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Sumar 
 Documentul de fata analizeaza politicile prin care se poate ajunge la  
sustenabilitatea financiara a sistemului public de pensii, luand in calcul dezechilibrele ce 
se acumuleaza in alocarea resurselor intre diferite generatii si in cadrul aceleasi 
generatii.  
 Argumentam ca, pentru a optimiza sistemul public de pensii nu este suficient 
doar sa fie aduse corectii in datoria explicita a pensiilor publice, ci este necesar sa se 
aplice politici in raport cu „datoria publica implicita”1 in sistemul public de pensii.  

In aceste conditii, putem depasi faza in care sustenabilitatea financiara a 
sistemului public de pensii este atinsa doar prin ajustarea beneficiilor, ori a 
contributiilor. De altfel, s-a putut observa in ultimii ani ca ajustarile facute pe latura 
beneficiilor (pensiilor) au adus corectii temporare in bugetul public, dar nu au schimbat 
sistemul de pensii, a carui configurare depinde prea mult de alegerile electorale si prea 
putin de economie. Mai mult, interventiile in sistemul de pensii prin care s-a urmarit o 
echilibrare bugetara au fost contestate in instanta, asa incat efectul lor se estompeaza si 
ne reintoarcem la acelasi sistem de referinta.  

Esecul de piata sau abordarea paternalista potrivit careia oamenii nu se gandesc 
decat la prezent si ca statul trebuie sa aiba grija de bunastarea lor viitoare, sunt 
argumentele invocate pentru a conserva sistemul public de pensii in forma actuala. Dar, 

                                                             
1 Robert Holzmann, Robert Palacios and Asta Zviniene: Implicit Pension Debt: Issues, Measurement and 
Scope in International Perspective, Social Protection Unit Human Development Network, The World 
Bank March 2004; Werner EICHHORST, IZA Maarten GERARD, IDEA Consult, Michael J. KENDZIA, 
IZA, Christine MAYRHUBER, WIFO, Connie NIELSEN, NIRAS, Gerhard RÜNSTLER, WIFO, Thomas 
URL, WIFO Pension systems in the EU – contingent liabilities and assets in the public and private sector, 
DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, October 2011, pag. 86 
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comportamentul oamenilor care acorda mai multa importanta prezentului decat 
viitorului tine de perceptia lor asupra valorii in timp a banilor, sub influenta ratei 
dobanzii, neavand legatura cu sistemul public de pensii. Cat priveste esecul de piata, 
acesta este la fel de frecvent precum esecul statului. Ultimii ani nu au demostrat ca 
statul ar fi un debitor mai solvabil decat operatorii privati. Din contra. Statul se 
imprumuta la operatorii privati, fiind un bun debitor doar prin constrangere, nicidecum 
prin prisma rezultatelor sale financiare.  

    
Schema pay as you go este o datorie permanenta a carei achitare depinde de taxe 

si gradul lor de colectare. Ca sa mentina solvabil sistemul, statul opereaza in rata 
contributiei si rata de inlocuire2. Daca se loveste de constrangeri fiscale, statul are un 
comportament arbitrar fata de beneficiile viitoare ale unui contribuabil,. Acest fenomen 
se produce frecvent in Romania, cand promisiunile de „pensii decente” se fac pe seama 
contributiilor platite de cei aflati in plata (in piata muncii). In acelasi timp, cel ce 
plateste la sistemul public de pensii nu dobandeste un activ, ci o bunastare virtuala. Prin 
urmare, contribuabilul nu poate face o comparatie intre ceea ce plateste astazi cu 
beneficiul incasat in viitor, intrucat nu dispunde de propriul lui capital la care sa faca 
actualizarea. Acest capital este alcatuit din totalitatea contributiilor. Din aceasta cauza, 
contribuabilul nu poate calcula rata de rentabilitate a contributiilor pe care le-a platit. 
Cu alte cuvinte, tinand cont de valoarea viitoare a banilor3 si de faptul ca nu exista nici 
un activ, cel ce plateste astazi contributii sociale nu primeste o suma echivalenta in 
viitor, sub forma pensiei. Asta insemna ca o parte din venitul platitorului se confisca, 
micsorandu-i-se atat bunastarea prezenta, cat si bunastarea viitoare care se bazeaza pe o 
pensie promisa. Din acest motiv, cei care sustin ca statul trebuie sa respecte doar 
dreptul la pensie, nicidecum o plata prin echivalent real cu contributiile platite, comit o 
eroare de judecata. 

 
Calculul pensiei nu tine cont de valoarea in timp a banilor, ci de salariul brut al 

unei persoane raportat la salariul mediu brut pe economie, ceea ce acopera doar o parte 
din cat a platit o persoana la sistemul asigurarilor sociale, chiar daca se tine cont de rata 
inflatiei, cum prevede Legea nr.263/2010.  

 
Compunerea sau valoarea viitoare a banilor inseamna: 
 
VVn = VP (l + k), in care 
 
VVn = valoarea viitoare a banilor care este o valoarea acumulata; 
VP = valoarea prezenta a banilor; 
l = suma castigata din dobanda intr-un an; 
k =  rata dobanzii; 
n = nr. de ani in care se face calculul 

                                                             
2 Raportul intre venitul brut inainte de iesirea la pensie si venitul brut dupa pensionare.  
3 VVn = valoarea prezenta (VP) multiplicata cu l (suma castigata din dobanda  + rata dobanzii platita 
anual (k). 
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Am descris o situatie in care, atat statul cat si contribuabilul au de pierdut. 
Asadar, este necesar ca schema actuala de pensii publice sa fie inlocuita cu o schema de 
capitalizare („pensie prin capitalizare”) prin crearea unui fond de rezerva a pensiilor. 

