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1. Preambul 
 

Analiza opțiunilor pe care Guvernul le are la dispoziție pentru a le asigura românilor un sistem 

de pensii sustenabil și echitabil a fost publicată în ianuarie 2014 în cadrul studiului 
Alternative și compromisuri în sistemul românesc de pensii pentru următorii 20 de ani .1 

Ulterior au fost dezbătute și deliberate trei opțiuni de politică publică în domeniul pensiilor, 

opțiuni ce sunt prezentate și în raportul de față.  

 

România are o nevoie continuă de o dezbatere informată asupra sistemului de pensii, 

dezbatere care, din cauza complexităţii subiectului, a fost dusă în special de către experţi şi 

funcţionari publici. Fiind o temă care ne privește pe mai toți cei care am contribuit și contribuim 
la bugetul statului, adică larga majoritate a cetățenilor, trebuie să ajungem la un acord implicit 
de ne-abuzare și raționalitate a sistemului: generația activă de astăzi este de acord să 
plătească pentru sistemul de protecție, în măsura în care generația non-activă de astăzi 
nu abuzează de acesta, astfel încât să nu se creeze dezechilibre majore care să împiedice 

generația viitoare activă să poată susține financiar sistemul și generația activă de astăzi să se 

trezească în afara consensului social inițial – cu alte cuvinte păcălită.  

 

Chiar dacă pe termen scurt România a îndepărtat pericolul colapsului sistemului de pensii, pe 

termen mediu şi lung sustenabilitatea acestuia este încă pusă în discuţie. Pe fondul unei rate 

de ocupare slabă a forţei de muncă, pe fondul îmbătrânirii rapide a populaţiei şi a unei involuţii 

demografice ce se anunţă dezastruoasă (INS prognozează că populaţia va scădea până în 

anul 2060 cu circa şapte milioane persoane2), sistemul de pensii nu va mai reuşi să ofere 

protecţia socială necesară viitorilor pensionari şi va deveni o piatră de moară de gâtul 

economiei (afectând investiţiile în sectoare productive şi crescând fiscalitatea).  

 

În acest moment (octombrie 2014) România beneficiază de o serie de reforme derulate în 

perioada 2001-2012 (introducerea sistemului multi-pilon, introducerea sistemului unitar) care 

au influențat pozitiv sustenabilitatea sistemului de pensii. Deși sistemul de pensii este încă 

dependent de transferurile de la bugetul consolidat, în acest moment este predictibil, organizat 

transparent dar se află la limita suportabilității economice.   
                                                             
1 Realizat de către experții CRPE Victor Giosan și Ciprian Ciucu, CRPE 2014  
 
2 Proiectarea populaţiei României la orizontul anului 2060 (INS, 2013). Populaţia vârstnică (65 ani şi peste) a crescut continuu din 
anul 2002, atât numeric cât şi procentual, de la 14,1% în 2002, la 16,1% în 2011. În viitor procesul de îmbătrânire demografică va 
continua, însa cu intensităţi diferite. Pentru populatia în varsta de 65 ani şi peste este anticipată o creştere numerică continuă. 
 
 

http://www.crpe.ro
http://www.ce-re.ro


4 
 

  
         www.crpe.ro                                   www.ce-re.ro  

Este esențial ca guvernele actuale și viitoare să nu 

se abată de la viziunea care a stat la baza reformei 

din anii 2010-2011, concretizată prin legea 

263/2010 și să urmeze țintele intermediare care să 

facă cât de cât sustenabil sistemul de pensii până 

în momentul în care cohortele „decrețeilor” se vor 

pensiona.   

 

Dacă procentul contribuţiilor va rămâne relativ constant, o piramidă demografică inversată 

(baza formată din beneficiari fiind sus iar vârful reprezentat de contributori fiind în jos) va 
împinge fondul de pensii de tip pay as you go3 (PAYG) automat în deficit. 

  

Sistemele de pensii sunt puternic influențate de echilibrul dintre echitate și sustenabilitate, 

reflectând în același timp și opțiunile politice ale guvernanților. Atunci când echitatea socială 

este favorizată, bugetele statelor pot derapa spre deficite nesustenabile, iar procentul de 

cheltuieli din PIB cu această destinație să ajungă la niveluri exagerate. Atunci când 

sustenabilitatea este pusă pe prim plan, simultan cu o reducere a ponderii cheltuielilor publice 

în PIB și implicit a poverii fiscale, acest fapt poate avea consecințe sociale, cel puțin pe termen 

scurt. Economisirea, economisirea din timp este o componentă extrem de importantă a 

sistemelor de pensii pentru ca acestea să nu devină majoritar dependente de transferuri de la 

bugetul de stat şi astfel să afecteze buna funcţionare a altor sisteme (sănătate, mediul 

economic, etc.).  

 

Este deosebit de important ca Guvernul să continue viziunea și măsurile care au dus în ultimii 

10 ani la sustenabilitatea sistemului nostru de pensii, altfel statul va pierde încrederea 

cetățenilor (mai ales a generației active 

de astăzi) că acesta le va putea asigura 

în viitor pensiile. Încrederea este 

elementul central al oricărui sistem de 

pensii. Fără încrederea că statul le 

poate întoarce contribuțiile sub formă 

de protecție la bătrânețe, oamenii vor 

căuta soluții individuale, soluții care vor 

afecta robustețea sistemului de pensii de stat. Această viziune are la bază următoarele 

elemente:  

 Menţinerea creșterii vârstelor standard de pensionare pentru femei și bărbați în 

general și în special pentru cei angajați în sistemul de apărare națională, ordine 

publică și siguranță națională; 

 Integrarea sistemelor speciale de pensii în sistemul unitar public; 

                                                             
3 Bazat pe solidaritatea între generații 
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Trebuie găsit un drum cât mai pe centru, nici 
stânga și nici dreapta să nu se abată de la el. 
Dacă nu ne așezăm pe un drum care să nu 
deraieze, ne-am ratat viitorul.  

