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PROGRAMUL SIGMA

SIGMA  Suport pentru consolidarea administraþiei ºi managementului în þãrile Europei Centrale ºi de Est - reprezintã o
iniþiativã comunã a Centrului pentru Cooperare Economicã cu Þãrile în Tranziþie al OECD ºi Programul Phare al Uniunii
Europene. Iniþiativa în cauzã sprijinã eforturile de reformare ale administraþiilor publice din treisprezece þãri în perioada
de tranziþie ºi este finanþatã în special de cãtre Phare.
Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã (OECD) reprezintã o organizaþie inter-guvernamentalã, având în
componenþa sa 29 de þãri democratice dezvoltate, cu o economie de piaþã avansatã. Centrul orienteazã asistenþa spre o
serie largã de probleme de ordin economic ºi suportul consultativ al organizaþiei cãtre þãrile în proces de reformare din
Europa Centralã ºi de Est ºi din fosta Uniune Sovieticã. Phare acordã donaþii financiare pentru a sprijini þãrile-parteneri
din Europa Centralã ºi de Est, pânã acestea din urmã vor fi gata sã-ºi asume obligaþiunile de membru al Uniunii Europene.
Phare ºi SIGMA lucreazã pentru aceleaºi þãri: Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Republica Cehã, Estonia, Macedonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia ºi Slovenia.
Fiind fondatã în 1992, SIGMA activeazã în cadrul Serviciului de Management Public al OECD, care oferã informaþie ºi
expertizã în managementul public persoanelor care se ocupã de elaborarea politicilor ºi faciliteazã contactul ºi schimbul de
experienþã între managerii antrenaþi în sectorul public. SIGMA oferã þãrilor-beneficiare accesul la o reþea de funcþionari
publici cu experienþã, informaþie comparativã ºi cunoºtinþe tehnice, conectatã la Serviciul de Management Public.
SIGMA are drept scop:
·

sã sprijine þãrile-beneficiare în cãutãrile lor pentru o conducere bunã, astfel încât sã fie posibilã sporirea eficienþei
administrative ºi promovarea aderãrii cadrelor antrenate în sectorul public la valorile democratice, etice ºi respectul
pentru guvernarea legii;

·

sã ajute la dezvoltarea unor capacitãþi indigene la nivelul administraþiei centrale, pentru ca acesta sã poatã face
faþã problemelor internaþionalizãrii ºi planurilor de integrare ale Uniunii Europene;

·

sã sprijine iniþiativele Uniunii Europene ºi ale altor donatori în acordarea asistenþei þãrilor-beneficiare în ce
priveºte reforma administrãrii publice ºi sã contribuie la coordonarea activitãþilor de suport financiar.

În cadrul activitãþii efectuate, iniþiativa acordã o înaltã prioritate activitãþii de facilitare a cooperãrii dintre guverne.
Aceastã practicã include asigurarea suportului logistic necesar pentru formarea reþelelor de practicieni din administrarea
publicã în Europa Centralã ºi de Est ºi dintre aceºti practicieni ºi omologii lor din alte þãri democratice dezvoltate.
SIGMA lucreazã în cinci domenii tehnice: Reforma Administrativã ºi Strategii Naþionale, Managementul Procesului de
Elaborare a Politicilor, Managementul Costurilor, Managementul Serviciului Public ºi Supravegherea Administrativã.
Adãugãtor, existã o unitate pentru servicii de informare, care are menirea sã rãspândeascã materiale curente ºi publicate,
tratând subiecte ce þin de managementul public.

Dreptul de autor aparþine OECD, 1997
Cererile pentru a primi permisiunea de a reproduce sau traduce întregul material sau o parte din el urmeazã sã
fie depuse la urmãtoarea adresã: ªefului Serviciului pentru publicaþii, OECD, 1, rue Andre-Pascal, 75775 Paris
Cedex 16, France.
Viziunile exprimate în aceastã publicaþie nu reprezintã opiniile oficiale ale Comisiei, OECD, þãrilor-membri, ori
a þãrilor din Europa Centralã ºi de Est participante în cadrul Programului.
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CUVÂNT ÎNAINTE