Sunt tari in care un asemenea fond de rezerva a pensiilor publice joaca rolul unui 
„tampon” pentru echilibrarea sistemului public de pensii, pe cand in altele, acelasi tip de 
fond este utilizat atat ca „tampon” cat si pentru economisire si plata in sistemul de 
pensii.  
 Sunt trei variante prin care se poate crea un fond de rezerva a pensiilor, in fucntie 
de scopul urmarit: 

 Trecerea tuturor celor care platesc in schema PAYG la un fond de pensii. Asta 
inseamna un imprumut masiv prin obligatiuni de stat, pe principiul „clean – 
break”4. Este imposibil de realizat la plafonul actual al deficitului bugetar; 

 Infiintarea unui fond de rezerva ce permite capitalizarea, dar care pastreaza 
sistemul PAYG. Fondul de rezerva ar fi o schema suplimentara la sistemul public 
pentru stabilizare (echilibrare bugetara) si economisire; 

 Trecerera graduala de la schema PAYG la un fond de pensii, prin infiintarea unui 
fond de rezerva in prima etapa. Toti cei intrati in piata muncii platesc la fondul de 
rezerva, iar cei care ies din sistem sunt platiti din PAYG si fondul de rezerva5;   

 
Tinand cont de contrangerile fiscale si politice, echipa de la Institutul Ordoliberal 

propune o varianta de reformare a sistemului public de pensii in trei etape. 
In prima etapa se creeaza un fond de rezerva a pensiilor publice cu functie de 

stabilizare si economisire. In a doua etapa, acest fond va coexista cu schema PAYG, iar 
in a treia etapa, fondul de rezerva capata o functie de economisire si plata. Fondul 
trebuie sa fie sub administrare privata.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 Toke S. Aidt, Ann Berry and Hamish Low: Public Pensions, University of Cambridge, 2008, pag. 25 
5   Toke S. Aidt, Ann Berry and Hamish Low: Public Pensions, University of Cambridge, 2008, pag. 25 
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Partea I – Deficitul actual/deficitul explicit inregistrat in sistemul public de 
pensii6 
 
 1.1.Introducere  

In anul 2011, deficitul din sistemul public de pensii din România a atins 
14.678.119.000 lei, adică aproximativ 3.413.516.046 milioane de euro (2,75% din PIB).  

Conform datelor furnizate de Ministerul Finantelor, Eurostat si Consiliul fiscal, la 
o cota de impozitare de 44%, care s-a conservat in ultimii 5 ani, rata de impozitare 
implicita (contributii actuale/salarii brute) este de 27,3, iar indicele de eficienta a 
colectarii (rata de impozitare implicita/cota legala) este de 0,61, intr-o usoara crestere 
data de 2010 (0,59), dar in scadere fata de 2009 (0.64).  

 
Deficitul bugetului asigurarilor sociale si deficitul bugetului consolidat: 

 
Sursa: Eurostat si Consiliul fiscal, raport 2011 
 
Calculul privitor la indicele de eficienta a colectarii este facut pe toate 

contributiile sociale, nu doar la contributia de asigurari sociale. Pentru a afla gradul de 
colectare pentru contributiile de asigurari sociale ar trebui verificate datele din 
REVISAL7, de la inspectoratele teritoriale de munca cu cele colectate din teritoriu de 
Casa Nationala de Pensii in baza Declaraţiei de asigurare prevăzută de art.7 din Anexa 
nr.2 la HG nr. 791/2010 si cu Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a 
obligatiilor de plata ale angajatorilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat 
(Declaratia 112). Sunt insa probleme de evidenta, intrucat baza de date REVISAL si ITM 

                                                             
6 La baza acestei parti am folosit ca sursa lucrarea „De ce nu sunt bani de pensii? Cauzele deficitului 
bugetului asigurărilor sociale de stat și soluții alternative”, lucrare realizată în cadrul proiectului POSDRU 
„Biroul pentru observarea pieţei muncii şi a calităţii locurilor de muncă”, proiect implementat de Blocul 
Național Sindical, la care se adauga datele INS, bugetul asigurarilor sociale de stat, datele  Ministerului 
Muncii legislatie  
7 HG nr.500/2011 si  HG nr.1105/2011 
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nu se ocupa decat de contractele de munca, nu si de contractele civile care intra sun 
incidenta  

 
Cat priveste presiunea exercitata asupra bugetului de cei care ies din piata muncii 

si trebuie sa primeasca pensie, constam  pe intervalul 2007 – 2011 ca nu s-au inregistrat 
evolutii demografice majore. Au fost „intrari” mai mari anii 2009 si 2010, dupa care 
numarul pensionarilor a inceput usor sa scada, ajung in august 2012 la 4.703.447 
persoane, aproape de valoarea din anul 2007.      

 
 

4,643,545    4,688,427   4,742,196      4,771,141    4,731,334         4.703.447 (nr. mediu) 
____________________________________________________________ 
2007                2008           2009              2010            2011               2012 (august)    

 
 
In perioada analizata surprinde numarul mare de persoane pensionate pentru 

invaliditate care a atins un varf in anul 2009 (906,948 persoane) dupa care a scazut 
drastic  in 2011 (805,296 persoane) si 2012 (761,286 persoane).  

 
Cat priveste impactul emigratiei (temporare sau pe termen lung) asupra pietei 

muncii din Romania nu exista date statistice prelucrate in tara. Informatiile provin din 
din datele statistice ale tarilor de imigratie, studii, ori din raportari punctuale ale 
emigratiei romanesti. Coroborand aceste date oficiale si neoficiale, se constata o evolutie 
semnificativa a emigratiei a fortei de munca in spatiul Uniunii Europene dupa 2007, 
mai cu seama  in Italia, aprox. 997,000 persoane, conform ISTAT8 pe anul 2010 si 
Spania (895,970 persoane).   

 
  

1.2.Cauzele deficitului din sistemul public de pensii 
 
1.2.1.Evaziunea fiscala 
Deficitul din sistemul public de pensii din România de 3.4 mld Euro nu poate fi 

socotit in totalitate ca fiind rezultatul evaziunii fiscale, dar este in buna masura efectul 
acestui fenomen. Cunatificarea corecta a evaziunii insa trebuie facuta cu rigoare. De 
pilda, diferenta intre veniturile bugetare proiectate si incasari nu constituie o informatie 
valabila, daca proiectia veniturilor bugetare s-a facut pe o realitate distorsionata, adica a 
pornit de la acceptarea unei evaziuni fiscale implicite. 