(Membru al Parlamentului României, întâlnire 
tip Chatham House, 24 septembrie 2014) 

 

 Procedura de stabilire a punctului de pensie, astfel încât legătura cu evoluția 

salariului mediu pe economie să fie mai slabă; 

 Creșterea bazei fiscale a contribuțiilor de asigurări sociale; 

 Descurajarea pensionărilor anticipate și a celor de invalidate; 

 

O astfel de reformă este un subiect sensibil atât pentru politicieni (mai ales că aceştia gândesc 

cel mult pe cicluri electorale, iar noi 

avem nevoie de politici care să producă 

efecte peste 3-5 cicluri electorale) cât şi 

pentru societate. Politicile publice în 

domeniul pensiilor trebuie să concilieze 

interesul pentru echilibrul bugetului de 

pensii de stat și sustenabilitatea acestor 

cheltuieli ca pondere în PIB cu dreptul la pensie decentă pentru cetăţeni; trebuie să se bazeze, 

pe de o parte, pe date statistice clare, şi pe informaţii relevante privind impactul măsurilor 

proiectate şi, pe de altă parte, pe dezbateri aprofundate în societate. 
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2. Principii de bază pe care sunt fundamentate alternativele de politici: 
echitatea și sustenabilitatea 

 

Sistemele de pensii au în centru două principii de bază care acţionează divergent asupra 
bugetului alocat pensiilor: echitatea și sustenabilitatea.  

 

 
 

Pentru ca acest sistem4 să funcționeze sunt necesare câteva condiții: 

 
1) Un sistem protectiv (de pensii – pilonul 1) echitabil, care funcționează transparent și 

predictibil și unde nivelul pensiei este strâns corelat cu anumite criterii clare și echitabile – 

cum ar fi nivelul și durata contribuției5 la sistem din perioada vieții active.  

 
2) Un echilibru dinamic pe termen lung între salariații contribuabili la sistemul de 

asigurări sociale și pensionarii – acest lucru presupune menținerea unui raport supra-

unitar (mai mare de 1) permanent între cele 2 categorii. Cu cât valoarea raportului supra-

unitar este mai mare cu atât sistemul este mai stabil și conferă mai multă încredere; 

 
3) Un echilibru dinamic în ceea ce privește durata vieții active și cea a vieții inactive, 

de după pensionarea efectivă (deci încetarea oricărei activități) – ceea ce înseamnă 

creșterea (sau descreșterea) perioadei de viață activă în funcție de evoluția speranței 

medii de viață. Acest echilibru dinamic trebuie coroborat cu speranța de viață la vârsta 

standard de pensionare și cu raportul dintre salariați și pensionari pe termen lung; 
                                                             
4 Elaborat la sfârșitul secolului XIX, când numărul potențialilor pensionari era scăzut, numărul salariaților, în special industriali 
creștea rapid, iar speranța de viață în general și cea la vârsta pensionării în special erau mici. 
5 Termenul „contribuție” nu trebuie înțeles strict financiar, ci și în termeni de costuri de oportunitate. De exemplu funcționarii 
publici, magistrații, militarii, cei angajați în sistemul de siguranță naționale au costuri de oportunitate (valoarea lucrurilor sau 
activităților interzise, risc, samd, o perioadă de viață activă mai scurtă) mai ridicate decât salariații obișnuiți. 
 

Echitatea pornește de la fundamentul sistemului PAYG: încrederea și solidaritatea inter-
generațională. Salariații de astăzi plătesc pensiile pensionarilor de astăzi (salariații de ieri) 
pe baza unei consens implicit, garantat de stat prin care sunt asigurați că pensiile lor de 
mâine vor fi plătite de salariații de mâine.  
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4) Un acord implicit de ne-abuzare și raționalitate a sistemului (funcțională în sistemele 

puternic protective, cum sunt cele din țările nordice): generația activă de astăzi este de 

acord să plătească pentru sistemul de protecție, în măsura în care generația non-activă de 

astăzi nu abuzează de acesta, astfel încât să nu se creeze dezechilibre majore care să 

împiedice generația viitoare activă să poată susține financiar sistemul și generația activă 

de astăzi să se trezească în afara consensului social inițial – cu alte cuvinte „păcălită”.       

 

Pornind de la cele 4 caracteristici de mai sus putem vorbi de o echitate intra-generațională și 
una inter-generațională. Echitatea intra-generațională pornește de la criteriul 1) de mai sus și 

se referă la: 

a) Un sistem de pensii protectiv (pilonul 1) transparent, stabil și predictibil, unde nivelul 

protecției (al pensiei) este direct proporțional cu nivelul și durata contribuției – in sensul 

larg; 

 
b) Un sistem de pensii (pilonul 1) cât mai unitar și cu cât mai puține „cazuri speciale” 

(sau scheme speciale de pensionare); 

 

c) Diferențele dintre nivelul minim și maxim al protecției să fie sociabil acceptabile –
discutăm de sistemul pilonului 1 (PAYG) și nu de pilonii 2 (în cea mai mare parte) sau 3 

(total) unde nivelul beneficiului este direct proporțional cu nivelul contribuției, perioada și 
randamentul investiției (evident totul relaționat cu riscul asumat și/sau garantat). Pilonul 1 

se bazează pe un consens social de protecție între generații diferite și nu pe decizii 

individuale de investiții.   