Publicaþia1 prezentã reprezintã drept un instrument pentru designerii noii legi a pensiei pentru
funcþionarii publici din Europa centralã ºi de est. Ea prezintã scheme pensionare pentru funcþionarii
publici din cinci þãri Membre OECD ºi zece þãri din Europa Centralã ºi de Est.
În majoritatea þãrilor din Europa Centralã ºi de Est, persoanele angajate în administraþia publicã
sunt cuprinse în cadrul unor scheme pensionare naþionale, definite de obicei de o lege generalã a
pensiei. În calitate de parte a eforturilor de a îmbunãtãþi profesionalismul ºi calitatea administrãrii
publice, þãrile definesc categorii ale personalului prin intermediul legislaþiei pentru serviciul public.
Unele þãri vor introduce anumite prevederi pensionare pentru salariaþii din cadrul administrãrii publice,
supuºi legislaþiei în cauzã. Pentru aceasta existã, cel puþin, trei cauze evidente: de a asigura independenþa
funcþionarilor publici, de fãcut ca cariera aferentã sectorului public sã fie mai atractivã ºi de transferat
costurile remunerãrii curente pentru viitor.
În majoritatea þãrilor OECD, funcþionarii publici dispun de scheme pensionare separate ºi special proiectate. Acestea sunt sau total independente de schemele pensionare naþionale obiºnuite, sau
adiþionale la ele. Condiþiile diferã de la o þarã la alta, tot aºa dupã cum ºi principiile de finanþare. Întro þarã ar trebui sã fie câteva scheme pentru diferite categorii de funcþionari de stat ºi salariaþi.
Schemele de «platã-dupã-retragere» finanþate de cãtre bugetul anual de stat existã în câteva þãri
membre OECD. Când acestea au fost introduse, serviciile publice naþionale erau mici, iar schemele
pensionare obiºnuite pentru populaþia încadratã în câmpul muncii, în mare mãsurã lipseau. Pe parcursul
ultimilor 30 de ani, creºterea rapidã a serviciilor publice occidentale n-a avut impacte majore asupra
costurilor pensionare în vederea schemelor de platã-dupã-retragere din cauze demografice, iar pânã nu
demult, procedura de finanþare a pensiilor a rãmas neschimbatã în multe þãri. Natura schemelor
pensionare de lungã duratã ºi interesul puternic pe care-l au funcþionarii publici ºi uniunile lor de a le
menþine neschimbate, s-a adãugat la dificultatea de a le modifica.
Odatã cu schimbarea demografiei, pensiile devin o povarã tot mai grea asupra bugetului. Pensiile
implicã atât costuri considerabile, cât ºi responsabilitãþi grele de lungã duratã. Iatã de ce multe þãri
membre OECD încearcã sã gãseascã astãzi noi soluþii pentru a finanþa costurile. Diverse tehnici de
finanþare ºi actuariale pot fi utilizate pentru a realiza acest obiectiv.
Fiecare þarã care doreºte sã introducã un sistem pensionar nou pentru funcþionarii publici va
trebui, probabil, sã gãseascã alte soluþii decât o schemã total independentã bazatã pe principiul, cã
statul achitã costurile curente în fiece an din buget. În plus la costurile ºi responsabilitãþile mari implicate de cãtre schemele pensionare, mai existã ºi alte cauze cum ar fi necesitatea pentru drepturile
pensionare astãzi de a fi transferabile de la un patron la altul, de la un sector la altul, sau de la o þarã la
alta pentru a facilita mobilitatea forþei de muncã.
Proiectorii de Legi pentru Serviciul Public din þãrile Europei Centrale ºi de Est trebuie sã ia în
considerare anumite riscuri. Fãrã desfãºurarea unor analize suficiente, schemele pensionare pot crea
1