Pentru o cuantificare corecta a evaziunii fiscale se poate utiliza metoda estimarii 
ofertei de munca9 pe ramuri economice cu doua cifre cod CAEN sau abordarea directa. 
In cel din urma caz, se combina metoda discrepantei dintre cheltuielile si veniturile 
persoanelor, ori metoda fluxurilor de trezorerie sau metoda patrimoniala.  

                                                             
8 ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica Indicatori demografici 
9 Lucian-Liviu ALBU: Underground Economy Modelling: Simple models with complicated dynamics 
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Ultimele doua metode se potrivesc cel mai bine in investigarea intreprinderilor 
individuale si a asociatiilor familiale.  

Toate cele trei metode de investigare se utilizeaza deja la averile mari10 si pot fi 
extinse la platitorii de contributii sociale din structura populatiei ocupate, nu doar a 
salariatilor. Separat, trebuie verificate datele din REVISAL, de la inspectoratele 
teritoriale de munca cu informatiile din Declaraţia de asigurare11 si  Declaratia privind 
evidenta nominala a asiguratilor colectate de Casa Nationala de Pensii. Acest lucru ar 
presupune ca in sistemul REVISAL sa fie trecute toate contractele civile, pe langa 
contractele incheiate potrivit dreptului muncii.    
 Cand se face aplicarea abordarii directe apreciem ca cercetarea fraudei fiscale nu 
priveste doar salariatii ci toata populatia ocupata, mai putin lucratorii neremunerati, 
pentru care trebuie gasita o solutie fiscala. De aceea, credem ca raportul dezechilibrat 
dintre pensionari si salariati este o privire falsa asupra deficitului sistemului public de 
pensii. Sursa trebuie cautata in raportul dintre pensionari si persoanele dispuse sa 
plateasca la sistemul de asigurari sociale si care fac parte din populatia ocupata, in care 
sunt cuprinsi si salariatii.  

Potrivit statisticii, populatia ocupata cuprinde toate persoanele de peste 15 ani 
care desfasoara o activitate economica in schimbul unui venit, precum salariatii, 
patronii, militarii de cariera, lucratorii pe cont propriu, lucratorii familiali 
neremunerati, asociati ai cooperativelor. Potrivit art.6 din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, sunt asigurate in sistemul public toate persoanele care 
obtin un venit, nu numai salariatii. Aceeasi abordare exista si in legea veche (Legea 
nr.19/2000), asa incat in estimarea impactului evaziunii fiscale asupra sistemului public 
de pensii nu ne putem rezuma la salariati, chiar daca acest termen desemneaza uneori in 
mod superficial si persoanele care au contracte civile.  

Apreciem ca, evaziunea nu exista in randul salariatilor din sectorul public, 
intrucat platile le face chiar statul, dar frauda apare in proportii diferite in economie, 
atat in relatia angajator – angajat, cat si in privinta patronilor, sau a intreprinderilor 
individuale sau familiale. Aceste proportii trebuie calculate.  
 Este adevarat ca, statistica a introdus un punct slab in sistemul populatiei 
ocupate, datorita Biroului International al Muncii. Potrivit recomandarii facute de acest 
organism international, in definirea populatiei ocupate se tine cont de orice activitate 
desfasurata de o persoana "cel puţin o oră" într-o perioada de referinta, pe care 
autoritatile noastre o socotesc la o saptamana12. Acest criteriu BIM ascunde somajul si 
nu ar fi trebuit sa fie luat in considerare. Insa facand abstractie de acest aspect, 
evaziunea fiscala poate fi masurata mai bine la populatia ocupata decat la totalul 
salariatilor. Altfel, oficial vom avea probleme de interpretare intre datele care sunt 
relevate prin ancheta in intreprinderi furnizate de INS, unde apar 4, 29 mil. salariati13  si 
numarul de salariati care apar in conturile nationale de 6,64 mil salariati (cu angajatii 
din economia subterana). Daca tinem cont ca populatia ocupata este de 9,316.800 
persoane, iar din acest total scadem 1,234,593 lucratori neremunerati si 6,64 mil. de 

                                                             
10 Norme la aplicarea art.109 din Codul de procedura fiscala.  
11 Art.7 din Anexa nr.2 la HG nr. 791/2010 
12 Asta inseamna ca sunt acoperite toate activităţile desfăşurate în timp redus, ocazionale sau sezoniere şi 
se defineste şomajul ca lipsă totală a muncii. 
13 Nu se cuantifica intreprinderile cu mai putin de 4 salariati. 
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salariati luati in calcul in conturile nationale, rezulta o diferenta de 1,442,207 persoane 
care nu se vad. Acestia pot fi orice: lucratori pe cont propriu, patroni. Prin urmare, 
trebuie potrivite intre ele datele statistice, pentru a cuantifica corect evaziunea fiscala 
prin metoda abordarii directe.  
  
 

1.2.2.Introducerea pilonului II de pensii  
Pilonul doi de pensii presupune transferul unui procent din CAS tinerilor 

angajati14 către fonduri de pensii administrate privat. Acest procent a fost de 2% din 
cota de contribuţii la sistemul de pensii la momentul începerii acţiunii de colectare, 
urmând sa se majoreze gradual până la 6%, cu o crestere de 0,5% pe an15. Acţiunea de 
colectare a început în ianuarie 2008.  

În anul 2008, aşadar, 4,53 milioane de persoane au cotizat la fondurile private de 
pensii. Numarul a crescut in anii urmatori, astfel: in 2009 au fost 4,91 milioane de 
persoane, în 2010, 5,19 milioane, iar in 2011 avem 5,34 de milioane de cotizanţi.  

Pe fondul diminuarii incasarilor din CAS, platile facute in contul pilonului II au 
majorat deficitul curent al sistemului public de pensii.  