  
La rândul ei echitatea inter-generațională se referă la: 

 
a) Sistemul de pensii (pilonul 1) trebuie să fie suportabil financiar pentru generația 

activă de astăzi, iar nivelul protecției să fie recunoscut ca rezonabil de către 
generația protejată (pensionari); 

 
b) Sistemul de pensii (pilonul 1 și contribuțiile pentru pilonul 2) nu trebuie să genereze 

datorii excesive pe termen lung. Aici trebuie făcute doua mențiuni: în primul rând 
contribuțiile la pilonul 2 sunt niște economisiri forțate, în cazul României, capitalizate și 

http://www.crpe.ro
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care vor produce efecte protective numai după 2032. Până atunci ele sunt costuri pentru 

sistemul PAYG, care trebuie compensate, fie prin subvenții de la buget, fie printr-o 

pensie medie netă actuală mai mică, fie prin creșterea contribuțiilor la sistemul de 

asigurări sociale – imposibil pentru România, având în vedere nivelul lor actual.  

 

Pentru următorii 20 de ani ar trebui ca valoarea actualizată a costurilor suplimentare 
determinate de pilonul 2 (deficitul indus sistemului PAYG) să fie cel puțin compensate de 

randamentele investiționale ale activelor colectate de către pilonul 2 și administrate de 

fondurile private de pensii. Cifrele de până acum ale randamentelor investiționale ale 
activelor din pilonul 2 sugerează că acest lucru se întâmplă (chiar cu o marjă 

semnificativă de 4%-5%), dar o schimbare de tendință în ceea ce privește creșterea 

deficitului public, care ar duce la costuri de finanțare (dobânzi) mai mari, pot afecta 

negativ procesul descris. În al doilea rând creșterea nesustenabilă a deficitului bugetului 

consolidat și de aici a datoriei publice și a ponderii acesteia în PIB, ar conduce la o 

povară financiară tot mai mare pe umerii generației active următoare (oricum în condițiile 

României tot mai redusă numeric), care ar fi astfel și mai puțin capabilă și mai puțin 

dornică să respecte consensul de bază al sistemului PAYG; 

 
c) Raportul între resursele alocate pilonului 1 și 2 influențează de asemenea echitatea 

inter-generațională: resurse mai mari alocate pilonului 1 în defavoarea pilonului 2 (la 

limită desființarea/naționalizarea/înghețarea pilonului 2 favorizează generația actuală de 

pensionari (deoarece prin intermediul acestui pilon sunt acoperite pensiile actualei 

generații de pensionari pe baza principiului PAY AS YOU GO) în defavoarea generației 

active actuale  (deoarece se vor acumula resurse mai mici în pilonul 2 din care se vor 

plăti o parte din pensiile viitoarei generații de pensionari în funcție strict de capitalizarea 

fiecărei contribuții individuale), iar resurse mai mari îndreptate către pilonul 2 în 

defavoarea pilonului 1, au un efect invers.  

 

Trebuie subliniat un lucru extrem de important: naționalizarea/înghețarea pilonului 2 (pe 

lângă alte efecte negative) ar afecta în mod dramatic generația activă actuală, deoarece 

declinul demografic va fi extrem de dificil de evitat în următorii zeci de ani, iar pensia 

„produsă” prin pilonul 1 de către generația activă viitoare pentru generația viitoare de 

pensionari (generația activă actuală), chiar păstrând actualul cadru metodologic va fi din 

ce în ce mai mică, tocmai prin reducerea raportului salariați/pensionari. În fond o astfel 
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de alternativă înseamnă „naționalizarea” unei economii forțate a generației actuale 

active, capitalizate și administrate privat de pilonul 2; 

 

d) Trebuie păstrat un raport dinamic echilibrat între raportul dintre salariați și pensionari pe 

de-o parte și rata netă de înlocuire a salariului cu pensia, astfel încât stimulentele de 

muncă să nu dispară, investițiile private și publice să poată susțină o creștere economică 

suficientă. Pentru România aceasta înseamnă cel puțin 2,5% pe an, de preferat peste 

3%, astfel încât diferențele de dezvoltare față de mediu UE 28 și UE 15 să se reducă. 
 

Din ceea ce s-a scris mai sus este evidentă interferența echității și a sustenabilității 
sistemelor de pensii. Discutând în detaliu problema sustenabilității, ea poate fi detaliată pe 

următoarele coordonate: 

 

a) Bugetul sistemului de pensii trebuie să fie echilibrat sau în deficit, toate acestea 

calculate anual sau pe un ciclu economic; 

 

b) Dacă bugetul sistemului de pensii este în deficit, cât de mare (suportabil) ar trebui să 

fie acesta; 

 

c) Care este impactul unui deficit al sistemului de pensii asupra investițiilor private și 

publice, care să genereze creșterea economică necesară unei măriri a gradului de 

ocupare a populației active, creșterii productivității și a salariului mediu, reducerii 

fluxurilor migratorii – toate acestea având un impact direct asupra consolidării unui 

raport supra-unitar cât mai mare între contribuabilii la asigurările sociale și pensionari; 

