; modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 

35/2006, publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 675 din 7 august 2006; modificată prin Ordonanţă de Urgenţă a 

Guvernului nr. 91/2006, publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006.  

14 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 1008 din 14 noiembrie 2005;  aprobată prin Legea nr. 7/2007, publicată în 

„Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 33 din 17 ianuarie 2007. 
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maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav sunt cuprinse în 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005,aprobată prin Legea nr. 399/2006, 

modificată şi completată prin O.U.G. nr. 91/2006 , iar concediul şi indemnizaţia pentru 

creşterea copilului sunt stabilite  de Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 148/2005. 

D) Prin noile reglementări legislative, pensiile pentru agricultori se susţin 

financiar de la  bugetul statului, degrevându-se astfel de aceste cheltuieli bugetul 

asigurărilor sociale de stat. Totodată, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 

19/11/2008 a fost publicată Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi 

de asigurări sociale ale agricultorilor, lege care, exceptând art. 74,  intră în vigoare la 1 

ianuarie 2010. Dispoziţiile privind măsurile necesare în vederea înfiinţării şi funcţionării 

Departamentului de pensii pentru agricultori în cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale , respectiv art. 74 din lege, intră în vigoare la 1 iulie 2009. 

Din dispoziţiile legii rezultă că acest departament va fi cel care va administra, gestiona, 

coordona şi controla activitatea privind asigurările sociale, pensiile şi alte drepturi de 

asigurări sociale ale agricultorilor, iar la nivelul fiecărei case teritoriale de pensii se 

înfiinţează « direcţia de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori ». 

Asiguraţii în sistemul de pensii pentru agricultori pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor 

state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe 

teritoriul României, în mediul rural, iar pentru a  beneficia de prestaţiile de asigurări 

sociale, asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii la sistemul de pensii pentru 

agricultori.  
Asigurarea în sistemul de pensii pentru agricultori se va face prin declaraţie, fiind 

asigurate obligatoriu prin efectul legii persoanele fizice cu vârstele cuprinse între 16 şi 

63 de ani, care locuiesc temporar sau definitiv în mediul rural, precum şi membrii de 

familie ai acestora şi care: 

a) deţin, sub orice titlu, terenuri agricole în exploatare sau sunt proprietari de  

terenuri forestiere, exploatări piscicole, animale, stupi de albine;  

b) desfăşoară activităţi agricole în gospodăria proprie, precum şi activităţi private 

nesalarizate în domeniul agricol, forestier, zootehnic, piscicol, apicol, sericicultură şi 

altele; 

c) sunt membre ale societăţilor agricole sau ale altor forme de asociere din 

agricultură.  
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Nu se vor putea asigura în sistemul de pensii pentru agricultori persoanele care:  

- urmează cursuri de învăţământ organizate potrivit legii;  

- sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare sau sunt asigurate în alte sisteme de pensii neintegrate în sistemul 

public;  

- beneficiază de una dintre categoriile de pensii acordate, potrivit legii, din sistemul 

public de pensii sau din alte sisteme de pensii. 

E) O modificare intervenită în legislaţia privitoare la pensii ar fi şi aceea adusă 

prin OUG nr. 100/2008, cât şi prin Legea nr. 218/2008, acte normative care  vizează 

recalcularea punctajelor pentru pensiile persoanelor care au desfăşurat activităţi 
în locurile încadrate în grupele I şi II de muncă, conform legislaţiei anterioare. 
Deşi iniţial aceste majorări urmau  să se aplice  începând cu anul 2009, totuşi – prin 

publicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 209/2008, în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 826 din data de 9.12.2008, se  prevede amânarea majorării pensiilor din 

fostele grupe I şi II de muncă  până la 1 ianuarie 2010. OUG nr. 209/2008 stabileşte că 
asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau 

grupa II, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, şi pensionarii sistemului 

public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare 

datei de 1 aprilie 2001, încadraţi în aceleaşi grupe de muncă, vor beneficia de 

majorarea punctajelor anuale, după cum urmează: 

• cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa 

I de muncă; 

• cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa 

a II-a de muncă. 

Aceste grupe de muncă erau clasificate conform vechii legislaţii prin Decretul  

nr. 215 din 12 iulie 1977 cu privire la încadrarea personalului muncitor în grupele I, II 

sau III de muncă, prin care se stabilea că, în raport de condiţiile, complexitatea, 

solicitarea mai mare şi importanţa muncii, locurile de muncă se încadrează în grupele I, 

II sau III de muncă. Astfel, locurile de muncă ce, prin natura şi specificul lor, făceau ca 

munca să se desfăşoare în condiţii deosebite se încadrau în grupele I si II de muncă. 

Anumite locuri de muncă unde existau condiţii deosebite dar care puteau fi îmbunătăţite 
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prin măsuri tehnice sau organizatorice, se încadrau temporar în aceste grupe şi se 

revizuiau  anual în raport cu modificarea condiţiilor. In grupa I de muncă se încadrau cu 

caracter permanent: a) minerii şi celelalte categorii de personal care lucrau în subteran; 

b) personalul care executa prelucrarea minereurilor radioactive; c) scafandrii şi 

chesonierii; d) personalul de pe platformele de foraj marin; e) personalul navigant din 

aviaţia civilă care realiza anual numărul de ore de zbor minim prevăzut pe diferite tipuri 

de aeronave, f) personalul care executa operaţii periculoase la fabricarea, manipularea, 

transportul produselor explozive şi a muniţiilor şi elementelor lor cu explozivi de 

sensibilitate mare, inclusiv distrugerea şi delaborarea acestora; g) zidarii samotori care 

lucrau cu cărămizi din sticlă sau la temperaturi de peste 40 grade C; h) sticlarii care 

prelucrau  topitura de sticlă prin suflare cu gura şi fasonarea acesteia; i) vopsitorii de la 

dublu fund al navelor; şi j)  personalul care lucra în leprozerii.  

 In grupa II de muncă se încadrau cu caracter permanent:  

a) minerii şi celelalte categorii de personal care lucrau în subteran în minele de sare; b) 

personalul care executa drenuri la adâncime mai mare de 8 m; c) personalul navigant 

din aviaţia civilă care realiza cel puţin 50% din numărul de ore de zbor (salturi sau 

starturi) prevăzute în grupa I de muncă; d) sudorii care lucrau în interior la nave, 

cazane, conducte, cilindri de locomotive, stâlpi metalici închisi, rezervoare, bazine şi 

alte instalaţii închise; e) personalul care executa operaţii periculoase la fabricarea, 

încercarea, recepţia, verificarea şi manipularea muniţiilor şi a elementelor lor cu 

explozivi de sensibilitate mică; f) personalul care executa direct operaţii de curaţire de 

canale subterane, coşuri industriale, canale de fum, canale de la unităţi de celuloză, 

instalaţii din rafinării, în interiorul cisternelor, rezervoarelor, tancurilor şi conductelor 

petroliere; g) personalul care executa ermetizări de cabine de avioane cu reacţie; h) 

personalul din sala maşinilor de pe nave oceanice, maritime, fluviale şi de pe navele 

care executau lucrări legate de forajul marin; personalul de pe navele de pescuit în 

apele maritime şi oceanice (exclusiv personalul auxiliar); i) personalul care executa 

lucrări de manipulare şi stivuire în săli de congelare şi camere frigorifice cu temperatura 

sub minus 25 grade C.  

Personalul artistic din instituţiile de stat, care îndeplinea funcţia de balerin şi 

acrobat, se încadra în grupa I de muncă, iar personalul artistic din instituţiile de stat, 

care îndeplinea funcţia de solist vocal de operă şi operetă, instrumentist la instrumente 
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de suflat, artist de circ cu activitate de călărie sau dresuri de animale sălbatice, se 

încadra în grupa II de muncă. Personalul de la celelalte locuri de muncă se încadra în 

grupa III.   

De asemenea, se stipulează expres că, în situaţia pensionarilor, prevederile se 

vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2010, prin acordarea punctajului mediu anual 

calculat ca diferenţă dintre punctajul mediu anual rezultat în urma majorării efectuate 

conform prevederilor Legii nr.218/2008 şi cel acordat conform OUG nr.100/2008 pentru 

completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale. 

  F) Acordarea unui ajutor lunar soţului supravieţuitor, începând cu luna ianuarie 

2008, prin aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

578/2004(Hg nr.69/2008) Astfel , în Hg 69/2008, la art.1 – sunt definite condiţiile 

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească soţul supravieţuitor pentru a beneficia de 

ajutor lunar, la art.2 sunt precizate condiţiile cumulative pe  care trebuie să le 

îndeplinească acesta pentru a primi efectiv  ajutorul lunar şi la art.3 sunt stabilite 

cuantumurile sub care trebuie să se situeze pensia soţului supravieţuitor pentru a 

beneficia de ajutor lunar –respectiv 364 lei pentru pensionarii proveniţi din sistemul 

asigurărilor sociale de stat şi de 140 lei pentru pensionarii proveniţi din sistemul 

agricultorilor. Cuantumul  ajutorului lunar este  de 25,0% din nivelul pensiei sotului 

decedat. 

G)Bugetul de stat pentru anul 2009 instituie şi asigură  plata pensiei sociale 

minime garantate, instituită prin O.U.G.nr. 6/2009, Pentru anul 2009, nivelul acestei 

pensii  a fost stabilită la 300 lei începând cu data de 1 aprilie 2009 şi la 350 lei începând 

cu data de 1 octombrie 2009. Această sumă se garantează pensionarilor cu venituri 

mici prin plata lunară a unui complement, ca diferenţă între suma de 350 de lei 

(începând din octombrie 2009) şi veniturile individuale lunare. Începând cu anul 2010, 

nivelul pensiei sociale minime garantate se va stabili, anual, prin legea bugetului de stat 

şi poate fi majorat prin legile de rectificare a bugetului de stat, în raport cu evoluţia 

indicatorilor macroeconomici şi cu resursele financiare. 
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H)Ajutoarele sociale constituie o formă de drepturi de asigurări sociale acordate 

în baza Legii nr. 19/2000, care prevede, în art. 7 alin. (2):  „Prestaţiile de asigurări 

sociale se acordă sub formă de: pensii, indemnizaţii, ajutoare, alte tipuri de prestaţii 

prevăzute de lege, corelative cu obligaţiile privind plata contribuţiei de asigurări sociale˝.  

În  luna august a anului 2009, 1.746 pensionari din totalul de 4.727.617 de 

asiguraţi, beneficiau de ajutor social – ca formă de protecţie socială –  pentru 

completarea veniturilor lor. Acest tip de venit a fost instituit prin prevederile Legii nr. 

3/1977 (act normativ abrogat la data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000), care stabilea 

că « Persoanele incapabile de muncă, datorită vârstei sau a bolilor cronice, invalizii, 

deficienţii de toate categoriile, lipsiţi de mijloace proprii de existenţă şi care nu au 

susţinători legali, beneficiază în condiţiile prevăzute de lege de ajutor social sau de 

îngrijire în instituţiile de ocrotire şi asistenţă socială, precum şi de alte forme de 

asistenţă socială » (art. 76).  

I)OUG nr.106/2007, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal,  a introdus prin modificarea art.69/Lege nr.571/2003,   

impozitarea cu 16,%, a părţii din  cuatumului pensiei care depăşea 1.000 lei.   
J)Aprobarea şi aplicarea unui număr de 7 reglementări noi care privesc pensiile 

de serviciu pentru categoriile sociale ca parlamentari, magistraţi, personal diplomatic, 

personal al curţii de conturi, personal al parlamentului, personal aeronautic, etc, 

respectiv : 

• OUG nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic 

şi consular cu modificările şi completările ulterioare;  

• Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată; 

• Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea cu modificările şi completările 

ulterioare;  

• Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar cu modificările şi 

completările ulterioare;  

• Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată;  

• Legea nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant 

profesionist din aviaţia civilă din România;  

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDONANTE-DE-GUVERN/OUG36-2003_act.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDONANTE-DE-GUVERN/OUG36-2003_act.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L303-2004_act.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L567-2004_act.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L567-2004_act.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L567-2004_act.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L7-2006_act.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L7-2006_act.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L96-2006_rep.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L223-2007.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L223-2007.pdf
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• Legea nr.217/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.  

3.7.Sustenabilitatea sistemului public de pensii  

 

Persoanele vârstnice alcătuiesc o categorie de populaţie defavorizată din multe 

puncte de vedere , respectiv al resurselor economico-financiare, al incluziunii sociale, al 

posibilităţilor de a-şi desfăşura existenţa în mod demn şi autonom. Acestea, dar şi 

persoanele tinere şi mature cu calitatea de contribuabili, depind în mare parte de 

prezenţa, de permanenţa şi de stabilitatea unui sistem de pensii consolidat, care să le 

poată asigura – acum sau  după un  interval de timp –   un nivel de viaţă cât mai bun. In 

contextul economico-financiar actual însă, acest deziderat se poate realiza numai după 

o analiză aprofundată a situaţiei şi prin adoptarea unor măsuri menite să amelioreze 

situaţia dezavantajoasă  în care se află majoritatea pensionarilor. 