 
Tabelul 5:  Evoluţia transferurilor către Pilonul II de pensii 
 

Anul 2008 2009 2010 2011 2012 
Suma 
transferată 
către pilonul 
doi (lei) 

821.977.642 1.324.924.385 1.564.017.375 1.980.000.000 2.724.200.000 

Sursa: Execuţiile bugetului asigurărilor sociale de stat 
 
 Evoluția ponderii transferurilor către pilonul II de pensii în totalul deficitului 
bugetului asigurărilor sociale de stat: 
 
Tabelul 6. Ponderea transferurilor către Pilonul II în deficitul bugetului de asigurări sociale de 
stat 
Anul 2008 2009 2010 2011 2012 
Transferuri %  59,58% 20,71% 14,27% 13,49% 19,69% 
Sursa: Execuţiile bugetului asigurărilor sociale de stat 
 

Se observă, aşadar, că în anul 2008, la intrarea în colectare a contribuţiilor către 
pilonul doi de pensii, transferurile către acest pilon au avut o cota procentuala ridicata 
in deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat (59,58%). La momentul respectiv 
aceasta a fost cauza principala a deficitului. In anii urmatori, ponderea transferurilor a 
scăzut, ajungand la 13,49% în anul 2011.  

Prin majorarea la 3,5% a contributiei la pilonul II,  estimam ca în anul 2012 
ponderea totala a transferurilor către acest pilon, în totalul deficitului din sistemul 
asigurărilor sociale de stat va fi de 19,69%. 

                                                             
14

 Până în 35 de ani obligatoriu, între 35 şi 45 de ani facultativ 
15 Art.43 alin.(3) din Legea nr.411/2004 
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1.2.3.Introducerea pensiei sociale minime garantate/indemnizatie 
sociala pentru pensionari (art. 7 din Legea nr. 118/2010)  
Pentru a asigura un venit minim de subzistenta pentru o parte din pensionarii 

sistemului public de pensii, in februarie 2009, Guvernul Romaniei a emis Ordonanta 
nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, redenumita  prin art.7 
din Legea nr.118/2010 

Potrivit OUG nr.6/2009 beneficiază de indemnizatie sociala pensionarii 
sistemului public de pensii cu domiciliul în România, dacă nivelul cuantumului pensiei 
lor se situează sub nivelul acestei indemnizatii, al carui cuantum s-a fixat la 350 lei (art.7 
alin.2 din Legea nr.118/2010).  

In anul 2011 se incadrau in prevederile acestei ordonante un numar de 409.364 
de pensionari din sistemul public şi 208.735 pensionari agricultori. Valoarea medie 
suportată de la bugetul de stat era de 91 lei pentru cei dintâi şi de 85 lei pentru foştii 
agricultori, potrivit datelor furnizate de Casa Naţională de Pensii Publice. Extrapolând 
datele din prima jumătate a anului 2011 (ultimele date disponibile) la nivelul întregului 
an, vom obţine o valoare probabilă de 659.935.188 lei, sumă care reprezintă efortul 
bugetar pentru susţinerea acestui tip de indemnizatie sociala.  

Analizând impactul financiar al acestei măsuri asupra deficitului bugetului 
asigurărilor sociale de stat, se constată că, în anul 2011 cheltuielile legate de 
introducerea indemnizatiei sociale pentru pensionari au o pondere de aprox. 4,5% in 
deficitul sistemului de pensii.  

 
 

1.2.4.Creșterea numărului de pensionari 
Nu pot fi ignorate contractiile care s-au inregistrat in anii 90’ pe diferite 

segmente de piata, mai cu seama in industrie si care au determinat diferite guverne sa 
incerce atenuarea impactului social. Cu toate acestea, evolutia numarului de pensionari 
a fost influentata de interventionismul statului, fara o analiza de impact. Putem 
enumera deciziile politice prin care s-a urmarit pensionarea anticipata16 in 1990 prin 
Decretul – Lege nr.60/1990 si in 1995 prin Legea nr.2, ori integrarea in sistemul public 
de pensii a pensionarilor din sistemul cooperatiei (Legea nr.34/199317). La acestea s-au 
adaugat masuri determinate de restructurari18, precum si o serie de reglementari ce 
privesc pensiile speciale. Toate aceste politici publice au stimulat iesirea din piata 
muncii a unui numar considerabil de persoane si au condus la majorarea cheltuielilor 
publice, fara vreo o posbilitate de compensare pe latura veniturilor, datorita evolutiei 
economice fluctuante si a fenomenului de imigratie ce a deplasat forta de munca spre 
tarile industrializate.     

                                                             
16 Nu avem in vedere cazul de exceptie reglementat de legislatia asigurarilor sociale de stat privitor la 
pensionarea anticipata. 
17 Legea nr. 34 din 14 iunie 1993 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al cooperaţiei 
meşteşugăreşti în sistemul asigurărilor sociale de stat 
18 OG nr.7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica 
în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului 
Apărării Naţionale 
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Datorita reglementarilor necuantificate s-a ajuns ca vârsta medie de pensionare 
sa fie de 54 de ani19.  

 
 
1.2.5.Creșterea pensiilor 
Daca luam in considerare un interval mediu de timp, remarcam ca incepand cu 

anul 2008 se inregistreaza o creștere substanțială a pensiilor, invers proportionala cu 
veniturile bugetare.  

Raportul dintre pensia medie și salariul mediu net pe economie este reflectat în 
graficul următor, astfel:  

 
Graficul 4 – Raportul dintre salariul mediu net pe economie și pensia medie 

 
Sursă: Ministerul Muncii 

 
Se constată așadar o creștere de la valoarea de înlocuire medie de 38,29% în 

2007, la o valoare de înlocuire medie de 53,13% în 2010. Păstrarea punctului de pensie 
la același nivel din 2009, concomitent cu creșterea salariului mediu net pe economie, a 
făcut ca în anul 2011 valoarea de înlocuire a pensiei medii să fie de 52,41%, cu  aceeași 
tendință de scădere în anul 2012.  