 

d) Care este impactul deficitului sistemului de pensii asupra finanțării sistemului public de 

sănătate, în condițiile în care pensionarii sunt de departe cei mai mari consumatori de 

servicii de sănătate. Aici compromisul dintre cele 2 tipuri de cheltuieli este evident: 

creșterea deficitului sistemului de pensii reduce semnificativ capacitatea de a finanța 

sistemul de sănătate – pentru anii 2010, 2011 deficitul sistemului de pensii a fost de 

aproximativ 50% (sau chiar peste) din bugetul Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate. Evaluarea care trebuie făcută este ce tipuri de cheltuieli au un impact mai 

mare asupra bunăstării pensionarilor în primul rând: cele în care decizia de consum 

este strict individuală (cazul pensiilor) sau cele în care decizia de consum are o 
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puternică componentă publică (cazul cheltuielilor de sănătate). Aceeași problemă se 

pune și în ceea ce privește cheltuielile sociale, de susținere a incluziunii grupurilor 
vulnerabile – mulți sociologi afirmă că grupurile cele mai expuse la sărăcie sunt 
tinerii și familiile mono-parentale și mai puțin pensionarii; 

 

e) Același tip de raționament trebuie aplicat și în cazul relației deficitului sistemului de 

pensii și investițiile publice (influențate direct) sau private (influențate indirect prin 

intermediul nivelului impozitului de asigurări sociale). Complementar acestei discuții ar 

trebui analizat efectul de multiplicare a investițiilor publice în raport cu cele private, o 

chestiune sensibilă în cazul României care are uriașe nevoi de infrastructură, dar în 

același timp o eficiență și eficacitate extrem de reduse a investițiilor publice; 

 

f) Extinderea bazei fiscale a asigurărilor sociale și îmbunătățirea colectării reprezintă doi 

factori foarte importanți pentru asigurarea sustenabilități sistemului public de pensii. 

Asigurarea unui tratament fiscal uniform și eliminarea breșelor fiscale contribuie nu 

numai la obținerea de resurse suplimentare, ci și la consolidarea percepției publice 

asupra echității sistemului. Extinderea bazei fiscale este o condiție obligatorie pentru 

orice fel de discuție de reducere a cotelor de CAS – la fel și creșterea colectării care s-

a redus în ultimii ani de la 76% în 2008 la 60% în 2013;  

 

g) Un ultim aspect este legat de tipul de dezvoltare pe care ni-l mai putem permite, după 

criza mondială a anilor 2008 – 2009, care datorită efectului de de-multiplicare 
(deleverage) a redus semnificativ resursele pentru investițiile externe. În acest context 

susținerea și stimularea (inclusiv prin mijloace fiscale) economisirii interne pe termen 

lung este o prioritate, iar acest lucru este influențat de 2 factori ai sistemului de pensii: 
dezvoltarea pilonului 2 și 3 și nivelul deficitul bugetului public. O dezvoltare pe termen 

lung mai accentuată a pilonului 2  în special, dar și a pilonului 3, în condițiile de restricții 

severe asupra deficitului bugetar, ar reduce resursele pentru pilonul 1, dar ar oferi 

resurse mai mari pentru investiții din economisirea internă. Creșterea deficitului bugetar 

concomitent cu un astfel de proces nu ar face decât să canalizeze economisirea 

suplimentară spre finanțarea lui – ceea ce ar însemna fie consum, fie investiții publice. 

Decizia finală ține de ceea ce se numește reglarea fină a politicilor macro-economice și 

de dezvoltare.     
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3. Factori structurali care pot influența sistemul de pensii  
 

România are resurse interne, structurale, pentru a echilibra sistemul de pensii și pentru a-i 

asigura sustenabilitate pe termen lung dar până în acest moment niciunul dintre cele nouă 

guverne din ultimii 10 ani (nu mai calculăm și guvernele post-comuniste, care au guvernat în 

condiții de tranziție) nu au fost capabile / nu au avut voință politică să vină cu politici care să 

influențeze semnificativ sau măcar vizibil factorii structurali sau administrativ majori. Plecăm 

deci de la premisa că, în lipsa unei tradiții în care guvernele să poată  influența factorii 

structurali (pe care se bazează economia), guvernele viitoare se vor comporta la fel și în 

următoarea decadă, principala lor misiune fiind să asigure, incremental, echilibrul sistemului de 

pensii plecând de la viziunea reformei din anul 2010.   

 

Factorii structurali au impact direct asupra sustenabilității bugetului (și implicit asupra 

sistemului de pensii) dar necesită implementarea unor politici/strategii/măsuri concentrate și cu 

un grad înalt de complexitate ce trebuie planificate, implementate și susținute financiar 

(bugetate) pe o perioadă lungă de timp. Deși sunt semnificativi pe termen lung și în 

corectarea/ameliorarea lor stă cheia robusteții sistemului de pensii, ne limităm la a enumera 

principalii factori structurali și enunțăm câteva aspecte de context. O parte dintre ei sunt tratați 

în Acordul de Parteneriat propus de Comisia Europeană României pentru perioada de 

programare 2014 – 2020 și sunt previzionate fonduri structurale și de coeziune care să susțină 

politicile publice aferente. Pe baza experienței exercițiului financiar 2007-2014 în care 

România a beneficiat de importante fonduri europene dar nu a reușit să-și amelioreze 

indicatorii macro-structurali folosind aceste fonduri (vezi ținta de ocupare și impactul 

descurajant al POS-DRU 2007-2014) ne vom limita la a enumera factorii structurali, urmând ca 

mai apoi să facem recomandări incrementale cu privire la elementele sistemului de pensii ce 

pot fi mai ușor administrate de către guverne.  

 
Prezentăm mai jos principalii factori structurali cu impact asupra sistemului de pensii:  

 
Ocuparea populației  
 

În Acordul de Parteneriat, corelat cu obiectivele României în cadrul strategiei Europa 2020, 

există o ţintă care afectează domeniul reformei sistemului de pensii. Astfel, „70% din populația 

cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani să fie angajată”. La sfârșitul anului 2013 doar 63,9% 
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din populația din intervalul de vârstă menționată este ocupată, conform INS. Pentru atingerea 

țintei de 70% este nevoie de un set de politici publice complexe care să se întindă pe mai mulți 

ani.  