In vederea realizarii obiectivelor înscrise în HG nr.1827/2005 - privind aprobarea 

Programului de implementare a Planului national antisaracie si promovare a incluziunii 

sociale  pentru perioada 2006-2008, cu privire la îmbunătăţirea standardului de viaţă al 

persoanelor vârstnice, a fost necesară  consolidarea financiară a sistemului public 
de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a prestatiilor 

care nu au natură contributivă sau nu au legătură cu riscurile sociale asigurate – 

respectiv plata îndemnizaţiilor pentru creşterea copilului şi plata concediilor medicale şi 

alte îndemnizaţii(maternitate, incapacitate temporală,etc).  

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2006, conform art.19/OUG nr.148/2005, 

fondurile necesare plăţii drepturilor pentru îngrijire copil  se asigură din bugetul de stat, 

prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Ptrotecţiei Sociale, iar conform art.4(2)/OUG 

nr.158/2005, cota de contribuţie pentru concedii medicale şi îndemnizaţii, aplicată la 

fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentand îndemnizaţie de somaj ori 

asupra veniturilor supuse impozitului pe venit,  se achită la bugetul Fondului national 

unic de asigurări sociale de sănătate. 

Totodată, conform Legii nr.352/2004, s-a completat Legea nr.19/2000, art.192, 

astfel în cazul pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem de asigurări 

sociale al agricultorilor, cuantumul pensiei aferente punctajelor medii anuale obţinute 

http://www.rcc.ro/documente/LEGE%20nr%20217.pdf
http://www.rcc.ro/documente/LEGE%20nr%20217.pdf
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prin aplicarea prevederilor art. 180 alin. (1) şi (2), precum şi partea din cuantumul 

pensiei rezultată prin aplicarea prevederilor art. 168 alin. (5) se suportă de la bugetul de 

stat, începând cu data de 1 ianuarie 2005. 

Reformarea sistemului de pensii este influenţată politic, ideologic, economic şi 

social, însă aceasta nu se poate realiza decât într-un interval de timp, deoarece 

presupune adoptarea unor măsuri de perspectivă cu evaluarea efectelor acestora. In 

prezent, se încurajează organizarea şi aplicarea unui sistem de pensii construit pe mai 

mulţi piloni, unde există atât un fond public garantat şi suficient, dar şi fonduri private de 

pensii.  

Este de remarcat faptul că România nu a înregistrat în ultimii ani deficite majore 

ale fondului  sistemului public de pensii, dar se pare că pe termen lung deficitele vor fi  

din ce în ce mai mari, deci din ce în ce mai greu de finanţat. Procentul  alocat din 

Produsul Intern Brut pentru cheltuielile cu pensiile de asigurări sociale de stat a oscilat 

în jurul valorii de 6,0% în perioada 2001-2009 (Anexa nr.3).La nivelul Uniunii Europene, 

România se plasează printre ultimele poziţii la acest indicator, după ea situându-se 

numai Lituania (6,4%), Letonia(6,1%), Estonia (6.0%) şi Irlanda(5,%), la nivelul anului 

2006 (Anexa nr.4). 

O evaluare corectă, dar în acelaşi timp foarte simplă a sustenabilităţii sistemului 

public de pensii în contextul economico-financiar actual din România se poate face prin 

analiza cheltuielilor efectuate cu pensiile şi a veniturilor dobândite din contribuţiile 

angajaţilor şi angajatorilor. Pentru viitor, dacă valoarea raportului între venituri şi 

cheltuieli este una pozitivă, putem considera că, pe termen mediu şi lung, 

sustenabilitatea este asigurată ; dacă valoarea raportului se prognozează a fi una 

negativă, deci cu un deficit al veniturilor şi o creştere a cheltuielilor, este nevoie să se 

găsească  soluţii de finanţare a sistemului.  

Factorii principali care influenţează de fapt sustenabilitatea sistemului de pensii 

sunt următorii :  

• Componenta demografică care include numărul de contribuabili şi 

beneficiari, dar şi prognozele legate de evoluţia acestora  în timp;  

• Salariul mediu;  

• Rata contribuţiilor la fondurile de pensii ; 

• Creşterea economică şi respectiv a PIB-ului în valoare absolută. 
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În ceea  ce priveşte componenta demografică şi prognozele se pot face 

următoarele precizări: 

• Efectele procesului de  îmbătrânire s-au făcut simţite în România,  începând 

cu  1 ianuarie 2000, când populaţia vârstică a întrecut numeric şi procentual 

populaţia tânără. Astfel, la 1 ianuarie 2000, numărul total al populaţiei 

României a fost de 22.455.485 persoane.Numărul persoanelor de peste 60 

ani a fost de 4.196.409 persoane (18,7%) şi l-a devansat cu 36.842 persoane 

pe cel al celor cu vârsta între 0 -14 ani, respectiv  4.159.567 persoane, 

(18,5%). 

• Populaţia vârstnică (60 ani şi peste) a crescut continuu în perioada 1990-

2009, atât numeric, cât şi procentual: de  la 15,7% în 1990, la 17,5% în 1995,  

la 18,8% în 2000, la 19,3% în 2005 şi la 19,7% la 1 ianuarie  2009(Anexa 

nr.5). 

• Concomitent cu creşterea numărului pensionarilor s-a înregistrat o diminuare 

a numărului populaţiei ocupate. În acest cadru are loc o accentuare a 

dependenţei demografice. Astfel, de la 315,1 pensionari salariaţi în 1990, s-a 

ajuns la 629,7 pensionari15  la 1000 salariaţi în 1996, la 958,2 pensionari în 

2001, la 1.011,3 pensionari în 2005,  la 992,7  pensionari în 2006, la 950,6 

pensionari în 2007 şi  la 970,8 pensionari în 2008;  

• Numărul de persoane vârstnice (65 ani şi peste) ce revin la 100 persoane 

adulte a crescut în mod continuu, ajungând în ianuarie 2009 la 31,3 faţă de 

15,8 persoane în 1990 (Anexa nr.5). 

• Proiectarea16 populaţiei României în ipoteza menţinerii indicelui conjunctural 

al fertilităţii actual (1,3) prefigurează un inevitabil derapaj demografic, ce se  

                                                 
15 Au fost consideraţi numai pensionarii de asigurări sociale de stat, iar în anii 2006 - 2008 oscilaţia raportului de 
dependenţă economică s-a datorat oscilaţiei uşoare a numărului de salariaţi. 
16 Proiectarea populaţiei României la orizontul anului 2025 are în vedere 4 variante. În  
variantele de proiectare constantă, medie şi pesimistă s-a estimat  că actualele tendinţe negative ale fenomenelor 
demografice  se vor menţine sau se vor accentua, în perioade diferite în timp. În varianta constantă s-a presupus că 
ratele de fertilitate pe grupe de vârstă vor rămâne constante până în anul 2025, indicatorul conjunctural al fertilităţii 
(ICF) menţinându-se la valoarea actuală, respectiv la 1,27, iar pentru varianta medie s-a folosit în calcul media IFC –
ul ultimilor 4 ani. În varianta pesimistă, ICF-ul se consideră că va continua să scadă, mai accentuat până în anul 
2010 şi apoi mai ponderat până în 2025. În cea de a patra variantă, respectiv cea optimistă, ICF-ul va creşte în 
întregul interval prognozat, la început mai uşor pe seama naşterilor amânate ale generaţiilor de peste 25 ani, iar apoi 
mai mult  datorită creşterii fertilităţii generaţiilor tinere. 
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va instala după anii 2025-2030, odată cu atingerea vârstelor de 20-40 ani de 

către generaţiile reduse numeric, născute după anul 1989. Dacă în România 

astăzi sunt aproximativ 21,5 milioane de locuitori, Eurostat prognozează că  

se va ajunge la 19,6 milioane în 2035 (scădere cu 8,4%) şi sub 17,0 milioane 

în 2060 (scădere cu 21,0%). 

• Populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) a crescut în ultimele 2 decenii cu o 

medie anuală de numai 0,4%, datorită generaţiilor puţin numeroase născute 

în timpul războiului şi a celor din perioada 1960-1965. Ca urmare a acestei 

evoluţii, ponderea acestui segment în totalul populaţiei nu s-a schimbat 

esenţial, oscilând între 60,8%(1990)-69,9%(ianuarie 2009). 

• Pe termen scurt, până în anul 2015, în toate variantele de proiectare, 

populaţia acestei subgrupe se va menţine în jur de 15 milioane de persoane. 

După 2010, în populaţia cu vârstă de muncă vor începe să intre generaţiile 

mai puţin numeroase născute după anul 1990. De aceea segmentul de 

populaţie de 15-24 ani se va reduce treptat, ajungând să reprezinte în anul 

2025 între 15,4%  şi 15,6%. În toate variantele de proiectare, populaţia între 

15 – 64 ani se va reduce (cu 1,6 milioane), ajungând în anul 2025 la 

aproximativ 7,0 milioane persoane în mediul urban şi 6,4 milioane persoane 

în mediul rural. 

• Numărul femeilor de vârstă fertilă se va reduce continuu până în anul 2025. 

Creşterea numerică  începută din anii ’80, care  s-a datorat intrării în vârstele 

fertile a femeilor din generaţiile numeroase născute după 1966, s-a diminuat 

an de an. 

• Deşi  numărul femeilor fertile se va reduce treptat (cu intensităţi diferite în 

funcţie de varianta de proiectare), distribuţia acestora va continua să rămână 

favorabilă (în sensul unui număr relativ mai mare de femei în vârstă de 20-29 

ani) până în anul 2015, când în grupele respective de vârstă vor intra 

generaţiile mai puţin numerice născute după anul 1990 (perioadă 

caracterizată printr-o rată a natalităţii scăzută). 
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In prezent, numărul de contribuabili şi de beneficiari de pensie este  dependent 

de « evoluţia demografică » şi de «creşterea economică» - care reprezintă 

componentele de bază care pot influenţa proiecţiile financiare şi viitorul sistemului public 

de pensii.  

Proiecţiile legate de sustenabilitatea sistemului de pensii în contextul 

macroeconomic se realizează fie pe durate mai lungi (50-60 de ani), fie pe durate medii 

(20-30 de ani), dar evoluţia lor mai poate fi marcată şi de schimbările politice  sau de 

politică economică, de progresul tehnologic, fenomenul migraţionist etc.  

Potrivit scenariilor lansate în urma efectuării unor studii de specialitate, raportul 

actual  dintre numărul de pensionari şi cel de angajaţi se va menţine pe termen lung, iar 

evoluţia demografică va fi marcată de o scădere de aproximativ 0,3% pe an (pe fondul 

analizei ratei mortalităţii, natalităţii, fertilităţii şi a fenomenului migraţionist). Imbătrânirea 

populaţiei , datorată longevităţii ridicate, este accentuată de o rată a fertilităţii cu 

tendinţe de scădere. In acelaşi timp, rata de participare la muncă a populaţiei active, 

deci a celei care contribuie la sistem, este printre cele mai scăzute din Europa, fie din 

cauza şomajului, fie a muncii la negru sau din alte motive, fapt care afectează 

suplimentar sistemul public actual de pensii prin creşterea  ratei de dependenţă (număr 

mare pe pensionari, susţinuţi de un număr redus de contribuabili).  

Reducerea şi îmbătrânirea populaţiei înseamnă presiuni tot mai mari pe umerii 

bugetului public de pensii (bugetul de asigurări sociale de stat), care trebuie să susţină, 

cu tot mai puţini contributori (salariaţi şi plătitori de contribuţii sociale), un număr tot mai 

mare de beneficiari (pensionari din sistemul public).  

Problemele demografice ale României arată că sistemul public de pensii nu mai 

este sustenabil în forma actuală şi necesită o reformă profundă, pentru a nu intra în 

colaps în deceniile viitoare. 

   Implicaţiile macroeconomice ale fenomenului îmbătrânirii populaţiei, evaluate 

realist, trebuie să exercite o presiune importantă asupra guvernanţilor pentru a-i obliga 

la  implementarea de măsuri concrete de politică economică. Ar trebui stimulată rata de 

economisire a populaţiei, tocmai pentru a se putea menţine (dacă nu îmbunătăţi) 

standardul de viaţă al pensionarilor. S-ar putea încuraja fertilitatea sau s-ar putea 

acţiona în sensul încurajării ocupării unui număr cât mai mare de locuri de muncă ; 

simultan, fondurile populaţiei ar putea fi canalizate spre investiţii, produse financiare etc. 
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Este important a se sublinia că stabilitatea sistemului public de pensii a fost într-o 

oarecare măsură afectată şi de introducerea sistemului privat de pensii, deoarece a 

implicat o creştere inevitabilă a deficitului fondului public de pensii prin micşorarea 

contribuţiilor la acest sistem. Bineînţeles, privatizarea sistemului public de pensii prin 

includerea pilonului pensiilor private aduce şi avantaje, de exemplu avantajul 

capitalizării contribuţiilor (care are efect direct şi pozitiv asupra pieţei financiare şi a 

creşterii ratei de investiţii în economie). 