Accesibilã de asemenea ºi în limba francezã sub denumirea de «Regimes de pension de la fonction publique».
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cereri anuale noi, considerabile ºi nedeterminate asupra bugetului de stat, precum ºi o responsabilitate
sporitã a statului de o magnitudine considerabilã ºi, mai repetãm o datã, nedeterminatã.
Prin intermediul acestei publicaþii, SIGMA intenþioneazã sã reliefeze complexitatea ºi natura
de lungã duratã a schemei pensionare pentru serviciul public, precum ºi sã clarifice costurile curente ºi
responsabilitãþile implicate. Obiectivul mai este ºi de a promova recunoaºterea tuturor considerãrilor
drept necesare pentru proiectarea unei scheme pensionare moderne ºi de a reliefa diferitele metode de
obþinere a drepturilor ºi de finanþare.
Capitolul întâi al publicaþiei conþine o descriere generalã ºi o analizã a sistemului pensionar al
funcþionarilor publici. El introduce bazele fundamentale ale sistemului pensionar ºi relaþiile dintre cei
trei piloni ai oricãrei scheme ocupaþionale pensionare moderne, «occidentale. Acest capitol poate fi
recomandat persoanelor care doresc sã se orienteze ºi sã obþinã o înþelegere mai clarã a substanþei,
relaþiilor ºi tipurilor complicate de costuri conþinute în schema pensiei. Capitolul este bazat pe
Documentul Elaborãrilor prezentat în cadrul unui Seminar Multi-Statal desfãºurat la Tallinn în perioada
4-5 decembrie 1995. Celelalte capitole sunt în mare parte bazate ºi ele pe documente prezentate ºi
analizate la seminarul în cauzã. Trebuie sã remarcãm, cã descrierile care se conþineau în documentele
prezentate de cãtre cele zece þãri participante se referã la anul 1995. Dat fiind faptul, cã reforma
schemelor pensionare este introdusã în agenda unui ºir de þãri din Europa Centralã ºi de Est, nu este
exclus, cã ar fi putut interveni anumite modificãri de atunci, care n-au fost reflectate în aceste documente.
Staffan Synnerstrom
Consultant Superior
Februarie 1997
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CAPITOLUL 1. SISTEME PENSIONARE PENTRU FUNCÞIONARII PUBLICI
DE CÃTRE STAFFAN EKEBRAND 2
1. SUMAR

Scopul acestui Document este de a oferi un ºir de diverse sisteme pensionare pentru funcþionarii publici ºi de a prezenta o analizã a alternativelor.
Vorbind în general, promisiunile pensionare reprezintã niºte angajamente cu o duratã extrem de
îndelungatã. Sistemele pensionare proiectate la etapa de faþã pot afecta beneficiile care vor fi plãtite cãtre
mijlocul secolului viitor.
Din cauze istorice ºi de altã naturã, schemele pensionare aplicate în þãrile Europei Occidentale diferã
destul de mult. Cu toate acestea, problemele sunt, în mare mãsurã, similare. În conformitate cu estimãrile
curente, povara asupra populaþiei active în privinþa întreþinerii pensionarilor se va dubla în urmãtorii 50 de
ani. Pentru a face faþã acestei încercãri, beneficiile pensionare au început sã se reducã, iar viitoarele pensii au
început, actualmente, sã fie în mare mãsurã finanþate din timp.
În multe privinþe, pensiile ocupaþionale din sectorul public au o istorie comunã. Patronatul sectorului
public a fost primul care a început sã acorde asigurãri economice în formã de pensii pentru salariaþii sãi atunci
când aceºtia nu se puteau întreþine singuri. În unele privinþe, acest sector are o legãturã specialã cu angajaþii
sãi, în afarã de faptul cã are resurse financiare substanþiale.
Este discutabil faptul, cã schemele pensionare ale sectorului public trebuie sã fie proiectate astfel, încât
sã se þinã cont de stabilitate, securitate ºi flexibilitate. Ele trebuie sã fie echitabile ºi uºor de înþeles ºi de
administrat, totodatã urmând sã existe o legãturã evidentã dintre venituri ºi pensii.
Diversele aspecte de proiectare a unei scheme pensionare pentru funcþionarii publici sunt legate de
duratã, în particular, de cadrul de reglementare, proiectul schemelor pensionare ºi legãtura lor cu pensiile
fundamentale de stat. Ele ar putea fi finanþate prin intermediul unui sistem de platã-dupã-retragere sau prin
intermediul unei finanþãri anticipate, care rar poate fi întâlnitã în sectorul public. Principalii factori care determinã
calcularea pensiilor pentru limitã de vârstã sunt veniturile pensionare, natura promisiunilor pensionare,
importanþa ataºatã la cariera de angajare ºi mãrimea pensiei.
Vârsta pensionarã este un factor important, ºi unul care are atribuþie la multe interese conflictuale. În
afarã de pensiile pentru limitã de vârstã, schemele ocupaþionale pensionare ar trebui sã mai prevadã ºi pensii de
invaliditate ºi pensii de urmaºi. Dreptul salariatului la beneficii este stabilit pentru perioada care urmeazã dupã
terminarea angajãrii în câmpul muncii. Câteva opþiuni existã pentru perioada când se ajunge la calcularea
vârstei pensionare. În cazul, când salariatul a schimbat mai multe servicii, existã riscul ca el sã nu primeascã
pensia pe care el considerã cã o meritã. Este important de a stabili reguli care sã asigure ca valoarea pensiei sã
nu diminueze pe parcursul anilor de retragere din câmpul muncii. În fine, se prezintã analiza prevederilor de
tranziþie, necesarã atunci, când schemele pensionare sunt reformate, sau când se introduc noi scheme.
Un ºir de termeni cheie sunt utilizaþi în acest document pentru a descrie proiectarea unei scheme pensionare.
Opþiunile selectate sunt cruciale pentru funcþionarea schemelor. Legãturile dintre ele devin clare când se dau
rãspunsuri la urmãtoarele ºase întrebãri. Pensiile trebuiesc tratate drept venituri extinse sau amânate? Ele trebuie
sã fie bazate pe salariile finale, sau pe veniturile de carierã? Promisiunile pensionare trebuie sã fie definite de
beneficii sau de contribuþii? Drepturile pensionare trebuie sã fie condiþionale sau atribuite? Coordonarea cu
pensiile fundamentale trebuie sã aibã loc în conformitate cu modelul de coordonare brut (gross) sau net? Pensiile
trebuie sã fie plãtite prin intermediul unui sistem de platã-dupã-retragere sau al unui de finanþare anticipatã?
2
Autorul este Director General Adjunct al Serviciului pentru Salariaþii încadraþi în cadrul Guvernului Naþional al
Suediei ºi Directoratului pentru Pensii.
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Aceastã analizã este urmatã de o descriere succintã a sistemelor pensionare ale serviciului public din
Franþa, Germania, Olanda, Suedia ºi Regatul Unit. Documentul se încheie cu descrierea trãsãturilor principale
ale unui sistem pensionar ideal. Sunt propuse douã sisteme pensionare pentru limitã de vârstã, bazate pe venituri
de carierã, unul fiind definit de beneficiu ºi finanþat de cãtre patronii de stat conform sistemului de platã-dupãretragere, iar altul definit de contribuþii, finanþat din contul contribuþiilor salariaþilor alocate într-un fond
pensionar independent. Pensia pentru limitã de vârstã definitã de contribuþii oferã flexibilitate în privinþa
vârstei de la care poate fi cerutã achitarea pensiilor, protejarea persoanelor întreþinute ºi economiile pensionare
personale suplimentare.
2. INTRODUCERE