 

În lipsa unor măsuri structurale (dincolo de posibilitățile individuale ale Ministerului Muncii) care 

să implice măsuri de activare a populației non-active (inclusiv din mediul rural) și care să se 

resimtă la nivelul mediului de afaceri (și să depășească schimbări în domeniul legislației 

muncii) România nu-și va atinge ținta de 70% populație ocupată.  

 
Evoluția indicatorului rată de ocupare 20-64 de ani (%) a arătat o stagnare / ușoară creștere 

începând cu anul 2010, ceea ce relevă faptul că Guvernele trebuie să facă mai mult pentru a 

crește ocuparea, altfel prognoza oferită de Comisia Națională de Prognoză, va rămâne un 

simplu pronostic.  

 

Proiecția ratei de ocupare pentru vârsta 20-64 de ani 

Rata de ocupare 
prognozată (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

65,5 66,2 67,0 67,8 68,5 69,3 70 
Sursa: Comisia Națională de Prognoză 

 

Evoluția ratei de ocupare pentru vârsta 20-64 de ani, începând cu anul 2010  

Rata de ocupare 
prognozată (%) 

2010  2011  2012  2013 

63,3  62,8  63,8  63,9 
Sursa: Eurostat 

Conform INS, un fapt îngrijorător (și cu impact puternic asupra sistemului de pensii pe termen 

mediu) este acela că doar aproximativ 20% din actuala cohortă de 25-34 de ani activă dețin 

contract de muncă.  

 
Demografie  
 
În acest moment sporul natural este negativ iar acest trend se va menține și în viitor în lipsa 

unor politici demografice eficiente. Din păcate politicile demografice (pro natalitate) dau 

rezultate în timp iar efectele unor decizii luate azi produc efecte în piața muncii în circa 25 de 

ani. În același timp acestea au implicații bugetare semnificative (este nevoie de investiții 
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majore în sectoarele de îngrijire și educație) și nu pare realist ca bugetul României, în forma în 

care se prezintă astăzi, să poată susține astfel de politici pe o perioadă semnificativă, astfel 

încât să producă rezultate. Pe termen mediu situația se anunță dramatică, INS estimând o 

scădere a populației României spre cifra de 13 milioane la nivelul anului 2060.  

 
Îmbătrânirea populației 
 

Îmbătrânirea populației va crește presiunea asupra bugetului de stat pe termen lung. Conform 

unui studiu realizat de către BCR6 în anul 2013, unul din șapte români are în prezent peste 65 

de ani și, în lipsa unei îmbunătățiri a natalității, în 2030 un român din cinci va avea peste 65 de 

ani urmând ca în 2060 raportul să ajungă unu la trei. Evoluția atipică a numărului de nașteri de 

după 1970 va amplifica presiunea asupra sistemului public pensii în jurul anului 2035. O primă 

consecință economică a îmbătrânirii și reducerii populației totale este scăderea PIB-ului 

potențial, prin diminuarea contribuției forței de muncă dar și a capitalului în condițiile afectării 

economisirii interne. Anul 2013 a fost primul an din istoria României în care numărul populației 

de peste 65 de ani a depășit populația de sub 15 ani și am intrat oficial în declin demografic.  

În acest context Guvernul pregătește o strategie privind îmbătrânirea activă (strategie care 

întârzie să apară). Îmbătrânirea activă se referă la contribuţia adusă de persoanele în vârstă 

societăţii, atât prin participarea pe piaţa muncii, cât şi prin intermediul activităţilor de voluntariat 

şi al implicării în viaţa propriei familii şi comunităţii.   

 
Migraţia forţei de muncă7  

 
Aderarea României la Uniunea Europeană şi, implicit, dobândirea de către români a dreptului 

la liberă circulaţie şi rezidenţă au provocat o migraţie a forţei de muncă autohtone către pieţele 

altor state membre, fapt ce a condus la apariţia unor deficite în unele domenii de activitate. În 

ianuarie 2014, toate Statele Membre au înlăturat restricţiile de muncă pentru cetăţenii români 

iar fenomenul de drenare a forţei de muncă va continua. Emigranții sunt de regulă persoanele 

cele mai active, având o vârsta cuprinsă în intervalul 20-45 de ani, și reprezintă o pierdere 

netă pentru România. Ultimele date culese de către INS confirmă tendința de a se stabiliza în 

                                                             
6 Implicațiile economice ale procesului de îmbătrânire a populației în România, BCR, martie 2013  
 
7 Sinteză realizată pe baza Strategiei Naţionale privind Imigraţia pentru perioada 2011-2014 
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țările de destinație și de a-și integra copiii (din țară sau născuți acolo) în sistemele de educație 

din străinătate.  

În ultimii ani România şi-a păstrat, în mare măsură, caracterul de stat de tranzit, nefiind, în 

mod semnificativ, o țară căutată de lucrători din alte state. Din acest motiv România nu are o 

politică clar conturată privind imigrația.  

 
Productivitatea muncii  

 
Decidenții și experții în sisteme de pensii își pun astăzi speranța în efectul de cohortă: variații 

de comportament (inclusiv pe piața muncii) între generații diferite, care au împărtășit 
experiențe intra-generaționale comune, dar diferite față de ale altor generații.  Practic, se 
așteaptă de la generația tânără să fie mai productivă decât cea vârstnică. Nu neapărat să 

muncească mai mult, dar să fie mai productivă:  cohortele noastre sunt diferite de cohortele 

părinților noștri. Pro-activitatea este astăzi mai mare, iar generațiile active de astăzi trebuie să 

rămână în activitate mai mult timp. Pentru ca generațiile viitoare să fie mai productive este 

nevoie de reforme structurale deosebit de complexe începând cu sectorul educațional și 

terminând cu sectorul de afaceri.  
 