 Sistemul de pensii private, introdus în 2007, funcţionează după un model testat 

şi recomandat de către Banca Mondială. Sistemul de pensii private multipilon este 

compus din pilonul II – obligatoriu şi pilonul III – facultativ de pensii private. În prezent, 

peste 30 de state din întreaga lume au adoptat sisteme de pensii multipilon 

asemănătoare, pe construcţia recomandată de Banca Mondială. Cele mai multe sunt în 

America Centrală şi de Sud (prima dată în Chile, în 1979) şi în Europa Centrală şi de 

Est (unde 11 state, inclusiv România, au un asemenea sistem de pensii private 
multipilon). 

Acestea reprezintă  principalele aspecte evidente legate de sustenabilitatea 

sistemului public actual de pensii, concluzia cea mai importantă fiind aceea că, în 
absenţa unor măsuri concrete şi concertate, operate de la nivel central, viitorul 
acestuia va fi grav afectat. Chiar şi la  nivelul Uniunii Europene, aproape toate ţările 

se confruntă cu problema sustenabilităţii financiare a sistemelor actuale de pensii şi, ca 

urmare, sunt  concepute şi implementate  reforme specifice în vederea armonizării 

acestor sisteme. In acest cadru s-a trecut la creşterea vârstelor de pensionare şi la 

reducerea posibilităţilor de pensionare anticipată, simultan cu trecerea unei părţi a 

veniturilor spre pensiile private obligatorii. 

Este clar că tranziţia de la sistemul public de pensii la cel privat va pune presiune 

asupra deficitului bugetar , motiv pentru care politica bugetară pe termen mediu şi lung 

este foarte importantă şi ar trebui să fie unitară şi stabilă ; un proiect viabil de reformă a 

pensiilor trebuie realizat urmărind un orizont de timp mai larg, pentru a acoperi şi 

perioada de tranziţie între cele două modele (cel clasic, public, şi cel actual – lansat în 

2008, multipilon). Totuşi, aceste eforturi sunt pe deplin justificate dacă ţinem seama de 

faptul că obiectivul principal al reformei pensiilor este reprezentat de asigurarea 
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sustenabilităţii acestuia, tocmai pentru a se putea garanta o sursă de venit adecvată, 

echitabilă şi mai ales singura la vârsta pensionării. 

Reformele sistemului de pensii realizate până în prezent au avut ca principale 

obiective adecvarea prestaţiilor la nivelul contribuţiilor, deziderat în parte atins ca 

rezultat al introducerii sistemului de puncte de pensii, precum şi al recentelor recorelări 

şi indexări ale pensiilor, şi construirea unui sistem sustenabil din punct de vedere 

financiar, astfel încât odată ajunse la vârsta pensionării, persoanele vârstnice să nu fie 

ameninţate fie de riscul obţinerii unor venituri inadecvate în comparaţie cu cele obţinute 

pe parcursul vieţii active, fie din cauza imposibilităţii sistemului de a asigura o relaţie 

strânsă între contribuţii şi cuantumul pensiilor sau de a-şi onora obligaţiile asumate.  

Acestor două obiective, Comisia Europeană le mai adaugă unul, şi anume acela 

de modernizare a sistemelor de pensii prin creşterea adaptabilităţii acestora la 

schimbări structurale şi luarea în considerare a formelor atipice de ocupare, prin 

flexibilizarea pieţei muncii şi sporirea egalităţii dintre femei şi bărbaţi în domeniul 

pensiilor. 

Sustenabilitatea sistemului public de pensii din România necesită 
unicitatea  modelului de calcul al drepturilor de pensie pentru toate categoriile 
socio-profesionale de populaţie şi respectiv renunţarea, de îndată, la pensiile de 
serviciu. 

Totodată, creşterea numărului contribuabililor (angajaţi şi angajatori) la 
fondul public de pensii ar putea garanta posibilitatea creşterii periodice a 
cuantumului pensiilor cu indicele de inflaţie. 
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Capitolul IV 
Evoluţia numărului de pensionari   în perioada 1990-2009 

 

În perioada analizată, numărul total al  pensionarilor a crescut cu peste  50,0%, 

iar pensionarii de asigurări sociale de stat aproape s-a dublat (tabelul nr.7), generând, 

alături de alte cauze (scăderea numărului de contribuabili) o povară suplimentară pentru 

sistemul pensii, aflat în dificultatea acordării de pensii care să asigure un nivel 

corespunzător de înlocuire a veniturilor din perioada activă . 

O realitate căreia sistemul de pensii publice trebuie să îi facă faţă în prezent şi în 

perspectivă, o constituie faptul că pentru cea mai mare parte a populaţiei vârstnice 

pensia reprezintă singurul venit. 
           

             Tabelul nr.7 
-mii persoane- 

Nr.crt   1990 1995 2000 2005 200917 
1 Pensionari  de asigurări sociale de stat  2.570,0 3.600,0 4.359,0 4.610,6 4.701,3 
  Pensie pentru  limită de vârstă 1.859,0 2.568,0 3.087,0 3.035,9 3,101,3 
  • cu vechime completă 1.160,0 1.750,0 2.247,0 2.135,8 1,947,9 
  • cu vechime incompletă 699,0 818,0 840,0 900,1 1.153,4 
  Pensie anticipată X X X 11,8 9,3 
  Pensie anticipată parţială X X X 112,7 110,4 
  Pensie  de invaliditate 208,0 433,0 609.0 822,9 899,8 
  • gr1 15,0 21,0 26.0 34,5 41,6 
  • gr2 190,0 349,0 491.0 548,9 541,9 
  • gr3 3,0 63,0 92.0 239,5 316,3 
  Pensie de urmaş 503,0 599,0 663.0 627,2 578,6 
 Beneficiari ajutor social … … … … 1,9 
2 Pensionari  agricultori 1.007,0 1.587,0 1.751,0 1291.8 815,0 
  Total (1+2) 3.577,0 5.187,0 6.110,0 5,902.4 5,516,3 
 Diferenţa faţă de 1990 (număr) X 1.610,0 2.533,0 2.325,4 1.939,3 
 Creşterea faţă de 1990 (%) X 45,01 70,81 65,01 54,22 
 Procent total pensionari în populaţie18 15,4 22,9 27,2 27,3 25,7 

 
 
 

                                                 
17 Pentru anul 2009 s-a considerat media lunilor ianuarie-iunie, iar populaţia totală este la nivelul lunii            
ianuarie 2009. 
18 În perioada 2005-2009, procentul total de pensionari a scăzut pe seama reducerii numărului de 
pensionari agricultori , în principal prin deces. 
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 Potrivit datelor statistice, în perioada ianuarie-iunie 2009, existau în plată, un 

număr de 5,5 milioane persoane (pensionari şi beneficiari de ajutor social), cu circa 2,0 

milioane mai mult decât în anul 1990. Pe categorii de pensii, ponderea importantă 

revine grupului pensionarilor de asigurări sociale de stat – 85,2%,. 

 Raportat la numărul total al populaţiei,  în 2008, 25,7% din aceasta are statutul 

de pensionar19, reprezentând faţă de numărul salariaţilor, un surplus de 18,8%, situaţie 

care a devenit  îngrijorătoare. 

 Creşterea numărului de pensionari a înregistrat o dinamică importantă după anul 

1990, care se datorează: 

• adoptării unor reglementări privind pensionarea anticipată, îndeosebi Decretul-

Lege nr.60/1990 şi Legea nr.2/1995. 

• creşterii în perioada 1990-2009, de 4,3 ori a numărului de pensionari de 

invalidiate.Asfel dacă la nivelul anului 1990, erau 208.000 pensionari de 

invaliditate,  în semestrul I  2009,  numărul mediu  al acestora, ajunsese la 

aproape 900.000.Creşterea acestei categorii a fost continuă pe parcursul 

perioadei (Anexa nr.6).Fenomenul este influenţat pe de o parte de o anumită 

uşurinţă în acordarea încadrării în grade de invaliditate, iar pe de alta, de 

insistarea unor persoane, posibil a fi disponibilizate în urma restructurării unor 

întreprinderi, de a-şi găsi un venit sigur şi pe o perioadă mai lungă de timp, în 

locul ajutorului de şomaj;  

• încadrării unui număr exagerat de mare de activităţi, de locuri de muncă şi 

categorii profesionale, în grupe de muncă, precum şi recunoaşterea unor 

perioade lucrate în condiţiile grupei I şi II de muncă retroactiv începând cu anul 

1969, ceea ce a determinat reducerea vârstei de pensionare  cu 6 luni sau, după 

caz, cu 3 luni pentru un an lucrat în grupa I şi respectiv în grupa a II -a  de 

muncă. Astfel, la nivelul lunilor ianuarie – iunie 2009, vârsta medie efectivă de 

pensionare, pentru categoria – limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare  a 

fost de 53,6 ani  pentru femei şi de 56,8 ani pentru bărbaţi. 

                                                 
19 Sunt incluşi pensionarii de asigurări sociale de stat şi pensionarii agricultori 
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• reducerii numărului populaţiei din mediul rural ca urmare a migraţiei sat-oraş; 

astfel un  important număr de ţărani, strămutaţi la oraş la ieşirea din activitate au 

contribuit la sporirea numărului pensionarilor; 

• creşterii  duratei medii de viaţă, care a făcut ca un număr tot mai mare de 

persoane ajunse pensionare să beneficieze de pensie un număr mai mare de 

ani, comparativ cu alte perioade când numărul de supravieţuitori şi speranţa de 

viaţă la vârste înaintate erau mai reduse. 

• creării unor pensii pentru populaţia din mediul rural, membri ai fostelor CAP-uri 

sau ţărani cu gospodării individuale din zonele necooperativizate. 
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Capitolul V 
Evoluţia cuantumului pensiilor în perioada 1990-2009 

 

• Puterea de cumpărare a pensiei din sistemul asigurărilor sociale de stat şi a 

salariului mediu net , faţă de valorile din luna octombrie 1990, a înregistrat o scădere  

continuă până în anul 2000(când a atins valorile minime), urmată de revigorare până în 

prezent. De asemenea cel mai mare decalaj al puterii de cumpărare a salariului faţă de 

puterea de cumpărare    a pensiei medii de bază s-a înregistrat în anul 2007, respectiv 

de 37,6%.   
 

Tabelul nr.8 
Puterea de cumpărare (% 

- procente) faţă de 
octombrie 1990 

 
1991 

 
1995 

 
2000 

 

 
 2001 

 
2005 

 
200920 

Pensia medie de bază 74,3 61,4 44,0 46,6 62,3 122,4 
Pensia de bază cu limită de 
vârstă şi vechime completă 66,5 58,7 43,9 46,2 65,2 128,0 

Salariul mediu net  81,5 66,5 59,4 62,4 89,5 125,2 
 

Deşi în perioada 2008-2009, puterea de cumpărarea a pensiilor obţinută prin 

majorarea punctului de pensie, a depăşit 100,0%, ea rămâne în continuare supusă 

erodării din cauza scumpirilor produselor alimentare şi serviciilor de bază, efectuate în 

anul  2009. 

• Raportul  dintre pensia medie şi câştigul salarial mediu net indică o evoluţie în  

defavoarea pensionarilor.Deşi sunt şi puncte în seria 1990-2009, când valorile acestui 

indicator au crescut, tendinţa  însă  a fost preponderent descedentă, punctul de minim 

fiind în anul 2005 (35,8%) - pentru pensia medie de asigurări sociale de stat şi în anul 

2006 (49,5%) - pentru pensia limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (Anexa 

nr.7).  

Deşi în ultimii 2 ani,acest raport  a crescut  continuu (pe baza indexării valorii 

punctului de pensie), în medie, în semestrul I 2009, pentru pensia medie de asigurări 

                                                 
20 Pentru anul 2009  s-a  considerat luna iunie 2009. 
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sociale de stat, raportul a fost 51,8%, iar pentru pensia limită de vârstă cu stagiu 

complet de cotizare a fost 71,8%.  

• Dinamica cuantumului pensiilor în sistemul asigurărilor sociale de stat este  

prezentată pentru anii 2001-200921, în tabelul următor:  
Tabelul nr.9 

 Pensia 

medie 

de 

asigurări 

sociale 

de bază 

Pensia 

pentru 

limită 

de 

vârstă 

TOTAL 

Pensia 

pentru 

limită de 

vârstă cu 

vechime 

completă 

Pensia 

pentru 

limită de 

vârstă cu 

vechime 

incompletă 

Pensia 

anticipată 

Pensia 

anticipată 

parţial 

Pensia 

de 

invalid. 