 
Creșterea cheltuielilor cu pensiile și ajutoarele pentru bătrânețe este reflectată în 

următorul tabel:  
 

Tabelul 4 – Evoluția cheltuielilor cu pensiile și ajutoarele pentru bătrânețe, 2007 – 2012 (mii 
lei) 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Cuantum 22.070.626 32.484.222 

 
39.135.885 
 

41.422.859 
 

46.763.787 
 

47.069.426 

Sursa: Execuțiile bugetului asigurărilor sociale de stat  

                                                             
19 Cifra este valabila pentru anul 2009. Sursa: Comisia Prezidențiala pentru analiza riscurilor sociale și 
demografice. 
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1.2.6.Reducerea salariilor bugetarilor 
Înainte de tăierea salariilor bugetarilor cu 25%, salariul mediu în sectorul bugetar 

era de 2108 lei şi a scăzut la 1701 lei, ca efect al Legii 118/2010.  
Calculând aşadar că, prin reducerea cu 25% a salariilor bugetarilor, a scăzut 

salariul mediu brut pentru 1.266.550 de persoane cu 407 ron, rezultă o scădere a 
contribuţiilor la sistemul de asigurări sociale în ultimele şase luni ale anului 2010 cu 
aproximativ 161.347.071 lei pe lună, adică 968.082.426 lei pe întregul an, avand ca 
punct de reper contributia de 31,3% din salariul brut, care se imparte intre angajat 
(10,5%) si angajator (20,8%). Cifra aceasta reprezintă 8,84% din totalul deficitului pe 
anul 2010, ceea ce conduce la concluzia că tăierea salariilor bugetarilor a avut un impact 
major asupra sistemului de pensii. 
 Mărirea salariilor bugetarilor cu 15% la începutul anului 2011, urmată de 
creșterea cu 8% din vara anului 2012 atenueaza impactul scăderii din 2010 a salariilor 
bugetarilor, in termeni nominali.   
 

  
1.2.7.Intrarea în sistemul public de pensii a beneficiarilor proveniţi 

din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
Includerea persoanelor ce provin din sistemul de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională în sistemul public de pensii a creat o presiune 809.500.000 ron, 
ceea ce reprezintă 5.4% din deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat în 2011.  
 
 
 

1.2.8.Concluzii 
 Pe un interval de 5 ani, cuantumul pensiilor și al ajutoarelor pentru bătrânețe a 
cunoscut o creștere substanțială în totalul cheltuielilor bugetare. Dacă în anul 2007 
acestea reprezentau 16,16% din cheltuielile bugetare, în 2012 avea o pondere de 22,79% 
din total. Proporția în PIB (8.11%) este insa redusa comparativ cu tarile din Uniunea 
Europeană.  

Graficul următor prezintă ponderea pensiilor și a ajutoarelor pentru bătrânețe în 
PIB și în totalul cheltuielilor bugetare. 
Graficul 5: Evoluția ponderii pensiilor și a ajutoarelor pentru bătrânețe în PIB și în totalul 
cheltuielilor bugetare, 2007 – 2012 
 

 
Sursa: INS 



 

11 

 

  
Pondere relativ mică în PIB, dar ridicata în totalul cheltuielilor bugetare este 

determinata de o rată scăzută a colectării.  
 
În următorul grafic sintetic se observă clar evoluțiile din sistemul de pensii – 

scăderea ponderii contribuțiilor angajaților și angajatorilor în totalul veniturilor din 
bugetul asigurărilor sociale de stat, concomitent cu creșterea ponderii subvențiilor de la 
bugetul de stat. 
 

Graficul 6: Evoluția ponderilor contribuțiilor angajatorilor, angajaților și a 
subvențiilor în totalul veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat 
 

 
Sursa: Execuțiile bugetului asigurărilor sociale de stat 

Pe arborele problemei, rata scazuta de colectare reflecta deficite de natura institutionala: 
evaziune fiscala, restructurarea lenta a administratiei fiscale, decizii politice eronate mai cu 
seama in privinta pensionarii anticipate si a pensiilor speciale.   
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Arborele problemei sistemului public de pensii  
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Partea II – Recomandari de politici publice  
 

 
Introducere 
Corectiile frecvente in sistemul public de pensii nu au inlaturat dezechilibrele ce 

se acumuleaza in alocarea resurselor intre diferite generatii si in cadrul aceleasi 
generatii. Statul acumuleaza deficite explicite si un deficit implicit in sistemul public de 
pensii pe care de altfel nu l-a calculat, transferand astfel o sarcina financiara generatiilor 
viitoare, fara sa ofere o solutie adecvata nici macar pentru generatiile prezente. 
Deficitele financiare nu sunt rezultatul exclusiv al raportului de dependenta si 
emigratiei, ci mai cu seama a modului in care functioneaza schema pay as you go. 

Schema pe care se bazeaza sistemul public de pensii, este o datorie permanenta a 
carei achitare depinde de nivelul taxelor si gradul lor de colectare. Statul nu garanteaza 
plata in termeni reali a sumelor colectate, ci pune accent pe dreptul la pensie. De 
asemenea, statul nu tine cont de valoarea in timp a banilor. Ca sa mentina solvabil 
sistemul, ori din motive politice, statul opereaza in rata contributiei si in rata de 
inlocuire. In acest mod, statul are un comportament arbitrar fata de beneficiile viitoare 
ale unui contribuabil. 

 
Cei aflati in piata muncii platesc atat pentru generatiile de varsta a treia care au 

contribuit la sistemul public de pensii, cat si pentru persoanele care nu au contribuit la 
sistemul de pensii. Astfel, sunt afectate consumul si economisirea celor aflati in plata.  

  Cel ce plateste la sistemul public de pensii astazi nu dobandeste nici un activ, ci 
doar o bunastare virtuala care nu poate fi calculata. De aceea, contribuabilul nu poate 
face o comparatie intre ceea ce plateste astazi cu beneficiul incasat/returnat in viitor de 
la stat, intrucat nu dispunde de propriul lui capital, la care sa faca actualizarea. Acest 
capital este alcatuit din totalitatea contributiilor. De fapt, contirbuabilul pierde 
oportunitatea de a-si fructifica banii la randamentele dorite in raport cu oportunitartile 
de piata.  

 
Tinand cont de valoarea viitoare a banilor, cel ce plateste astazi statului 

contributii sociale nu primeste o suma echivalenta in viitor prin pensia promisa, ceea ce 
insemna ca o parte din venitul sau propriu se confisca, micsorandu -i-se atat bunastarea 
prezenta, prin plata contributiei din venit, cat si bunastarea viitoare, care se bazeaza pe 
o promisiune. Din acest motiv, cei care sustin ca statul trebuie sa respecte doar dreptul 
la pensie, nicidecum o plata prin echivalent real cu contributiile platite, comit o eroare 
de judecata. 