Reducerea muncii la negru 
 
Acest aspect se regăsește și în recomandările de țară făcute de către Comisia Europeană 

României, dar a fost și continuă să fie o nucă tare pentru toate guvernele. Chiar dacă are o 

influență directă asupra finanțării sistemului de pensii, acesta nu este un factor ușor 

controlabil, necesitând politici complexe implementate de către agențiile Guvernului. 

Extinderea bazei fiscale este prin asigurarea unui tratament fiscal uniform și eliminarea 

breșelor fiscale, care contribuie nu numai la obținerea de resurse suplimentare, ci și la 

consolidarea percepției publice asupra echității sistemului. Extinderea bazei fiscale este o 

condiție obligatorie pentru orice fel de discuție de reducere a cotelor de CAS – la fel și 

creșterea colectării care s-a redus în ultimii ani de la 76% în 2008 la 60% în 2013.  

 
Îmbunătățirea colectării 

 

Acesta este factorul cu cea mai directă influență și cu cel mai mare potențial impact asupra 

sistemului de pensii. Motivul pentru care nu se regăsește în lista de factori care să completeze 
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opțiunea propusă de către noi este acela că de ani buni Romania are cea mai mică pondere în 

PIB a veniturilor bugetare (venituri fiscale şi nefiscale) și nici un guvern nu a reușit să 

îmbunătățească semnificativ colectarea, țara noastră situându-se mereu cu multe puncte 

procentuale sub nivelul UE. Sistemul de taxe şi impozite in Romania este caracterizat de o 

colectare slabă a acestora, cu o administrare ineficientă, o bază de impozitare relativ redusă, 

şi o evaziune fiscală ridicată, ocupând la capitolul plata taxelor locul 184 în lume, conform 
raportului Doing Business al Băncii Mondiale. 

 
Nivelul investițiilor  
 

Deficitul sistemului de pensii are un impact direct asupra investițiilor publice și indirect asupra 

investițiilor private (prin intermediul nivelului impozitului de asigurări sociale), care să genereze 

creșterea economică necesară unei măriri a gradului de ocupare a populației active, creșterii 

productivității și a salariului mediu, reducerii fluxurilor migratorii – toate acestea având un 

impact direct asupra consolidării unui raport supra-unitar cât mai mare între contribuabilii la 

asigurările sociale și pensionari. 
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4. Descrierea alternativelor 
 

Experții CRPE au plecat de la prezumția că Guvernul și administrația publică din România nu 

au capacitatea de a influența semnificativ factorii structurali descriși în cadrul capitolului 

anterior, astfel au creionat trei alternative incrementale, prezentate mai jos.  

 
Alternative Alternativa1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Factori/ 
orientare 

Orientată SOCIAL, în favoarea 
actualei generații de pensionari 

prin consolidarea pilonului 1 

Orientată PRUDENT în 
favoarea actualei generații 

active prin ușoara reducerea 
poverii fiscale și ușoara 

consolidare a pilonului 2 

Orientată SEMNIFICATIV în 
favoarea actualei generații 

active prin reducerea 
semnificativă a poverii fiscale 
și consolidarea accentuată a 

pilonului 2 
 

Calcularea 
pensiilor 

 cu un indice egal cu creșterea 
salariului mediu, sau stabilirea 
valorii punctului de pensie ca 
procent fix din salariu mediu; 

 cu un indice egal cu rata 
inflației; 

 

 cu un indice egal cu rata 
inflației; 

 

Sisteme 
speciale de 
pensionare 

 accepta creșterea acestora  păstrarea numărului actual  eliminarea sistemelor 
speciale de pensionare 

Scheme de 
impozitare a 
CAS 

 creșterea numărului de scheme 
specifice de impozitare în cazul 
CAS (sub pretextul oferirii de 
facilități fiscale – reducere a 
bazei fiscale) 

 scăderea numărului de 
scheme specifice de 
impozitare în cazul CAS, dar 
fără eliminarea lor completă 
– creștere moderată a bazei 
fiscale;   

 eliminarea schemelor 
specifice de impozitare în 
cazul CAS și aplicarea unitară 
și coerentă a impozitului – 
creștere semnificativă a bazei 
fiscale 

CAS  unificarea impozitului pe venit 
cu CAS și proiectarea unei 
scheme de impozitare 
progresive; 

 

 scădere ușoară cu 2%-3% a 
actualei rate a CAS – la 
angajator;  

 

 scădere cu 3%-5% a actualei 
rate a CAS la angajator și 
stimularea fiscală 
semnificativă pentru 
economisire prin pilonul 3 de 
pensii;  

Pilonul 2  înghețarea sau chiar 
naționalizarea pilonului 2; 

 

 creșterea contribuției la 
pilonul 2 la 8% - gradual până 
în 2021; 

 

 creșterea contribuției la 
pilonul 2 la 10%-12% - 
gradual până în 2025;  

 
Pensionare 
anticipată   

 relaxarea actualelor restricții 
referitoare la pensionarea 
anticipată; 

 actualele restricții la 
pensionarea anticipată se 
păstrează;  

 actualele restricții la 
pensionarea se înăspresc și 
mai mult;  

Pensionare 
pentru 
invaliditate 

 -  Se efectuează controale 
suplimentare în ceea ce 
privește pensionarea pentru 
invaliditate; 

 Se înăsprește sistemul de 
pensionare pentru 
invaliditate; 

 
Vârsta de 
pensionare 

 revine la situația dinainte de 
2001 (57 de ani femeile și 62 
bărbații) și durata de cotizare 
rămân neschimbate (30/35 de 
ani). 