TOTAL 

Pensia 

de 

invalid. 

GRAD 

1 

Pensia 

de 

invalid. 

GRAD 

2 

Pensia 

de 

invalid. 

GRAD 

3 

Pensia 

de urmaş 

Dec. 
2001 

146 167 191 101 245 134 123 147 128 91 69 

Dec. 
2002 180 260 236 121 302 165 151 176 156 129 87 

Dec. 
2003 

202 233 274 128 333 193 165 187 168 154 99 

Dec. 
2004 

252 294 351 155 379 231 197 218 199 188 122 

Dec. 
2005 

284 332 393 190 392 249 222 231 226 213 139 

Dec. 
2006 

363 420 499 245 523 346 294 296 298 287 176 

Dec. 
2007 

523 609 718 388 720 494 405 405 411 396 256 

Ian. 
2008 

562 655 772 420 773 532 436 435 441 425 275 

Oct. 
2008 

681 793 938 532 924 643 522 522 529 510 336 

Dec. 
2008 

682 794 940 539 923 644 522 522 528 510 336 

Aug. 
2009 

715 833 991 581 954 672 541 540 547 529 353 

Se constată o creştere constantă înregistrată de cuantumul pensiilor din sistemul 

public (atât pensiile pentru limită de vârstă, cât şi pensiile de invaliditate şi cele urmaş), 

creştere mai accentuată în perioada decembrie 2006-decembrie 2007, precum  şi după 

majorarea valorii  punctului de pensie până la valoarea de 45,0% din salariul mediu brut 

pe economie, aplicată în  octombrie 2008.  

Veniturile obţinute prin sistemul public de pensii rămân, în majoritatea 
cazurilor, insuficiente pentru a asigura un nivel de trai decent pensionarilor.  

Este îngrijorător că în luna august 2009 – din numărul total de 4.727.617  
pensionari de asigurări sociale – aproape 25,0% (respectiv 1.174.864) trăiesc sub 

valoarea coşului mediu efectiv de consum lunar calculat de Institutul Naţional se 

Statistică la valoarea de 443 lei (pentru luna mai 2009).  
                                                 
21 Trecerea monedei naţionale la RON începând  cu iulie 2005, face incomparabilă prezentarea valorilor 
nominale ale pensiei pntru o serie de timp care să includă şi perioada 1990-2000. 
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In condiţiile în care, în luna august 2009, un număr de 641.806 (13,6%) asiguraţi 

ai sistemului public de pensii obţineau venituri care îi situau, ca standard de viaţă, sub 

valoarea nivelului minim de subzistenţă (respectiv sub 346 lei), iar circa 

1.309.141,(27,7%), asiguraţi „beneficiau” de venituri al căror cuantum nu depăşea lunar 

valoarea nivelului minim  de trai  decent (466 lei), apreciem că numai prin indexarea 

tuturor categoriilor de pensii la nivelul cel puţin inflaţiei se poate asigura în situaţia 

actuală persoanelor vârstnice un nivel de trai decent.   

Intr-adevăr, statul a venit în sprijinul celor cu venituri mici, majorând cuantumul 

venitului minim garantat şi suplimentând numărul beneficiarilor indemnizaţiei pentru 

încălzire acordat pe perioada sezonului rece, dar eforturile trebuie direcţionate în 
continuare în sensul menţinerii puterii de cumpărare a pensiilor dobândite ca 
urmare a majorării punctului de pensie, tocmai pentru ca pensionarii să poată 
face faţă creşterii preţurilor, îndeosebi la alimente şi servicii.  
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Capitolul VI 
Sistemele de pensii private  

 
În ultimii 4 ani, 2005 – 2008, încadrându-se în tendinţa de reformare şi 

modernizare a sistemelor europene de pensii, România a adoptat, un sistem de pensii 

private cu mai multe componente, bazat pe diversificarea surselor de obţinere a 

pensiilor. Scopul reformelor, respectiv implementarea pensiilor private, este creşterea 

siguranţei financiare a persoanelor vârstnice în paralel cu micşorarea riscurilor generate 

la bătrâneţe de veniturile de înlocuire. 

Astfel, această perioadă, decisivă pentru reformă, a fost marcată de elaborarea 

şi, ulterior, modificarea Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative, precum de 

modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 

privat. A fost stabilit şi consolidat cadrul legislativ care reglementează organizarea şi 

funcţionarea entităţilor de pe piaţa pensiilor private precum şi supravegherea 

prudenţială a administrării acestor fonduri. Înfiinţarea şi demararea activităţii Comisiei 

de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), autoritate administrativă 

autonomă de reglementare şi supraveghere prudenţială, aflată sub control parlamentar, 

care asigură controlul public, transparent şi eficient, al gestionării sistemului pensiilor 

private, a fost un alt eveniment important în această perioadă. 

Ca şi în celelalte state membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală şi de 

Est, în România sistemul pensiilor este caracterizat de prezenţa următoarelor 2 

componente: 

⇒sistemul public de pensii - pilonul I, administrat public, redistributiv, bazat pe 

solidaritate între generaţii (Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare). 

⇒sistemul de pensii private, administrat privat, cu evidenţa contribuţiilor participanţilor 

în conturi individuale, bazat pe capitalizare, respectiv investirea şi acumularea acestor 

contribuţii, format, la rândul său, din 2 componente: 

• pensia privată obligatorie - pilonul II (Legea nr. 411/2004 privind fondurile de 

pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) 
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• pensia privată facultativă - pilonul III (Legea nr.204/2006 privind pensile 

facultative, cu modificările şi completările ulterioare). 

Primele contribuţii la fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au fost colectate în 

luna mai 2007, iar 17 septembrie 2007, a marcat startul perioadei de aderare la 

fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II). 

 

6.1.Pensia  privată obligatorie – pilonul II 

PILONUL II este denumirea dată sistemului de pensii administrate privat, cu 

contribuţii definite, obligatorii pentru persoanele de până în 35 ani şi opţionale pentru 

persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani. Construirea acestui pilon semnifică 

un pas înainte spre construirea unui sistem de pensii echilibrat, care va duce la: 

o Eliminarea presiunii asupra bugetului asigurărilor sociale de stat ; 

o Stimularea creşterii economice prin investirea sumelor acumulate în fondurile de 

pensii private ; 

o Dezvoltare pieţei de capital. Activele fondurilor de pensii private pot sprijini atât 

dezvoltarea pieţei de capital, cât şi dezvoltarea proiectelor de investiţii lansate de 

stat sau mediul privat, prin pârghiile oferite de piaţa de capital. 

Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat (obligatorii) 

reglementat de Legea nr. 411/2004 este asigurarea unei pensii private, care 

suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării şi investirii de 

către companii private specializate, în interesul participanţilor, a unei părţi din contribuţia 

individuală de asigurări sociale. 

Drepturi  şi avantaje : 

o Contribuţiile la fondurile de pensii private sunt nominale şi, imediat după ce 

sunt virate în contul salariatului, devin proprietatea acestuia. 

o Până la pensionare banii strânşi în contul fondului de pensii ales vor fi investiţi, 

prudenţial, de către o companie specializată, autorizată de către CSSPP. 

Asiguraţii pot beneficia de transferarea drepturilor dacă îşi schimbă locul de 

muncă, domiciliul sau reşedinţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau 
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aparţinând Spaţiului Economic European. De asemenea, asiguraţii pot verifica 

activul personal în orice moment. Activele strânse în contul de pensie privată pot 

fi moştenite. 

După pensionare, asiguraţii au dreptul: 

o să utilizeze activul personal pentru plata pensiei private;  

o să  primească pensia privată într-o rată unică sau eşalonată. 

Îmbunătăţire - spre deosebire de sistemul de stat (Pilonul I) bazat pe 

solidaritatea între generaţii, de tip “pay as you go” (angajaţii plătesc acum pentru 

pensionarii de acum), unde nu există conturi individuale, iar banii sunt plătiţi imediat 

pensionarilor actuali, fără a se face plasamente financiare, noile fonduri de pensii sunt 

constituite prin contribuţiile individuale ale participanţilor, şi sunt administrate de către 

societăţi private.  

Sistemul privat de pensii propune ca banii participanţilor să fie investiţi pe termen 

lung şi nu cheltuiţi imediat, iar participanţii au drept de proprietate asupra contului 

personal în care li se strâng banii de pensie. 

Statul român a introdus în 2007 sistemul de pensii private, după un model testat 

şi recomandat de Banca Mondială. 

În prezent fiecare angajat plăteşte o contribuţie de asigurări sociale (CAS) 

aferentă sistemului public de pensii, contribuţie echivalentă cu 10,5% din salariul brut 
lunar.   

Contribuţia la un fond de pensii private nu instituie obligaţii financiare 

suplimentare pentru participanţi, ci este o parte din contribuţia individuală datorată la 

sistemul public de pensii. In prezent, cota transferată este de 2,0% (2009) urmând să 
ajungă la 6,0% în 2016. 

Optând pentru o pensie privată, o parte din această contribuţie va fi 

redirecţionată către contul individual deschis in numele fiecarui participant la fondul de 

pensii private ales. 
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Această componentă prezintă unele caracteristici, după cum urmează: 

 Este administrată privat. 

 Instituţia de supraveghere şi control: Comisia de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private (CSSPP). 

 Tip contribuţii definite (DC).Contribuţiile se plătesc exclusiv de către angajat din C.A.S 

şi au următoarele valori: 2,0%, în 2009, 6,0% în 2016 . 

 Nu instituie obligaţii financiare – nu există o plată suplimentară. 

 Bazate pe capitalizare, respectiv investirea şi acumularea contribuţiilor. 

 Evidenţa contribuţiilor participanţilor în conturi individuale. 

 Participanţi: asiguraţii din sistemul public, potrivit prevederilor art.5(1) Legea 

nr.19/2000, precum şi asiguraţii prin contract de asigurare. 

 Obligatoriu pentru persoanele de până în 35 ani. 

 Opţional pentru persoanele cu vârsta între 35 şi 45 de ani. 

 Nu este permisă retragerea din sistem după alegerea acestui sistem sau repartizarea 

aleatorie, decât prin pensionare. 

 Este permis transferul între fonduri, în condiţiile stabilite de norme. 

 O persoană nu poate fi participant, în acelaşi timp, la mai multe fonduri de pensii 

administrate privat. 

 Condiţiile şi termenii sunt stabiliţi în prospectul schemei de pensii, autorizat de 

CSSPP. 

 Fondul de pensii este constituit  prin contract de societate civilă. Este autorizat de 

către CSSPP. 

 Dacă se constată scăderea  numărului minim de participanţi - 50.000, timp de un 

trimestru,CSSPP retrage autorizaţia fondului. 

 Nu poate fi declarat în stare de faliment. 

 Separarea dintre administrator şi fond din punct de vedere contabil. 

 Sistem impozitare: ETE (exempt,taxed, exempt) contribuţiile – scutite; investiţiile – 

impozitate; beneficiile – scutite. 

 Sistem de garantare: Autorizarea/avizarea şi supravegherea de către CSSPP a 

entităţilor,Depozitarul activelor fondurilor,Auditorul fondurilor şi   administratorilor, 

Supraveghere specială,Administrare specială, Fond de garantare. 

 Vârsta de pensionare: vârsta standard de pensionare din sistemul 
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public de pensii. 

 Plata pensiilor - stabilită prin lege, se va elabora în cursul 

anului 2009 (Ministerul Muncii şi CSSPP). 

 Acordă pensie de invaliditate, în condiţiile Legii nr.19/2000. 

Evoluţia pensiilor private  - componenta obligatorie,  din România s-a 

menţinut în primul semestru 2009 în tendinţa manifestată de la începutul funcţionării 

sistemului: un trend ascendent constant. 
Conform datelor CSSPP, la sfârşitul primului semestru, 4.358.578 persoane 

participau la fondurile de  pensii administrate privat - Pilonul II, o creştere cu 6,3% faţă 

de ianuarie 2009. Valoarea activelor nete înregistrată de fondurile de pensii  

administrate privat a fost de 1.573.554.782 lei (374 milioane euro), cu o creştere de   

1,7 ori faţă de ianuarie 2009. 

Pentru pilonul II22, cea mai mare cotă de piaţă este deţinută de ING(33,86%), 

urmat de AZT Viitor (25,58%) şi Pensia Viva (7,06%). 

 
6.2.Pensia privată facultativă– pilonul III 
 
Pilonul III este denumirea dată sistemului de pensii facultative, administrate de 

companii private, sistem bazat pe conturi individuale şi aderare facultativă. 

          Flexibilitatea pilonului III: spre deosebire de „pensiile private obligatorii”, 

legislaţia Pilonului III nu interzice participarea la pensiile facultative în funcţie de vârstă, 

oricine putând contribui în sistem cu până la 15% din veniturile brute realizare lunar. 