 
Calculul pensiei nu tine cont de valoarea in timp a banilor, ci de salariul brut al 

unei persoane raportat la salariul mediu brut pe economie, ceea ce acopera doar o parte 
din cat a platit o persoana la sistemul asigurarilor sociale, chiar daca se tine cont de rata 
inflatiei, cum prevede Legea nr.263/2010.  
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Ca sa tinem con de valoarea reala a contributiilor unei persoane trebuei sa facem 
compunerea sau valoarea viitoare a banilor care inseamna: 

 
VVn = VP (l + k), in care 
 
VVn = valoarea viitoare a banilor care este o valoarea acumulata; 
VP = valoarea prezenta a banilor; 
l = suma castigata din dobanda intr-un an; 
k =  rata dobanzii; 
n = nr. de ani in care se face calculul 
 
Compunerea constituie logiva pe care se construieste o pensie capitalizata.  
 
Separat de situatia descrisa anterior, remarcam ca statul confisca chiar de la 

pensionarii care au contribuit la sistemul public de pensii, direct sau indirect (prin 
platile facute de angajator cum era prevazut in Legea nr.3/1977. In numele solidaritatii, 
o parte din beneficiul pensionarilor se duce catre cei de varsta a treia care nu au platit 
nici un ban la sistem. De aceea, am subliniat ca exista dezechilibre intra- si inter – 
generatii. 

 
 
2.1. Obiectivul reformei sistemului public de pensii 
Tinand cont de situatia descrisa, trebuie sa fixam un obiectiv pentru reforma 

sistemului public de pensii. 
Echipa Institutului Ordoliberal considera ca interventia statului in 

sistemul public de pensii are ca obiectiv obtinerea unei pensii sustenabile 
pentru generatiile viitoare si prezente, in conditiile de crestere a riscului 
demografic 

Pentru generatiile viitoare pensia sustenabila trebuie sa fie cuantificabila 
financiar, ceea ce inseamna obtinerea unui venit echivalent cu suma investita la o 
anumita rata de rentabilitate minim acceptabila (rata fara risc) + o componenta 
suplimentara (prima de risc).  

Pentru generatiile prezente care primesc beneficii (pensionari) acest lucru nu este 
posibil, intrucat orizontul de timp este scurt. Pensia acestora trebuie sa se mentina cel 
putin la rata dobanzii. Fireste ca se poate modifica rata de inlocuire, dar acest lucru 
afecteaza beneficiile generatiilor viitoare, in lipsa unui sistem de capitalizare.  

   
2.2.Tinte 
Sustenabilitatea financiara a sistemului public de pensii nu este obiectivul 

reformei sistemului de pensii, ci o tinta intermediara care tine cont de corelatia dintre 
cresterea costurilor in sistemul public de pensii cu deficitele bugetare viitoare, precum si 
cu datoria publica viitoare.  

Plafonarea deficitelor structurale, stabilita prin Pactul de Stabilitate si Crestere 
Economica si Tratatul Fiscal obliga oricum statele UE sa ia masuri de consolidare 
fiscala, asa incat este mai bine ca reforma sistemului public de pensii sa fie facuta pe 
termen scurt, astfel incat sa se evite majorarea inutila a costurilor.    
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2.3.Masuri 
 
2.3.1. Stabilirea datoriei implicite a pensiilor din sistemul public 

(Implicit Pension Debt) 
Parametrii masurilor de reforma (contributii, beneficii, conditii de eligibilitate) se 

stabilesc in functie de „perceptia asupra solvabilitatii”20 sistemului public de pensii. 
Deocamdata, interventia statului in sistemul public de pensii a luat in considerare 
numai deficitele temporare (datoria explicita) fara sa se calculeze lichiditatea sistemului 
pe termen lung. Din aceasta cauza, politcile au un orizont mediu de timp, neglijandu-se 
datoriile viitoare, desi sistemul public de pensii se bazeaza pe obligatii de plata prezente 
si viitoare. Intrucat solvabilitatea sistemului public de pensii are impact asupra 
politicilor fiscale (nu ma refer doar la taxe), este nevoie sa se utilizeze calculul datoriei 
publice implicite in sistemul public de pensii. Aceasta se refera la obligatiile directe si 
implicite pe care sistemul public de pensii il impune finantelor publice. Prin urmare este 
vorba de un trandfer de datorie catre generatiile viitoare.  

Datoria publica implicita reflecta valoarea prezenta a obligatiilor viitoare de plata 
ale statului care nu sunt acoperite prin contributii. „Marimea datoriei publice implicite 
este influentata de rata de inlocuire, varsta de pensionare, indexarea beneficiilor, 
precum si de un set de ipoteze legate de cresterea salariilor, a populatiei si reglementari 
viitoare in sistemul de pensii”21.   

Calculul datoriei publica implicite are relevanta in analiza macroeconomica a 
politicilor fiscale, in reformarea sistemului de pensii, pentru ca arata cum interventia 
publica reduce gradual din obligatiile pe termen lung si implicit din deficitele viitoare22. 

 
Dupa Robert Holzmann, masurarea datoriei implicite a sistemului public de 

pensii se poate face prin trei metode: 
 

i. Obligatiilor accumulate la zi Accrued to date liabilities (ADL): (ADL) [accumulate, dar 
inca neplatite: Valoarea actualizata a pensiilor (obligatiilor  - n.m.) economisite sau 
acumulate, de platit in viitor. Contributiile viitoare (dupa data masurarii, la zi) nu 
trebuie incluse. 

 
ii. Obligatii in sistem inchis/ Closed‐system liability (CSL): Reglementarile curente 
privind pensiile isi continua existenta pana cand ultimul contributor dispare. Numai 
beneficiile si contributiile viitoare pentru membrii curenti sunt luate in calcul, dar 
beneficiile pentru noii intrati in sistem nu sunt luate in considerare la 
masurare/evaluare. 