 Vârsta de pensionare rămâne 
neschimbată și durata de 
cotizare crește și se unifică 
(40 de ani) – gradual. 
 

 Vârsta de pensionare se 
corelează cu speranța medie 
de viață la 65 de ani și durata 
de cotizare crește și se 
unifică (43 de ani) – gradual. 
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Experții CRPE au realizat o analiză multi-criteriu și au evaluat alternativele de mai sus după 

următoarele criterii: 

 

Dimensiune Criteriu 

1. Echitate intra-
generațională: 
 

a. Transparent, stabil și predictibil, nivelul pensiei este direct 

proporțional cu nivelul și durata contribuției; 

b. Sistem cât mai unitar și cu cât mai puține scheme speciale 

de pensionare; 

c. Diferențele dintre nivelul minim și maxim al pensiei să fie 

sociabil acceptabile. 

 

Dimensiune Criteriu 

2. Echitate inter-
generațională: 
 

a. Sistemul de pensii (pilonul 1) trebuie să fie suportabil 

financiar pentru generația activă de astăzi și să fie 

recunoscut ca rezonabil de către pensionari; 

b. Sistemul de pensii (pilonul 1 și contribuțiile pentru pilonul 

2) nu trebuie să genereze datorii excesive pe termen lung 

și acceptate ca echitabile 

c. Raport supra-unitar între salariați și pensionari corelat cu 

o rată netă de înlocuire rezonabilă (recomandarea UE 

este de 50%)  

 

Dimensiune Criteriu 

3. Sustenabilitate: 
 

a. Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) echilibrat pe 

durata unui ciclu economic (o perioadă completă de avânt 

și recesiune economică) 

b. Evoluția investițiilor publice/private 

c. Evoluția cheltuielilor de sănătate  și a celor de promovare 

a incluziunii sociale 

d. Evoluția bazei fiscale și a gradului de colectare 

e. Evoluția economisirii interne 
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Analiza scenariilor pune în evidență atât probleme de natură tehnică, cât și de natură a 

valorilor/ideologică. Criteriile de mai sus reprezintă doar un model cum ar trebui făcut și trebuie 

susținut cu evaluări empirice și modelări statistico-matematice cât mai elaborate. Pe de altă 

parte fezabilitatea implementării oricărei alternative depinde și de mediul politic și social, de 

valorile acestora. 

 
Pe baza criteriile de mai sus experții CRPE au recomandat urmarea viziunii oferită de 
către Alternativa 2, cea orientată PRUDENT în favoarea actualei generații active prin 
ușoara reducere a poverii fiscale și ușoara consolidare a pilonului 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 „Alternative și compromisuri în sistemul românesc de pensii pentru următorii 20 de ani”, Victor Giosan, Ciprian Ciucu, CRPE, 
2014 
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5. Recomandările cetățenilor participanți la forumul deliberativ asupra 
viitorului sistemului de pensii 

 

Opțiunile discutate cu cetățenii sunt de natură să asigure echitatea și sustenabilitatea 

sistemului de pensii și să ghideze viitoarele guverne astfel încât viziunea reformei din perioadă 

2011-2012 să fie menținută pentru o perioadă cât mai lungă pentru a nu periclita economisirea 

internă și încrederea contribuabililor în sistemul de pensii.  

 

Raportul de față rezumă un efort deliberativ intensiv ce s-a întins pe o perioadă de un an, în 

perioada 2013-2014 și care a inclus specialiști în sisteme de pensii, economiști, experți în 

politici publice, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, ai sindicatelor, ai sectorului 

de afaceri cu expertiză în politici sociale și bugetare, precum și reprezentanți ai sectorului 

public cu expertiză în domeniu. De asemenea, un forum deliberativ9 la care au participat 

cetățeni din toată țara și din toate categoriile sociale și de vârstă, a fost organizat. 

Recomandările noastre se bazează pe contribuțiile unor persoane cu expertiză în domeniu 

dar, în același timp, se bucură și de legitimitatea oferită de către deliberările cetățenești.  

 

Cei 60 de cetățeni participanți la forumul deliberativ (locuitori ai Bucureștiului și din alte orașe 

ale țării) s-au arătat îngrijorați de sustenabilitatea sistemului actual de pensii, având în vedere 

sporul natural negativ, lipsa locurilor de muncă, rata mică de colectare a CAS-ului şi au 

discutat despre posibile măsuri care să repare sau să reducă unele dintre aceste probleme, 

dar care să fie, totodată, fezabile şi implementabile. Au ales variante și măsuri de reformă care 

să susţină atât sistemul public de pensii, cât şi economisirea individuală, după cum urmează:  

 

 

 

 

                                                             
9 Forumurile deliberative își propun aflarea perspectivei populației prin folosirea unui grup aleator care formulează opinii despre 
opțiunile de politică publică în urma ascultării prezentărilor experților și factorilor interesați. Forumurile deliberative implică un 
număr mare de persoane. De aceea ele sunt potrivite numai pentru consultări pe probleme de interes larg. În cadrul unui forum 
deliberativ, participanții discută pe marginea unor opțiuni de politică publică sau pe variante de soluționare a unei probleme. Este o 
metodă foarte potrivită și pentru situația în care administrația dorește să stabilească priorități. Specifică forumurilor deliberative 
este deliberarea - de unde și numele - în jurul avantajelor și dezavantajelor diferitelor opțiuni care sunt supuse atenției cetățenilor. 
Este o metodă practică, atent facilitată în cadrul căreia cetăţenii dezbat informaţie primită de la experţi şi pot judeca în funcţie de 
avantajele şi dezavantajele opţiunilor de politică publică. 
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Calcularea pensiilor  să se facă cu un procent din salariul mediu pe economie şi rata 

inflaţiei să funcţioneze pe post de indice de corecţie, însă ambii 

indicatori să fie luaţi în calcul; 