Pentru a putea beneficia de o pensie facultativă, condiţiile legale impun ca fiecare 

participant să aibă cel puţin 90 de contribuţii lunare (nu neapărat consecutive) făcute la 

fond, o vârstă de cel puţin 60 de ani şi o sumă minimă acumulată. 

  Această componentă asigură: 

Linişte şi siguranţă: 
• Pentru angajat, pensia privată aduce siguranţă, confort şi linişte la momentul 

pensionării, prin acumularea şi fructificarea contribuţiilor strânse de-a lungul 

vieţii, în contul/conturile personal din cadrul fondului de pensii facultative.  

                                                 
22 Date  la  30.06.2009 de pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
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• Pentru o pensie suplimentară celei din sistemul public şi celei „obligatorii” 

(sistemul fondurilor de pensii administrate privat - Pilonul II) se  poate opta şi 

pentru o pensie facultativă.  în Pilonul III se poate contribui cu până la 15,0% 

din salariu.    

 Motivarea salariaţilor: 
• Pentru angajatori, pensia privată facultativă poate reprezenta un instrument 

eficient de motivare a salariaţilor şi de management al resurselor umane dar şi 

o soluţie avantajoasă din punct de vedere fiscal - deductibilitatea fiscală se 

ridică la 400 de euro/an pentru fiecare angajat şi la 400 de euro/an pentru 

angajator.  

• Companiile au oportunitatea de a-şi atrage angajaţii de partea lor prin oferirea 

de pachete de pensii private facultative (Pilonul III), pentru care beneficiază de 

deduceri fiscale.  

  

Avantaje: 

• Păstrarea după ieşierea la pensie a unui  standard de viaţă similar perioadei 

active.  

• Cu cât contribuţia la pensia facultativă e mai mare, cu atât pensia poate fi mai 

mare. 

• Nu se  plăteşte impozit pentru contribuţie. 

• Suma cu care se  contribuie se deduce din impozitul pe venit. 

• Protejare financiară. La 60 de ani, suma acumulată în cont va fi la dispoziţia 

asiguratului. La fel se va întâmpla şi în caz de invaliditate permanentă. In caz de 

deces, moştenitorii legali vor beneficia de banii din contul asiguratului. Există  

libertate de mişcare. Asiguratul  decide: fondul de pensii la care contribuie, 

nivelul contribuţiei şi perioada în care va cotiza. 

• Siguranţă - rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii se compară cu rata 

minimă de rentabilitate a fondurilor din piaţă. Dacă un fond este sub rata minimă 

timp de patru trimestre consecutive, administratorul pierde autorizaţia de 

funcţionare, iar activele sunt transferate altui fond. Acesta nu este singurul 

element de siguranţă oferit de legislaţia pensiilor  private. 
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Componenta are următoarele caracteristici: 

 Este administrată privat. 

 Instituţia de supraveghere şi control: Comisia de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private. 

 Tip contribuţii definite (DC).Contribuţiile se plătesc de către angajat maxim 15,0% din 

venituri. Angajatorul poate să contribuie cu o cotă parte. 

 Instituie obligaţii financiare – apare o plată suplimentară. 

 Bazate pe capitalizare, respectiv investirea şi acumularea contribuţiilor. 

 Evidenţa contribuţiilor participanţilor în conturi individuale 

 Facultativ, fără limită de vârstă. 

 Participanţi: angajaţi, funcţionari publici sau persoane autorizate să desfăşoare o 

activitate independentă, membrii unei societăţi cooperative, precum şi altă persoană 

care realizează venituri din activităţi profesionale sau agricole. 

 Plata contribuţiilor se poate suspenda sau înceta. Persoana rămâne participant până 

la vârsta pensionării din sistem. 

 Este posibil transferul între fonduri. 

 O persoană poate fi participant, în acelaşi timp, la mai multe fonduri de pensii 

facultative, dar  contribuţiile lunare însumate nu trebuie să depăşească 15,0% 

din venitul salarial brut. 

 Condiţiile şi termenii sunt stabiliţi în prospectul schemei  de pensii, autorizat de 

CSSPP. 

 Fondul de pensii este constituit prin contract de societate civilă de primii 100 

participanţi.Este autorizat de CSSPP. Dacă numărul se menţine sub 100, timp de un 

trimestru, CSSPP retrage autorizaţia fondului. 

Nu poate fi declarat în stare de faliment. 

 Administrarea fondurilor – un administrator, societate de pensii,companie de 

asigurări, societate de administrare a investiţiilor, autorizate de către CSSPP. 

 Separarea dintre administrator şi fond din punct de vedere contabil. 

 Sistem impozitare: ETE (exempt,taxed, exempt) contribuţiile – scutite, în limita a 400* 

euro-an, atât angajatul, cât şi angajatorul, dacă acesta contribuie; investiţiile – 

impozitate, beneficiile – scutite. 
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 Sistem de garantare: Autorizarea/avizarea şi supravegherea de către CSSPP a 

entităţilor. Depozitarul activelor fondurilor, Auditorul fondurilor şi administratorilor, 

Supraveghere specială, Administrare specială, Fond de garantare. 

 Condiţii plată pensie facultativă: vârsta de 60 de ani, femei şi bărbaţi, minimum 90 de 

contribuţii lunare plătite, activul personal este cel puţin egal cu suma necesară obţinerii 

pensiei facultative minime, stabilită de către CSSPP. 

 Dacă nu au fost plătite min. 90 contribuţii lunare şi activul personal nu este egal cu 

suma necesară se va obţine suma existentă în contul participantului: ca plată unică, sau 

ca plăţi  eşalonate în rate, pe o durată de maximum 5 ani.  

 Plata pensiilor - stabilită prin lege, se va elabora în cursul anului 2009 (Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi CSSPP). 

Şi în cazul fondurilor de pensii facultative - Pilonul III s-a înregistrat o creştere 

constantă. Astfel, la sfârşitul primului semestru 2009, numărul participanţilor a fost de 

169.609 persoane, cu 9,5% mai mult faţă de luna ianuarie ac., iar activele nete au fost 

de 139.819.020 lei (33 milioane euro2), respectiv o creştere de 1,5 ori faţă de ianuarie 

2009. 

Pentru pilonul III23, liderii de  piaţă sunt  AZT Moderato (15,16%), urmat de ING 

Clasic (13,01%) şi Pensia Mea (5,48%). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Date la 30.06.2009 de pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
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Capitolul VII 
CONCLUZII 

 

7.1.Aspecte generale 

 

Aşa cum se cunoaşte, pensiile reprezintă cea mai importantă formă de 
protecţie socială a persoanelor vârstnice. Prin dimensiunile cheltuielilor cu pensiile şi 

ale numărului de beneficiari (5,5 milioane de persoane), sistemul de pensii reprezintă şi 

cea mai mare categorie de cheltuieli publice. 

Cheltuielile anuale cu pensiile în România sunt peste 10 miliarde de 

Euro.Ponderea lor în PIB a fost în anul 2008 de aproximativ 7,3% (fără a lua în calcul 

pensiile agricultorilor şi cele din sistemele militare care ridică cheltuielile la peste 9,0% 

din PIB),iar în bugetul general consolidat de peste 26,0%. De aceste pensii au 

beneficiat în semestrul I 2009 aproximativ 5,5 milioane persoane24, la un număr mediu 

de 4,6 milioane salariaţi;pentru fiecare persoană care contribuie la sistem şi plăteşte 

impozite ,revenind aproximativ 1,2 pensionari. 

Procesele socio-demografice şi economice care caracterizează perioada 

ultimelor două decenii în România(îmbătrânirea populaţiei ,reducerea populaţiei active 

,problemele macroeconomice în principal ale ţărilor în tranziţie etc.) şi care se vor 

accentua în viitor transformă problema protecţiei sociale a persoanelor vârstnice şi în 

special problema administrării mai eficiente a sistemelor de pensii în cea mai mare 

provocare a sistemului de protecţie socială. 

România se confruntă  în prezent cu:  

• probleme majore de natură structurală  - reducerea numărului de salariaţi(cei 

care susţin sistemul de pensii prin contribuţii); 

 

 

                                                 
24 Sunt incluşi doar pensionarii de asigurări sociale de stat şi pensionarii agricultori 
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• presiuni suplimentare generate de introducerea foarte târzie a pilonului II, cel al  

pensiilor administrate privat,care absoarbe în prezent din contribuţii, dar va 

începe să ofere pensii numai peste 19 ani;  

•  ponderea mare a contribuţiilor la fondul de pensii în veniturile angajaţilor şi  

în cheltuielile angajatorilor; 

•  presiuni sociale mari pentru ridicarea pensiei medii la nivelul de 45,0% din 

salariul mediu brut pe economie  

• nemulţumirile sociale majore cauzate de inechitatea introdusă prin acordarea 

pensiilor de serviciu ,ale parlamentarilor ,magistraţilor şi a altor categorii de 

populaţie. 

De asemenea, pensionările anticipate şi încadrarea excesivă în grupele de 

muncă cu condiţii deosebite şi condiţii speciale sau susţinerea pilonului I de pensii cu 

fonduri bugetare, au fost accentuate şi au condus la o creştere exagerată a numărului 

de pensionari şi la o reducere alarmantă a vârstei medii reale de pensionare. 

Cu un raport de dependenţă de 1,2 pensionari pentru fiecare salariat care 

contribuie la fondurile de pensii,cu un procentaj mare şi nejustificat al pensionărilor de 

invaliditate,cu inechităţi majore introduse de pensiile de serviciu care sunt 

necontributorii,cu perspectivele certe de scădere bruscă a numărului de tineri care vor 

intra în următoarele decenii pe piaţa muncii şi vor contribui la sistem, România se află 
într-o situaţie dificilă . 

Pensionările anticipate succesive aprobate prin hotărâri de guvern după 1990 au 

mărit artificial numărul de beneficiari şi au transformat fondul de pensii într-un fond de 

compensare a disfuncţiilor din sistemul de protecţie socială,el preluând practic multe 

dintre persoanele care urmau să fie trimise în şomaj. De asemenea,includerea pentru o 

lungă perioadă a pensionărilor din agricultură pentru care nu s-au plătit contribuţii la 

fondul de pensii şi a altor categorii de beneficiari(cei cu concediu de creştere şi îngrijire 

a copilului, beneficiarii de concedii medicale etc.)printre beneficiarii plăţilor din fondul de 

asigurări sociale, chiar dacă a fost compensat prin suplimentare de la Bugetul de stat, a 

diminuat veniturile pensionarilor. 

În 2005 Guvernul a susţinut politica Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de 

Asigurări Sociale de externalizare a celorlalte plăţi de asigurări şi de trecere a pensiilor 
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pentru agricultori (un fel de pensii sociale fiind foarte mici şi fără o contribuţie 

anterioară) în sarcina Bugetului public. 

În plus, introducerea pensiilor administrate privat care a întârziat nepermis,a 

devenit operativă începând din anul 2008, dar pentru o perioadă de două decenii, va 

prelua o parte din contribuţii fără să facă plăţi de pensii private. 

 

 

 

7.2.Nivelul pensiei şi vulnerabilitatea pensionarilor 

 

Nivelul pensiei a evoluat crescător în perioada creşterii economice de după 

2000.Cu toate acestea ,deşi indicele pensiei medii reale a pensionărilor de asigurări 

sociale de stat a crescut semnificativ ,ajungând în 2007,la 180 % faţă de 2000,totuşi 

rata de înlocuire în raport cu câştigul salarial mediu net a scăzut ,de la 43% în 2002 la 

38,0% în 2007.  

Pensiile pentru agricultori se acordă foştilor membri ai cooperativelor agricole de 

producţie din perioada anterioară anului 1990 şi sunt finanţate din bugetul de stat 

.Numărul maxim de pensionari agricultori a atins un „vârf" de peste 1,7 milioane în anii 

2000 şi 2001 şi a scăzut apoi până la circa 900 mii de persoane în semestrul I 2009, 

având în continuare o tendinţă constantă de scădere datorită lipsei ,”intrărilor"pe fondul 

,”ieşirilor" din sistem pe cale naturală. 

Cu toate că pensiile agricultorilor au crescut substanţial în ultima perioadă,de la 

un nivel mediu de 160 lei lunar în anul 2007, la 240 lei în septembrie 2008 şi la 301 lei 

în august 2009, situaţia socială  a pensionarilor din această categorie poate fi 

caracterizată ca „precară”. Aproximativ o cincime din totalul pensionarilor agricultori 

primeau pensii mai mici decât jumătate din salariul minim net în 2007 (23,0% în august 

2009). Acesta este, în principal, efectul creşterii mai rapide a nivelului salariului minim, 

sub presiunea negocierii cu sindicatele.  