Obiectul sistemului pensionar profesional este de a asigura securitatea veniturilor la o vârstã avansatã, în
caz de invaliditate permanentã ºi în caz de moarte. Scopul sistemului este de a garanta beneficii de retragere din
câmpul muncii pentru salariaþii care au un stagiu de muncã de 40 de ani sau mai mult. Persoana care a intrat în
piaþa muncii în anul 1995 la vârsta de 20 de ani va atinge vârsta pensionarã aproximativ în anul 2040 ºi se poate
presupune cã va fi pensionar pe parcursul a 20 de ani sau mai mult. Sistemul pensionar care este în vigoare
actualmente, poate afecta statutul financiar al organizaþiilor ce furnizeazã pensiile ºi al persoanelor care vor
beneficia de pensii pe parcursul unei perioade îndelungate a secolului urmãtor.
Un astfel de cadru îndelungat de timp necesitã o precauþie sporitã în proiectarea regulamentelor vizând
beneficiile pensionare ºi privitor la tehnicile de finanþare. Europa Occidentalã oferã o varietate întreagã de
soluþii în aceastã privinþã, în dependenþã de faptul cine ºi-a asumat asigurarea pensiei ºi cine are dreptul la
beneficiile pensionare, precum ºi de condiþiile economice, sociale ºi politice în general.
Documentul de faþã prezintã problemele care trebuiesc soluþionate, cerinþele care trebuiesc îndeplinite
ºi opþiunile accesibile în proiectarea sistemului pensionar pentru funcþionarii publici. Descrierea se referã la
situaþia din Europa Occidentalã, urmând sã fie utilã în calitate de ghid în proiectarea sistemelor pensionare
pentru funcþionarii publici din þãrile Europei Centrale ºi de Est. În mod firesc, faptul cã cadrul de referinþã al
autorului este Suedia ar putea influenþa textul în anumite privinþe.
Faptul de a limita analiza la sistemul pensionar din Europa Occidentalã nu înseamnã cã condiþiile ºi
experienþa din alte pãrþi ale lumii nu este luatã în considerare în mod corespunzãtor. Dimpotrivã, sunt câteva
þãri situate în afara Europei unde se introduc, actualmente, sisteme pensionare inovaþionale ºi bine proiectate.
Prin metoda de introducere, existã o prezentare concisã a diferitor tipuri de sisteme pensionare ºi probleme,
precum ºi tendinþe relevante, cu referinþã deosebitã asupra condiþiilor existente în domeniul serviciului public. În continuare, urmeazã o discuþie referitor la cerinþele care trebuiesc respectate de cãtre sistemul pensionar
pentru funcþionarii publici, diversele componente ale cãruia sunt descrise în capitolul 4. Cele mai importante
opþiuni în proiectarea unui astfel de sistem au fost discutate ºi aceastã discuþie este urmatã de o descriere
succintã a soluþiilor adoptate în 5 þãri ale Europei Occidentale. Documentul se încheie cu prezentarea unui
sistem pensionar ideal.
Documentul se concentreazã, în principal, asupra discuþiei aspectelor tehnice.
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3. PREMISE