 

                                                             
20 Norbert M. Fiess: Pension Reform or Pension Default? A Note on Pension Reform and Country Risk, 
BACKGROUND PAPER FOR REGIONAL STUDY ON SOCIAL SECURITY REFORM, World Bank, pag.4 
21 Norbert M. Fiess: Pension Reform or Pension Default? A Note on Pension Reform and Country Risk, 
BACKGROUND PAPER FOR REGIONAL STUDY ON SOCIAL SECURITY REFORM, World Bank, pag.2 
22 Robert Holzmann, Robert Palacios and Asta Zviniene: Implicit Pension Debt: Issues, Measurement and 
Scope in International Perspective, Social Protection Unit Human Development Network, The World 
Bank, 2004 
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iii. Obligatii in sistem deschis/ Open‐system liabilities (OSL): Valoarea actualizata a 
contributiilor si a pensiilor noilor lucratori afectati de reglementarile curente sunt 
masurate / evaluate. In mod normal, este aleasa o perioada (orizont de timp – n.m.) si 
metodologia este aplicata acestei perioade. 

 
 
 
2. Infiintarea Fondului National de Rezerva 
Eliminarea dezechilibrelor din sistemul public de pensii se poate face prin 

infiintarea unui fond de acumulare in sistemul public de pensii, ori prin infiintarea unui 
fond de acumulare care treptat sa inlocuiasca schema actuala de pensii publice cu o 
schema de capitalizare („pensie prin capitalizare”). Ambele solutii schimba sistemul de 
functionare actual.  

 
 
Obiectiv:  
 

 obtinerea de catre o persoana care cotizeaza la sistemul public a unui venit 
echivalent cu suma investita la o anumita rata de rentabilitate minim 
acceptabila (rata fara risc) + o componenta suplimentara (prima de risc). 

 
 
Tinte:  
 

 Sustenabilitatea financiara a sistemului public de pensii, prin reducerea 
deficitului explicit si a deficitului implicit; 

 Mentinerea in termeni reali a pensiilor in perioada de criza economica, 
astfel incat sa se evite ajustarea acestora (reducerea beneficiilor) sau 
majorarea contributiilor 

 Flexibilizarea politici fiscale pe latura taxelor. Fara crearea unui fond de 
rezerva a pensiilor publice si reducerea deficitului explicit si implicit, nu se 
poate interveni in reducerea ratei contributiilor (reducerea CAS), in 
conditiile in care evolutiile politicie indica fara echivoc inclinatia 
guvernului de a interveni mereu in majorarea pensiilor (prin indexare sau 
cresterea punctului de pensie), din motive politice.   
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Prezentarea sistemului 
Sunt tari in care un asemenea fond de rezerva a pensiilor publice joaca rolul unui 

„tampon” pentru echilibrarea sistemului public de pensii. In alte state, acelasi tip de 
fond este utilizat atat ca „tampon” cat si pentru economisire si plata 

  
Fondul de rezerva  
 

 functie de economisire:  
 

 rol „de precautie”/ Precautionary funds, pentru compensarea deficitul bugetar 
ciclic (asigurari) in perioade de contractie economica; 
 

 Smoothing funds/cu rol de „netezire”: o proportie din venituri obtinut in 
perioade de crestere economica este folosit pentru a mentine/majora platile in 
perioade de contractie economica. Aceasta functie elimina de pilda, interventia 
arbitrara a statului de a majora pensiile in perioada de criza economica; 
 

 fonduri permanente: economisire + plata prin suplimentarea veniturilor curente 
obtinute din PAYG  cu veniturile acumulate din fond.  
 
In Franta, fondul de rezerva (infiinta in 2002) are rolul de a contribui la 

sustenabilitatea schemei PAYG (Legea ne 2001-624 of July 17, 2001). In Irlanda si Noua 
Zeelanda, fondul de rezerva joaca functia de „tax smoothing”, adica de acoperire a 
deficitelor viitoare, fara dreptul de a face retrageri mai devreme de un anumit termen. 
In Japonia sistemul este mai liberal, fondul de rezerva avand prepondenret o functie de 
acumulare si implicit de investitie. In Correa de Sud, Suedia si Norvegia fiondurile de 
rezerva sunt de acumulare, fiind orientate spre investitii cu grad de risc moderat sau 
scazut23.    

 
Fondurile de rezerva sunt stabile si au acumulat la sfaristul anului 2010 

echivalentul sumei de 4,8 trilioane de US$, in crestere cu 200 miliarde US$ fata de anul 
precedent24. Rata medie de crestere in 2010 a fost de 5%25.   

                                                             
23 Juan Yermo: "Governance and Investment of Public Pension Reserve Funds in Selected OECD 
Countries", 2008 
24 Sursa: informatiile sunt preluate din buletinele OECD: Pension marketd in focus, 2011  
25 Sursa: informatiile sunt preluate din buletinele OECD: Pension marketd in focus, 2011  
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Managementul fondurilor de rezerva este asigurat direct de guvern, printr-un 

minister, agentie/comisie sau o banca.  
 
Pentru eficienta managementulkui si asigurarea unei auditari independente 

activele fondului de rezerva sunt separate complet de PAYG. Altfel exista si riscul 
deturnarii de fonduri, ori a investitiilor. Legislatia stabileste expres cum se fac 
investitiile si platile, precum si termenul suspensiv in care statul nu are voie sa faca 
plati.  
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Juan Yermo: "Governance and Investment of Public Pension Reserve Funds in 

Selected OECD Countries", 2008, pag.11 
 
 
 
Infiintarea fondului de rezerva a pensiilor in Romania 
Sunt trei variante26 prin care se poate crea un fond de rezerva a pensiilor, in 

functie de scopul urmarit: 
 

 Varianta I: Trecerea tuturor celor care platesc in schema PAYG la un fond de 
pensii. Asta inseamna un imprumut masiv prin obligatiuni de stat, pe principiul 
„clean – break”. Este imposibil de realizat, datorita implicatiilor asupra datoriei 
publice si deficitului bugetar; 

 

 Varianta II: Infiintarea unui fond de rezerva ce permite capitalizarea, dar care 
pastreaza sistemul PAYG. Fondul de rezerva ar fi o schema suplimentara la 
sistemul public pentru stabilizare (echilibrare bugetara) si economisire.   