Comparaţia între nivelul pensiilor obţinute prin cele două acţiuni majore 

evidenţiază existenţa unor diferenţe mari. Astfel, în septembrie 2008, pensionarii 

agricultori beneficiau de o pensie medie reprezentând 43,0% din pensia medie a 
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pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale de stat. Recentele măsuri privind 

introducerea, începând cu primăvara şi toamna anului 2009 a pensiei minime sociale de 

300/350 lei au un impact pozitiv asupra celor mai mulţi pensionari agricultori . 

 

7.3.Finanţarea sistemului şi nivelul contribuţiilor la fondul de pensii 
 

În România cheltuielile cu pensiile sunt mai mari decât veniturile colectate .Pe 

lângă cheltuielile pentru agricultori şi cele pentru pensiile de serviciu care nu se 

bazează pe nici o contribuţie, există şi un deficit al bugetului de asigurări sociale de 

stat(Deficitul acoperit prin subvenţie numai la CNPAS a fost de 400 milioane EURO în 

2004 şi 150 milioane în 2005 (după trecerea agricultorilor la bugetul de Stat),iar în anul 

2008 a fost de aproximativ 200 milioane de Euro). 

În aceste condiţii este evident că pe viitor nu se poate vorbi de o creştere 

semnificativă a (subvenţiei )/cheltuielilor pentru pensie de la bugetul de stat care oricum 

şi-a luat în sarcină plata pensiilor pentru agricultori şi care plăteşte pensiile pentru încă 

aproximativ 150 mii de pensionari din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii (care nu au contribuit la 

sistem) şi pentru alte categorii de beneficiari de pensii speciale.  

Scăderea contribuţiilor prin creşterea şomajului (implicit prin scăderea numărului 

de contributori la fondul de pensii) în perioada de criză sau prin scăderea ratei de 

colectare de la unităţile rău platnice constituie o sursă potenţială de reducere  a 

veniturilor la fondul de pensii. 

Rata de colectare a contribuţiilor este şi ea foarte importantă, fiind de numai 

80,0% cu câţiva ani în urmă datorită favorurilor politice făcute firmelor de stat datornice 

care au fost periodic iertate de datorii de către Guvern. Deşi prin privatizări succesive 

numărul datornicilor şi sumele datorate la fondul de pensii s-au redus,ele au rămas 

totuşi mari,mai ales la regiile autonome, precum cele din minerit şi la firmele încă 

neprivatizate. 

Cea mai sigură modalitate de creştere a veniturilor la fondul de pensii şi implicit a 

cuantumului pensiilor este creşterea numărului de contributori(salariaţi)(pe fondul 

menţinerii sau chiar reducerii numărului de pensionari ).Dacă populaţia de vârstă activă 

este de aproximativ 10,5 milioane de persoane, o populaţie salarială de doar 5 milioane 
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este complet insuficientă. Se impune includerea treptată între contributorii la fondul de 

pensii şi a celor care lucrează în agricultură (sezonier sau ocazional)a celor care 

lucrează ilegal, a pensionarilor şi a femeilor casnice atraşi în zona muncii salariale 

.Dacă în anul 1990 erau 8 milioane de salariaţi în România este evidentă ca necesară 

creşterea numărului de contributori faţă de numărul actual de aproximativ 5 milioane. 

 
7.4.Determinări demografice 

  

Fără agricultori, trecuţi în seama bugetului de stat,numărul pensionarilor din 

sistemul public este în raport de aproximativ 1:1 cu numărul de salariaţi,principalii 

contributori la fondul de pensii. Rata de dependenţă de 1, poate fi considerată extrem 

de mare fiind departe de valori de 0,6 pensionari/contributor care ar asigura un raport 

mult mai corect între pensia medie şi salariul mediu pe economie.Dacă am adăuga însă 

pensionarii agricultori şi pe cei din sistemele speciale (MAPN,MI,SRI) rata de 

dependenţă ar fi de aproximativ 1,2-valoare îngrijorător de mare. 

Creşterea numărului de pensionari de la 3,7 milioane în 1990 la un maxim de 6,4 

milioane în 2002, reprezintă una dintre consecinţele grave ale tranziţiei în România 

.Chiar dacă în prezent numărul de pensionari de asigurări sociale de stat este de 

aproximativ 4,8 milioane (fără agricultori şi beneficiarii de pensii de serviciu) se 

înregistrează pensionări anticipate sau pe caz de boală foarte numeroase la vârste 

nejustificat de mici,comparativ cu  speranţa medie de viaţă.  

Dovada cea mai clară a exagerărilor o reprezintă situaţia pensionărilor de 

invaliditate. Numărul acestora a crescut de la 208 mii în anul 1990 la 900 mii persoane 

în semestrul I 2009, adică cu 432,7%. Este ca şi  cum populaţia României s-ar fi 

îmbolnăvit în proporţii de masă. 

Sunt semnale în presă şi în analizele statistice unde se relevă existenţa unui 

număr semnificativ de pensionări frauduloase pe caz de boală (în judeţul Bihor ,existau 

în anul 2008 la o populaţie de 593.431 locuitori un număr de 158.053 pensionări de 

asigurări sociale de stat, din care 52.447(aproape 30,0%) erau pensionari de 

invaliditate.Valorile extreme sunt greu de explicat şi ele arată dimensiunile fraudelor :în 
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timp ce alături de Bihor cu 29,3% pensionari de invaliditate se situează Satu Mare cu 

28,0%, Vâlcea cu 26,0%, Ilfov cu 23,0% şi Maramureş cu 23,0% pensionări de 

invaliditate, în extrema cealaltă sunt judeţe precum Tulcea cu 6,0% pensionări de 

invaliditate, Galaţi cu 7,0%,Teleorman cu 8,0% sau Braşov cu 9,0%. Aceste diferenţe 

nu pot fi decât rezultatul complicităţilor dintre cei pensionaţi, medicii care eliberează 

cerificatele medicale şi comisiile care verifică şi acordă nejustificat grade de handicap. 

În timp ce pensionarii s-au înmulţit rapid ,pe diverse căi ,numărul de salariaţi a 

scăzut dramatic după 1990 generând o mare criză a finanţări fondurilor de pensii.În 

anumite sectoare sunt puţini contribuabili la sistemul de pensii (în agricultură,de 

exemplu,sunt aproximativ 2 milioane de persoane ocupate,din care numai 2-3% 

contribuie la sistemul de asigurări). 

În prezent, mai puţin de jumătate din populaţia activă este asigurată pentru pensii 

(sub 5 milioane din cele 10,5 milioane cât numără populaţia activă ), fapt ce va genera 

probleme pe termen lung .Peste 25-35 de ani cei care lucrează ,”la negru” sau nu 

lucrează (semnificativi ca număr) vor atinge vârsta de pensionare fără să fie asiguraţi şi 

vor împovăra sistemul de asistenţă socială (solicitând din bani publici venitul minim 

garantat sau alte forme de ajutor social ). 

Pe termen mediu şi lung raportul dintre pensionari şi salariaţi se va menţine 

ridicat ,structura populaţiei României fiind una atipică ,cu generaţii foarte numeroase la 

vârsta de 19-41 de ani(rezultat al politicilor pro-nataliste agresive )şi foarte mici la 

vârstele de 0-18 ani (generaţile tranziţiei ).Ca urmare,pe piaţa muncii vor intra în viitor 

generaţii puţin numeroase, iar numărul de salariaţi nu va creşte foarte mult chiar în 

eventualitatea unei creşteri economice. Numărul de pensionări pe de altă parte se va 

menţine, un timp, constant pentru pensionarii neagricultori şi va scădea la categoria 

pensionari agricultori care va deveni nesemnificativă în următorii 10 ani. 

După 2032 (când generaţiile născute după 1967 vor atinge 65 de ani)un val 

suplimentar de pensionari va intra în zona de beneficiari de pensie afectând grav rata 

de dependenţă pentru următorii 22 de ani. 

Este imperativă introducerea cât mai rapidă de politici publice care să încurajeze 

populaţia inactivă să intre în sistemul de asigurări şi să prevină intrarea lor ,peste 25-35 

de ani în sistemul de asistenţă socială.De exemplu, nu există în prezent nici o politică 
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publică pentru femeile casnice (25 % din populaţia feminină inactivă), considerându-se 

în mod eronat că această situaţie este o opţiune personală şi nu o necesitate. 

Femeile, în prezent cu o speranţă medie de viaţă cu peste 6 ani mai mare decât 

a bărbaţilor, vor continua să reprezinte o pondere foarte marte în rândul persoanelor 

vârstnice şi ale pensionarilor. Fiind pensionate mai devreme şi trăind mai mult, femeile, 

deşi dezavantajate ca nivel al pensiei, beneficiază de fondul de pensii mult mai mulţi ani 

decât bărbaţii, la ele raportul dintre anii de contribuţie şi cel de pensie fiind mult mai mic 

decât la bărbaţi; acesta este un argument important pentru egalizarea vârstei de 

pensionare între bărbaţi şi femei. 

Pensionările anticipate şi pensionările pentru invaliditate au condus la o vârstă 

medie reală de pensionare de aproximativ 52-53 de ani în anii 2001-2003, alcătuită din 

media vârstelor medii reale de pensionare de 50-51 de ani la femei şi 54 de ani la 

bărbaţi. 

Creşterea vârstei medii reale poate fi realizată prin reducerea pensionărilor 

anticipate şi a celor frauduloase ,”pe caz de boală” şi prin egalizarea vârstei de 

pensionare între bărbaţi şi femei. 

Cum în Uniunea Europeană majoritatea ţărilor au stabilite vârste de pensionare 

egale sau în curs de egalizare între femei şi bărbaţi, iar în România în anul 2014 vom 

avea o vârstă legală de pensionare de 65 pentru bărbaţi şi de 60 ani pentru femei, este 

nevoie de decizii strategice pentru creşterea vârstei de pensionare la femei într-un mod 

echitabil, dar cu un impact negativ cât mai redus pentru acestea . 
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7.5.Restabilirea echităţii în cuantumul pensiei  

 

Formula de calcul a cuantumului pensiei în sistemul de puncte este mult mai 

echitabilă decât în perioada de până în 2001 în care se luau drept bază de calcul a 

pensiei ,,cei mai avantajoşi pentru asigurat 5 ani consecutivi din ultimii 10 ani lucraţi".Ea 

ţine seama de adunarea punctelor anuale rezultate din raportarea veniturilor salariale 

pentru fiecare an  la veniturile salariale medii din acel an,adică prin raportarea 

contribuţiei individuale anuale la contribuţia medie anuală.Punctele anuale se adună şi 

se împart la stagiul complet de cotizare care este cu 5 ani mai mic pentru femei decât 

pentru bărbaţi pentru a compensa diferenţa de 5 ani dintre femei şi bărbaţi la vârsta de 

pensionare.Ca rezultat,dacă două persoane au avut acelaşi salariu şi au contribuit 

acelaşi număr de ani(dar cu 5 ani mai puţin la femei decât la bărbaţi) au contribuit cu 

sume similare deci vor ajunge la aproximativ aceeaşi pensie.Dacă cineva a lucrat mai 

mulţi ani sau a avut per total un salariu mai mare (în perioade similare)va avea o pensie 

proporţional mai mare. 

Rata de înlocuire a salariului cu pensia  a oscilat între 0,37 şi 0,43 în ultimii 7 

ani.În Uniunea Europeană se recomandă o rată de înlocuire de 50,0%.Acest nivel este 

însă imposibil, în prezent, în România datorită raportului mult prea ridicat de 

dependenţă din sistemul de pensii. 

Sistemele de pensii ale MAPN, MI, SRI, ale magistraţilor şi ale celor cu alte 

pensii de serviciu sunt de obicei excluse din statisticile oficiale, ele nefiind în majoritate 

gestionate de CNPAS. 

Prin coroborarea datelor existente a rezultat că numărul pensionarilor 

MAPN,MAI,SRI este de aproximativ 150 mii persoane(aproximativ 2,7% din  totalul 

pensionarilor). 

Aceste 150 mii de persoane reprezintă o sursă importantă de cheltuieli, întrucât 

pensiile lor sunt cu mult mai mari decât pensiile pentru celelalte categorii de pensionari, 

fiind proporţionale cu salariile anterioare din ultima perioadă a vieţii active(la rândul lor 

ridicate).  

Problema principală constă în faptul că aceste pensii sunt calculate pe alte 

criiterii decât cele pentru ceilalţi pensionari,pe criterii privilegiate, mult mai 
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avantajoase.Beneficiarii lor nu sunt de blamat, ei sau angajatorii lor au contribuit la 

sistemul de pensii foarte puţin.Pe lângă inechitatea evidentă ,o altă consecinţă negativă 

este afectarea gravă a bugetelor curente ale instituţiilor de apărare care includ pensii 

pentru o populaţie de pensionari tineri,care vor creşte constant ca număr în viitor. 