Sisteme speciale de 

pensionare 

 menţinerea numărului actual, poate chiar eliminarea lor sau a 

unora dintre ele. În orice caz, se impune reevaluarea acestora, 

pentru a vedea dacă, într-adevăr, nu ar trebui eliminate din aceste 

scheme anumite categorii (precum parlamentarii, militarii cu 

funcții similare celor civile, serviciile speciale) şi introduse altele; 

Scheme de CAS  Schemele specifice de impozitare pot fi menținute, însă cu un 

control mult mai riguros asupra implementării; 

 Fiscalizarea anumitor activităţi economice care acum nu sunt 

impozitate (creșterea bazei de impozitare); 

CAS  CAS-ul actual să fie progresiv, până la limita actuală care să fie 

maximă și scăderea cu până la 5 % a acestei contribuții la 

angajator (ceea ce ar putea aduce la suprafață din munca la negru 

și îmbunătăți rata de colectare); 

Pilonul 2  Contribuţia la Pilonul 2 de pensii să fie mărită până la 6-8% – dacă 

există garanţia din partea statului că cel puţin sumele contribuite 

se întorc la contributor. Dacă nu există această garanţie, să fie 

îngheţată la procentul actual; 

Pensionare anticipată    să fie în continuare posibilă, cu restricţiile actuale; 

Pensionare pentru 

invaliditate 

 legea actuală este bună, însă aplicarea este defectuoasă; ar trebui 

să existe un control mai riguros și pedepse aspre pentru medicii 

din comisiile speciale de evaluare care aprobă false pensii de 

invaliditate; 

Vârsta de pensionare  vârsta de pensionare – 63 de ani femei, 65 de ani bărbaţi; 

 stagiul de cotizare – 30 de ani femei, 35 de ani bărbați 
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6. Alternativa conturată în urma unor largi consultări civice 
 

Alternativa prezentată mai jos este formulată de către experți luând în considerare consultările 

repetate derulate pe parcursul anului 2014: (1) rezultatul forumului deliberativ și al (2) 

consultărilor cu reprezentanți ai societății civile (ONG-uri, sindicate), (3) reprezentanți ai 

mediului de afaceri și (4) ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniu. Pe baza consultărilor am 

conturat mix-ul de soluții pe care-l prezentăm mai jos. Alternativa reprezintă astfel opinia 

experților și este totodată o conciliere – un compromis – al pozițiilor exprimate de diferitele 

grupuri consultate.  

Facem precizarea că am selectat și inclus în tabelul de mai jos factorii cu IMPACT IMEDIAT și  

INFLUENȚĂ DIRECTĂ asupra sistemului de pensii.  

 

Calcularea pensiilor  să se facă cu un procent din salariul mediu pe economie şi rata 

inflaţiei să funcţioneze pe post de indice de corecţie, însă ambii 

indicatori să fie luaţi în calcul; 

Sisteme speciale de 

pensionare 

 Se impune reevaluarea acestora, pentru a vedea dacă, într-adevăr, 

nu ar trebui eliminate din aceste scheme anumite categorii (precum 

parlamentarii, militarii cu funcții similare celor civile) şi introduse 

altele; 

Scheme de impozitare a 

CAS 

 schemele specifice de impozitare pot fi menținute, însă cu un control 

mult mai riguros asupra implementării; 

 fiscalizarea anumitor activităţi economice care acum nu sunt 

impozitate (creșterea bazei de impozitare); 

CAS  scăderea treptată, pe parcursul a 3 ani a CAS, astfel: 2015 – 3 %, 

2016 – 1%, 2017 – 1%.  

Pilonul 2  creșterea contribuției la pilonul 2 la 8% - gradual până în 2021; 

Pensionare anticipată    să fie în continuare posibilă, cu restricţiile actuale; 

Pensionare pentru 

invaliditate 

 legea actuală este bună, însă aplicarea este defectuoasă; ar trebui să 

existe un control mai riguros și pedepse aspre pentru medicii din 

comisiile speciale de evaluare care aprobă false pensii de 

invaliditate; 

http://www.crpe.ro
http://www.ce-re.ro
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Vârsta de pensionare  vârsta de pensionare rămâne neschimbată și durata de cotizare 

crește și se unifică (40 de ani) – gradual. 

 

Guvernul a surprins pe toată lumea atunci când a anunțat intenția de a reduce rata CAS cu 

cinci puncte procentuale. Experții CRPE evaluaseră acesta măsură ca fiind radicală, „orientată 

SEMNIFICATIV în favoarea actualei generații active”, chiar și în cazul unor procente de 3 sau 

4 la sută și prezentând mari riscuri de creștere a deficitului bugetar. Pentru a diminua riscul 

unui impact financiar negativ major, dar și pentru că este important pentru ca mediul de afaceri 

să primească și astfel de semnale din partea Guvernului, de reducere a poverii fiscale și în 

special a impozitelor pe muncă, CRPE propune reducerea graduală, anuală a ratei CAS, 

astfel: 2015: 3 %, 2016: 1%, 2017: 1% - în total 5%. 
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