                                                             
26   Toke S. Aidt, Ann Berry and Hamish Low: Public Pensions, University of Cambridge, 2008, pag. 25 
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 Varianta III: Trecerera graduala de la schema PAYG la un fond de pensii, prin 
infiintarea unui fond de rezerva in prima etapa. Toti cei intrati in piata muncii 
platesc la fondul de rezerva, iar cei care ies din sistem sunt platiti din PAYG si 
fondul de rezerva, pan la un moment in care ramane numai fondul de rezerva.    
 
 
Varianta I este cea mai radicala, dar necesita o cheltuiala pe care statul nu are 

cum sa o faca pe termen scurt. Cheltuiala ar avea o functie de venit pe termen lung. Ar 
insemna in acelasi timp, o parasire brusca a pilonului I de cei aflati in plata, ceea ce nici 
o tara nu a facut, perceptia negativa a populatiei asupra relatiei intre risc si castig fiind 
probabil mai importanta decat rationalitatea economica. 

 
Varianta II inseamna parcurgerea drumului la jumatate, si atunci probabil ca 

situatia sistemului public de pensii ar cunoaste o stabilitate pe termen mediu si o 
reducere a datoriei publice implicite, dar fondul de rezerva nu ar creste mult. In plus, nu 
exista nici o garantie ca fondul nu poate fi nationalizat, ori cheltuit in mod arbitrar.   

 
Tinand cont de contrangerile fiscale si politice, echipa de la Institutul Ordoliberal 

crede ca varianta III este cea mai realista masura politica. Se trece gradual de la PAYG la 
un fond de pensii, similar celor private.  

Aceasta constructie se face in trei etape a caror durata totala nu poate fi hotarata 
decat de guvern. Credem ca intervalul necesar coincide cu momentul in care se poate 
face o retragere graduala din PAYG, posibil nu mai putin de 35 ani. 

In prima etapa (5 – 7 ani) se creeaza un fond de rezerva a pensiilor publice cu 
functie de stabilizare si economisire, astfel incat deficitul explicit sa dispara, iar cel 
implicit sa se reduca. Acest fond va coexista cu schema PAYG pe un interval de trei 
decenii (etapa a doua). In a treia etapa, fondul de rezerva capata o functie de 
economisire si plata.   

Din momentul constituirii, fondul de rezerva trebuie administrat privat, pentru a 
nu permite statului sa deturneze fondurile.   

Administrarea fondului necesita reglemenatri stricte de selectie, conduita si de 
guvernanta corporativa, precum msi auditul intern si extern si obligativitatea de 
raportare financiara catre public (portofoliu, performanta investitiilor, cheltuieli de 
administrare). De asemenea trebuie fixati parametrii de investitii.  

 
Cum se constituie fondul de rezerva 
Fiecare guvern isi fixeaza obiective de cheltuire a banului public in mod 

discretionar, in functie de agenda publica sau de perceptii. De aceea, echipa Institutului 
ordoliberal nu poate inlocui decizia politica, in privinta modalitatii de identificare a 
surselor de finantare pentur infiintarea fondului de rezerva.  

Respectand abordarea liberala, credem ca guvernul are posibilitatea de a reduce 
cheltuielile publice pentru a constitui acest fond de rezerva. In situatia in care acest 
lucru nu este posibil, atunci guvernul se poate imprumuta, avand in vedere ca face 
aceasta cheltuiala cu functie de venit, nu pentru o alta cheltuiala cum este in cazul 
PAYG. Mecanismul ar fi asemanator cu cel utilizat de 2 ani in ceea ce priveste „fondul 
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tampon”.  Nu pledam pentru majorarea taxelor, inventarea unor taxe gen „fumat” sau 
suprataxarea tio Robin Hood a unor companii. 

 
 
3. Reducerea evaziunii fiscale 
Apreciam in partea de evaluare ca evaziunea fiscala alimenteaza deficitul explicit 

in sistemul public de pensii. Cuantificarea acesteia s-a facut pana in prezent prin 
conturile national sau prin compararea veniturilor unei persoane cu cheltuielile 
acesteia. S-au facut anchete la intreprinderi cu mai mult de 4 salariati pentru a vedea 
care este numarul total de angajati, iar separat s-a cuantificat numarul total de salariati 
care evazioneaza, prin cercetarea conturilor nationale. Noi apreciem ca trebuie luata in 
considerare populatia ocupata, nu doar salariatii, indiferent daca acestia sunt socotiti 
angajati (pe ancheta la angajatori) sau cu contract civil (cum apar in conturile nationale) 
din care trebuie sa se elimine lucratorii neremunerati, pentru a vedea mai corect unde 
trebuie facuta cercetarea. 

Asadar, pentru o cuantificare corecta a evaziunii fiscale se poate utiliza metoda 
estimarii ofertei de munca  pe ramuri economice cu doua cifre cod CAEN sau abordarea 
directa. In cel din urma caz, se combina metoda discrepantei dintre cheltuielile si 
veniturile persoanelor, ori metoda fluxurilor de trezorerie sau metoda patrimoniala.  

Ultimele doua metode se potrivesc cel mai bine in investigarea intreprinderilor 
individuale si a asociatiilor familiale.  

Separat, in sistemul REVISAL trebuie sa fie trecute toate contractele civile, pe 
langa contractele incheiate potrivit dreptului muncii.    

Art.279 indice 1 din Codul Muncii trebuie modificat in sensul ca angajatorul se 
sancţionează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală daca primeste la 
munca o persoana, fără încheierea unui contract individual de muncă” textul actual 
prevede aplicarea sanctiunii penale in cazul in care angajatorul nu incgeie contracte de 
munca pentur mai mult de 5 persoane.  

De asemenea, toate salariile trebuie platite de angajator pe un card, astfel incat 
sumele de bani transferate sa intre intr-un circuti bancar.  

Ambele masuri, respectiv cea de modificare a textului din Codul Muncii privitor 
la mubca la negru si plata salariului pe card, probabil ca va conduce la majorarea 
costurilor cu forta de munca si cresterea somajului pe termen scurt, dar constituie o 
baza de pornire corecta in estimarea realitatii pe poata fortei de munca. In momentul de 
fata, evaziunea fiscala distorsioneaza somajul si consumul. Reducerea evaziunii ar da 
alte cifre in privinta somajului si a consumului aratand care este performanta reala a  
economiei si a politicilor publice. 
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