Situaţia parlamentarilor şi a magistraţilor este aberantă, ei fiind cei care au decis 

pentru ei înşişi un statut privilegiat şi un nivel al pensiilor complet inechitabil 

,nedependent de contribuţiile lor la sistem, aşa cum se întâmplă cu ceilalţi pensionari. 

Formula actuală de calcul a pensiei este suficient de echitabilă pentru a asigura 

pensii decente pentru aceste persoane care au avut oricum venituri salariale foarte mari 

şi le rămâne posibilitatea contribuţiei pe perioada mandatului la fonduri private de pensii 

pentru a evita punerea unei poveri pe generaţiile viitoare, care vor fi obligate să le 

plătească pensiile uriaşe din viitoarele bugete publice. 

* 
        *       * 
 
           În concluzie, se justifică reforma sistemului public actual de pensii ,prin iniţierea 

unei noi legi a pensiilor care să elimine disfuncţionalităţile existente şi să aibă la bază 

principiul contributivităţii şi al echităţii sociale. 
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Capitolul VIII 

PROPUNERI 

 

 

Faţă de reglementările actuale (Legea nr. 19/2000) se impune o reformă 

substanţială şi imediată a sistemului public de pensii prin iniţierea unui nou act normativ 

care să fie dezbătut într-un cadru larg cu patronatele, sindicatele şi reprezentanţii 

organizaţiilor centrale ale pensionarilor. 

Noua lege apreciem că este necesar să asigure în principal următoarele: 

• Integrarea sistemelor de pensii speciale (pensii de serviciu) în sistemul 

public de pensii şi desfiinţarea tuturor inechităţilor şi privilegiilor; 

• Prevenirea în viitor a obţinerii sau a acordării de privilegii din bani publici, 

de către cei care propun, votează sau interpretează legile ca şi de către 

orice altă categorie de populaţie; 

• Introducerea evidenţei informatizate generale în sistemul de pensii şi 

înfiinţarea unui sistem de monitorizare, analiză şi politici în sfera 

pensiilor; 

• Introducerea unor măsuri şi limite paramentrice (ameliorarea indicatorilor 

de intrare şi de ieşire din sistem şi fixarea unor valori parametrice – limită 

pentru indicatorii fundamentali precum raportul de dependenţă din 

sistemul de pensii, vârsta de pensionare, pensia minimă, pensia maximă, 

rata de acoperire etc); 

• Menţinerea pe termen scurt şi creşterea (pe termen lung) a numărului de 

angajaţi cu forme legale prin politici active în sfera ocupării forţei de 

muncă, investiţii (care să creeze noi locuri de muncă şi să crească 

veniturile); 

• Creşterea numărului de contributori prin atragerea celor care lucrează în 

agricultură sau ca liber întreprinzători şi care în prezent sunt neasiguraţi 

şi prin includerea altor categorii de persoane care obţin  venituri; 
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• Reglementarea obligativităţii pentru românii care pleacă la muncă în 

străinătate cu contract de muncă de a contribui la sistem în statele de 

destinaţie (pentru ţările UE de la care drepturile de pensie vor fi 

transferate ulterior) sau la sistemul românesc pentru ţările cu care nu 

avem acorduri de transfer a drepturilor de pensii; 

• Promovarea principiului bătrâneţii active (active ageing) şi stimularea (şi 

altfel decât prin creşterea punctajului de pensie) a persoanelor care au 

vârstă de pensionare să lucreze în continuare, mai ales în domeniile cu 

deficit de forţă de muncă; 

• Imigranţii să devină contributori la sistemul de pensii în condiţiile în care 

lucrează în mod legal în România; 

• Stimularea creşterii natalităţii prin măsuri active pentru a asigura viitorii 

contributori la sistemul public de pensii;   

• Reglementarea valorii punctului de pensie la cel puţin 45,0% din 
salariul mediu brut pe ţară, prognozat în raport de realizările din 
trimestrul  IV al anului anterior; pentru situaţiile în care pe parcursul 
anului salariul mediu brut realizat depăşeşte în 3 luni consecutive 
cu peste 5,0% pe cel prognozat, valoarea punctului de pensie se 
majorează în mod corespunzător; 

• Reducerea numărului de pensionari (şi implicit a ratei de dependenţă), 

prin: 

- creşterea vârstei medii reale de pensionare; 

- egalizarea vârstei de pensionare între bărbaţi şi femei şi între 

categorii ocupaţionale. Acordarea dreptului de a rămâne în muncă 

până la 65 de ani şi chiar până la 70 de ani prin prelungire anuală; 

- eliminarea pensionărilor anticipate; 

- reducerea pensionărilor frauduloase (în special pentru invaliditate) 

prin stabilirea unor sancţiuni severe pentru cei care le favorizează. 

Recuperarea banilor de la cei care au obţinut şi au favorizat astfel 

de pensionări. 
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•  Reducerea cuantumului pensiilor aberante (exagerat de mari) prin 

recalcularea pensiilor pentru toate categoriile care au obţinut privilegii şi 

eliminarea prevederilor privind păstrarea unui drept câştigat, obţinut 

printr-o procedură incorectă şi inechitabilă faţă de generaţiile actuale sau 

viitoare; 

• Stabilirea ajutorului în caz de deces la două salarii medii brute pe ţară 

pentru asigurat şi de 75,0% din acesta pentru membrul de familie; 

• Aplicarea impozitării pensiilor numai pentru sumele ce depăşesc 

valoarea a 3 puncte de pensie şi ulterior renunţarea la impozitarea 

pensiilor; 

• Indexarea pensiilor pe tot parcursul anului ori de câte ori se majorează 

preţul la alimente, energie electrică, gaze naturale şi diverse servicii; 

indexarea să acopere integral rata reală a inflaţiei pentru a se putea 

asigura menţinerea puterii de cumpărarea a pensiilor; 

• Reglementarea coşului real minim de consum lunar pentru familia de 

pensionari şi pentru pensionarul singur şi corelarea acestuia cu valoarea 

punctului de pensie; 

• Acordarea unei alocaţii soţului supravieţuitor fără restricţionări ale 

venitului acestuia, în cuantum de 25,0% din pensia soţului decedat; 

• Majorarea cuantumului  pensiei agricultorilor astfel încât pensia medie a 

acestora să reprezinte cel puţin 50,0% din pensia medie din sistemul 

public de asigurări sociale; 

• Înfiinţarea comisiei de pensii la nivelul caselor teritoriale de pensii pentru 

examinarea, ca primă instanţă, a contestaţiilor pensionarilor, măsură ce 

reduce numărul proceselor de la instanţele judecătoreşti; 

• Acordarea anual a celei de a 13 –a pensie, în două tranşe, cu prilejul 

sărbătorilor de Paşte şi ale Crăciunului şi Anului Nou. 

 
 Director general,          Şef birou „Analize şi studii”,                 Realizatori, 
 Florin Paşa                            Alina    Matei          Olguţa Ersilia Mihart                                                   Daniela Garoschy 
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	(Sistemul de pensii din perioada respectivă era mult prea diversificat şi complex. Structurile organizatorice multiple utilizate de diversele sisteme de asigurări sociale deşi practic au realizat funcţiuni identice sau similare (colectarea şi verifica...
	(Existenţa mai multor sisteme independente, precum şi a sistemului pensiei suplimentare, a impus unele inechităţi între cuantumurile obţinute de persoanele a căror muncă de o viaţă îi îndreptăţea la dreptul moral de a fi trataţi în mod egal. De asemen...
	(Luând în considerare situaţia economică de la acea vreme şi situaţia de perspectivă a României, precum şi prognozata creştere a numărului de pensionari şi a speranţei medii de viaţă  - nu se puteau justifica vârstele standard de pensionare (62 ani bă...
	(Relaţia de calcul a pensiei avea o serie de deficienţe. Fiecare din elementele acestei formule a ridicat probleme din punct de vedere al obiectivelor unui sistem de asigurări eficient, respectiv:
	baza de calcul a pensiei, cunoscută şi sub numele de venit pensionabil;
	rata de înlocuire a venitului ca procent din baza de calcul a pensiei;
	vârsta de pensionare;
	procentul anual de creştere pentru fiecare an de muncă peste vechimea minimă, cunoscut sub numele de factor acrual anual;
	perioada în ani pentru care a fost plătită contribuţia de asigurări sociale.
	Explicitând elementele relaţiei de calcul se pot sublinia următoarele:
	baza de calcul a pensiei a fost determinată în general pe baza câştigului
	mediu lunar din cei mai buni  5 ani (adică cel mai mare nivel de câştiguri) consecutivi din ultimii 10 înaintea pensionării. Această reglementare avea o serie de deficienţe:
	utilizarea celor mai buni 5 ani nu reflecta efortul contributiv al persoanelor  în timpul vieţii lor active, de muncă şi a creat inechităţi între cele cu o evoluţie diferită a venitului în cursul vieţii active  - fiind net avantajate persoanele care a...
	acest mod de calcul a îndemnat la strategii personale – prin contribuirea la un nivel minim aproape toată perioada de viaţă activă şi la un nivel maxim posibil timp  de cinci ani înaintea pensionării, în scopul maximizării pensiei.
	lipsa unui sistem automat de ajustare a veniturilor ce forma baza de calcul a pensiei care să ţină cont de modificările salariilor prin indexare  a condus la o importantă diminuare a ratei de înlocuire a venitului (salariului) prin pensie, în perioade...
	vârsta de pensionare a fost  diferenţiată atât prin cele 3 grupe de muncă, cât şi în cadrul celor trei grupe de muncă, făcându-se deosebiri în funcţie de sex şi profesie (de exemplu tratamentul special pentru nivelurile academice). O astfel de diferen...
	2.3.Propuneri de reformă a  sistemului
	Metoda de finanţare practicată pentru sistemul public de pensii, de tip „pay-as-you - go”, separă  pensiile de contribuţii. În fapt, beneficiarii actuali şi viitori ai sistemului public de pensii vor obţine pensii mai mici decât cei care au reprezenta...
	Sistemul public de pensii de tip redistributiv nu poate influenţa nici dezvoltarea pieţei de capital. Persoanele asigurate plătesc numai contribuţiile de asigurări sociale, care pot fi asimilate unui impozit pe venit, în loc să economisească pentru pr...
	Fiind un sistem de dimensiuni mari, sistemul public de pensii din România induce costuri mari, care pot fi din ce în ce mai mari, pe măsura maturizării sistemului şi în condiţiile păstrării  structuri tehnice şi funcţionale. Păstrarea  sistemului de p...
	Simulările pe termen lung efectuate pentru a determina implicaţiile menţinerii sistemului de pensii, care a depăşit faza lui de maturitate scot în evidenţă următoarele:
	îngreunarea creşterii economice prin contribuţii din ce în ce mai mari, care încurajează şi mai mult evaziunea şi  împing forţa de muncă înspre sectorul informal al economiei;
	deficite fiscale în creştere, care alimentează substanţial inflaţia;
	necesitatea reducerii chltuielilor publice, cum sunt cele destinate învăţământului şi sănătăţii;
	pentru a asigura plata pensiilor, contribuţiile  este necesar să crească de la nivelul 25,5% din  1997 la circa 41,5% în anul 2050;
	păstrarea actualului nivel al contribuţiilor conduce, în condiţiile menţinerii cuantumului pensiilor la creşterea semnificativă a deficitului bugetului asigurărilor sociale, care va trebui acoperit de la bugetul de stat. Acest transfer de la bugetul d...
	fără transferuri de la bugetul de stat,  nivelul mediu al pensiilor ar scădea la circa 23,0% din salariul mediu net în anul 2040.
	Distorsiunile costisitoare ale pieţei muncii şi ale pieţei de capital, precum şi redistribuirile inechitabile induse de maturizarea sistemului public de pensii    impun,  în primul rând, accelerarea reformei, atât din punct  de vedere al întineririi l...
	Datorită acestor considerente a fost iniţiat  proiectul Legii sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care  prevede reforme fundamentale în domeniile: organizatoric-funcţional, tehnic şi financiar. Astfel:
	Noua structură organizatorico-funcţională presupune realizarea unui sistem unificat de pensii publice, integrând toate sistemele independente din, inclusiv sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru agricultori, precum şi sistemul pensiilor suplim...
	Administrarea acestui sistem unificat se propune să fie realizată printr-o structură organizatorică independentă, cu elemente atât la nivel central cât şi local, printr-o trecere etapizată de la structura departamentală existentă la acea perioadă.Mini...
	condiţiile de asigurare pentru pensie trebuie să fie aproximativ aceleaşi  pentru toate categoriile de populaţie activă din punct de vedere economic, echitatea acestei măsuri coroborată cu obligativitatea asigurării crează pemizele respectării prevede...
	un mare număr de persoane se pot muta, în decursul vieţii active, dintr-o categorie ocupaţională în alta, dintr-un sector în altul sau pot avea 2 ocupaţii din sectoare diferite în acelaşi timp, fapt ce conduce la ideea că este mult mai simplu şi mai e...
	în cazul unui sistem unificat de pensii se pot înregistra economii importante în
	ceea ce priveşte administrarea, comparativ cu cheltuielile de administrare necesare în cazul mai multor sisteme independente;
	existenţa unui sistem unic de pensii bazat pe obligativitatea participării pentru
	toate persoanele active economic reduce posibilitatea ca, persoanele asigurate să fie nevoite a apela la asistenţa socială în cazul îmbătrânirii sau al invalidităţii;
	mărirea numărului de contribuabili prin cuprinderea obligatorie, prin efectul legii, în sistemul public a tuturor persoanelor fizice, care desfăşoară activităţi aducătoare de venituri şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
	Se propune o nouă structură a prestaţiilor de asigurări sociale şi pensii, prin transferarea către alte organisme cu atribuţii în domeniul social, a unor prestaţii actuale, de natură non – contributivă şi introducerea unor prestaţii strict necesare at...
	De asemenea se fac reglementări asupra:
	modului de indexare a prestaţiilor – introducerea unor reglementări clare de indexare a pensiilor în raport cu modificările preţurilor;
	extinderii treptate a perioadei luată în considerare pentru baza de calcul a pensiei;
	definirii clare a veniturilor ce vor reprezenta  referinţa pentru determinarea contribuţiilor de asigurări sociale, pentru calculul pensiilor şi pentru alte drepturi de asigurări sociale.
	Un accent deosebit se pune pe creşterea vârstei de pensionare în perioada următoare şi a efectelor acestei creşteri asupra nivelului contribuţiilor şi pensiilor, în corelaţie cu prognoza demografică (evoluţia speranţei de viaţă la vârsta pensionării,...
	Simplificarea sistemului, necesitatea reducerii presiunilor asupra agenţilor economici şi a personalului din domeniul asigurărilor sociale şi pensiilor datorată complexităţii stabilirii drepturilor, coroborată cu îmbunătăţirea transferului intra şi i...
	simplificarea modului de calcul a pensiilor ,  indiferent de categoria de populaţie la care se referă, prin folosirea unui sistem unic – care va lua în considerare contribuţia plătită de persoana asigurată în toată perioada de activitate, stabilindu-s...
	încurajarea rămânerii în activitate a persoanelor asigurate după îndeplinirea condiţiilor de eligibitate pentru o pensie de limită de vârstă şi vechime integrală;
	realizarea unei mai strânse legături între contribuţia de asigurări sociale
	plătită şi nivelul cuantumului pensiei calculate;
	continuitate între sistemul de la acea dată şi cel propus, luându-se în considerare şi posibilitatea introducerii unui plafon de venituri (2,5 salarii medii pe economie) care va sta  la baza determinării contribuţiei de asigurări sociale şi a calculul...
	crearea condiţiilor motivaţionale pentru dezvoltarea sistemului complementar de pensii private.
	Din punct de vedere financiar, se urmăreşte împărţirea contribuţiilor de asigurări
	sociale între agentul economic şi angajat, în moduri diferite, în funcţie de grupele de muncă, fără afectarea nivelului net al salariului individual şi analiza modului de contribuire  a persoanelor care lucrează pe cont propriu (întreprinzători partic...
	Sistemul public de pensii se  bazează pe următoarele componente:
	(Componenta obligatorie redistributivă, administrată public
	Aceasta se adresează întregii populaţii care a plătit contribuţii de asigurări sociale, iar pensiile obţinute  depind de:
	numărul de puncte acumulate în decursul vieţii active a asiguratului;
	valoarea anuală a unui punct -  stabilit ca procent din salariul mediu brut pe economie, prognozat pe anul respectiv;
	numărul anilor de contribuţie necesari pentru obţinerea unei pensii integrale.
	(Componenta obligatorie bazată pe capitalizare, administrată privat
	Spre deosebire de componenta publică, componenta capitalizată trebuie să accentueze funcţia de economisire.De aceea, această componentă nu are caracter redistributiv şi se bazează pe acumularea individuală a depunerilor (contribuţiilor) persoanelor as...
	Fiecare persoană participantă la această componentă alege fondul de pensii la care  va plăti contribuţia. Persoanele asigurate care nu  pot să aleagă singure unul din fondurile de pensii, administrate privat, sunt asociate în mod automat unui astfel d...
	Avantajele componentei obligatorii capitalizate, bazată pe conturi individuale de economii, se referă la:
	posibilitatea realizării unei cuprinderi a majorităţii populaţiei active;
	asigurarea unei portabilităţi integrale a prestaţiilor;
	posibilitatea de mărire a nivelului pensiilor obţinute, prin diversificarea investirii fondurilor de pensii, realizată de societăţi private de administrare;
	efectele asupra dezvoltării unor noi instituţii financiare, a întăririi pieţei de capital, mobilizării şi alocării economiilor către utilizări mai productive, inclusiv în sectorul privat.
	Între problemele ce se rezolvă prin introducerea unei astfel de componente se pot enumera:
	dezvoltarea competenţei şi a instrumentelor financiare private necesare şi a experienţei persoanelor asigurate în alegerea unor investiţii eficiente sau a unor administratori capabili ai acestor investiţii;
	elaborarea unor reglementări extensive pentru menţinerea solidităţii financiare a societăţilor de administrare şi pentru păstrarea în limite rezonabile a expunerii persoanelor asigurate la riscurile investiţionale.
	Contribuţiile de asigurări sociale care se plătesc pentru componenta distributivă, administrată public vor scădea datorită faptului că o anumită parte din contribuţii vor fi direcţionate către componenta de pensii capitalizată, administrată privat. Ac...
	(Componenta opţională bazată pe capitalizare, administrată privat.
	Primele  componente ale sistemului de pensii fac posibilă  obţinerea unei pensii care să răspundă cerinţelor de bază ale participanţilor pe durata pensionării. Dacă cineva va considera că aceste venituri sunt prea mici în corelaţie cu logica economiei...
	Instrumentele de economisire din cadrul acestei componente au forme diferite. Caracteristicile principale ce deosebesc această componentă de celelalte două sunt:
	natura opţională a contribuţiilor;
	decizia independentă cu privire la mărimea contribuţiilor;
	alegerea fără restricţii a tipului de economii şi a datei de început şi sfârşit a acestora;
	alegerea tipului de prestaţie obţinută, de exemplu : toată suma odată, plăţi periodice, plăţi pe viaţă şi chiar decizia asupra celor care vor moşteni aceste economii.
	În cadrul sistemului complex de pensii, cele 2 componente obligatorii, cea publică şi cea privată, se bazează pe aceleaşi reguli pentru toţi participanţii. În cadrul primei componente, administrată public, nu sunt elemente de alegere cu excepţia opţiu...
	Prin adoptarea unui sistem complex de pensii se  elimină problemele inerente sistemelor cu o singură componentă şi se realizează obiectivele fundamentale ale unei strategii pe termen lung de dezvoltare a sistemelor de pensii.
	Sistemul complex realizează redistribuiri mai bine orientate, economii mai productive şi costuri sociale mai scăzute. Deoarece unele din riscurile ce pot să apară în următorii 60 ani nu sunt nici măcar imaginate în prezent, cea mai bună cale de asigur...
	Concepţia şi implementarea  acestei reforme implică o serie de decizii care se referă la:
	opţiunea pentru un sistem de pensii cu mai multe componente, dintre care una de tip redistributiv, administrată public şi una sau mai multe de tip capitalizat, administrate privat ;
	participarea obligatorie sau opţională a persoanelor active la una din componentele capitalizate, administrată privat;
	nivelul contribuţiilor şi modul de împărţire a acestora între componentele obligatorii (cea administrată public şi cea capitalizată, administrată privat) ;
	rata de înlocuire ce se doreşte a fi obţinută din cele 2 componente obligatorii.
	Reforma sistemului public de pensii cuprinde cel puţin 3 elemente principale care vor influenţa semnificativ  evoluţia, pe termen lung, a acestui sistem. Aceste elemente sunt:
	creşterea vârstei de pensionare de la 60 ani la 65 ani pentru bărbaţi în 14 ani şi de la 55 la 65 ani pentru femei în 28 ani, începând cu aprilie 2001. Aceasta corespunde unei creşteri a vârstei de pensionare cu aproximativ 4 luni în fiecare an;
	trecerea la un sistem de calcul a pensiilor bazat pe puncte care descurajează evaziunea, referindu-se la întreaga carieră a persoanelor asigurate.Valoarea unui punct se calculează în fiecare an, în funcţie  de nivelul salariului mediu brut prognozat p...
	extinderea obligativităţii participării la sistemul public de pensii asupra întregii populaţii active.
	Reforma numai a sistemului de pensii, fără dezvoltarea unei strategii complexe de reformă, pe termen lung, a pensiilor din România, conduce la realizarea unui echilibru financiar în următorii 15-20 ani şi la o redistribuţie mai echitabilă, după care s...
	2.4.Cadrul organizatoric şi  legislativ necesar implementării unui nou sistem de pensii
	2.4.1.Cadrul  organizatoric
	Din perspectiva instituţiilor  de stat, reforma pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale implică următoarele trei instituţii, cu principalele activităţi:
	Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, ulterior Casa Naţională de Asigurări Sociale, care să administreze atât prestaţiile obligatorii pe termen scurt, cum ar fi:îndemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, îndemnizaţiile de maternitate, î...
	De asemenea, asigură colectarea contribuţiilor atât pentru componenta administrată public, cât şi pentru cea administrată privat. În plus, vor fi necesare noi activităţi, determinate de reforma sistemului public, cum ar fi: noul mod de calcul al pens...
	Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, care asigură:
	avizarea  constituirii societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor;
	stabilirea termenelor sau perioadelor de vărsare a capitalului până la concurenţa nivelului celui subscris;
	iniţierea şi elaborarea de propuneri legislative în domeniul asigurărilor;
	avizarea fundamentărilor de calcul al tarifelor de prime la asigurările de viaţă şi pentru asigurările la care, potrivit legii există obligaţia constituirii rezervelor de prime;
	analizarea bilanţurilor anuale ale societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, precum şi examinarea situaţilor financiare anuale în cazul reprezentanţelor societăţilor comerciale străine  ce activează în România;
	avizarea modificării statutelor societăţilor, majorării sau diminuării capitalurilor subscrise, transferurilor de portofoliu, dizolvării, fuzionării sau a altor forme de încetare a activităţii societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor;
	stabilirea marjei de solvabilitate a societăţilor de asigurare, a societăţilor de asigurare-reasigurare în condiţiile prevăzute de lege;
	publicarea anuală a raportului privind situaţia financiară a societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor;
	constituirea şi administrarea unui fond de protejare a asiguraţilor, destinat plăţii despăgubirilor şi sumelor asigurate în cazuri de faliment ale societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor.
	Instituţia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii, care raportează direct primului ministru aspecte ce privesc:
	promovarea dezvoltării fondurilor deschise de pensii şi a programelor de pensii pentru angajaţi;
	supravegherea activităţii fondurilor deschise de pensii, incluzând acreditarea acestora;
	supravegherea activităţii fondurilor de pensii pentru angajaţi;
	înregistrarea şi supravegherea programelor de pensii pentru angajaţi;
	măsurile necesare pentru protecţia participanţilor la fondurile deschise de pensii şi programele de pensii pentru angajaţi;
	protejarea intereselor guvernamentale referitoare la activitatea fondurilor de pensii şi programelor de pensii pentru angajaţi;
	măsurile destinate creşterii nivelului de cunoaştere a societăţii cu privirea la obiectivele şi metodele de activitate a fondurilor de pensii, la regulile de creare şi funcţionare a programelor de pensii pentru angajaţi precum şi la drepturile partici...
	2.4.2.Cadrul  legislativ
	Reforma pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale necesită elaborarea şi punerea în aplicare a unor legi noi precum şi amendarea unui număr important de acte normative existente. Principiile legii sunt:
	Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
	care defineşte principiile de funcţionare şi organizare ale componentei publice;
	Legea privind organizarea şi funcţionarea fondurilor de pensii care stabileşte principiile de creare şi funcţionare a fondurilor deschise de pensii, precum  şi a fondurilor suplimentare opţionale de pensii pentru angajaţi; de asemenea această lege reg...
	Legea privind utilizarea unor fonduri obţinute din procesul de privatizare sau din bugetul de stat pentru finanţarea costurilor reformei pensiilor, care defineşte modalităţile de utilizare a unor astfel de fonduri pentru asigurarea unor venituri ale c...
	Legea privind programele de pensii suplimentare pentru angajaţi, care  defineşte regulile după care urmează să negocieze angajaţii şi angajatorii forma programului opţional de pensii pentru angajaţi; ea are în vedere şi modalităţile de înţelegere cu s...
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