3.1 Sistemele pensionare din Europa Occidentalã  privire generalã
Prevederile elaborate pentru a susþine pensionarii diferã considerabil de la o þarã la alta, în dependenþã
de conþinutul oferit de cãtre securitatea socialã a þãrii respective ºi al sistemelor pensionare fundamentale de
stat. În unele þãri, pensiile sunt finanþate pe larg în baza sistemului de finanþare anticipatã, în timp ce în altele,
ele sunt finanþate, în principal, de cãtre sistemele pensionare publice nefinanþate. În plus, în unele þãri, statul
furnizeazã beneficii, care deseori sunt supuse diferitor testãri, ce nu sunt considerate drept pensii, sau susþinerea
persoanelor în etate este furnizatã în formã de bunuri ºi servicii, gratis sau la preþ scãzut.
Pensiile uneori sunt descrise în termenii unui sistem bazat pe trei piloni, primul reprezentând sistemele
pensionare fundamentale de stat, universale ºi statutare principale, cel de-al doilea pilon  sistemele pensionare
profesionale suplimentare ºi cel de-al treilea  asigurarea pensionarã personalã ºi alte economii. Aceºti trei
piloni sunt în mare mãsurã interdependenþi, astfel încât ar fi mai corect de discutat despre trei segmente ale
unui pilon, decât despre trei segmente separate. Chiar dacã mãrimea relativã a fiecãrui sistem diferã considerabil
în þãrile Europei Occidentale, se poate considera cã persoanele individuale similare ar dori, în circumstanþe, sã
aibã aceleaºi condiþii de viaþã. Deosebirile existente în privinþa nivelului de trai al pensionarilor în raport cu
veniturile anterioare se dovedeºte a fi mult mai mici decât deosebirile existente în proiectarea ºi structura
sistemelor Europene Occidentale care, furnizeazã beneficii pensionare.
În toate þãrile Europei Occidentale sistemul protecþiei sociale furnizeazã o pensie statutarã fundamentalã
care este finanþatã în baza sistemului anual de cãtre buget din contul contribuþiilor sau impozitelor. Aceastã
formã de finanþare, fãrã finanþare anticipatã, este cunoscutã sub denumirea de sistem de platã-dupã-retragere.
Regulile diferã, dar în majoritatea þãrilor drepturile pensionare sunt stabilite în baza numãrului de ani pe
parcursul cãrora au fost plãtite contribuþii, în timpul carierei active a salariatului ºi de mãrimea acestora. În
unele þãri, dreptul la pensia fundamentalã depinde de perioada de reºedinþã în þarã.
Sistemele pensionare profesionale suplimentare diferã mult în funcþie de fiecare þarã în parte. Contribuþia
lor la sistemul general de securitate socialã diferã considerabil, în dependenþã de numeroºi factori, care nu vor
fi discutaþi în acest document. În genere, mãrimea acestor contribuþii este legatã de nivelul de protecþie statutarã,
deºi pensiile profesionale ale recipienþilor nu întotdeauna vor compensa vacuumul produs de cãtre protecþia
statutarã. Pentru a ridica ºi a furniza un venit adecvat de substituire, sistemele pensionare profesionale sunt
supuse, de obicei, unei legislaþii favorabile, îndeosebi, unei tratãri favorabile în ce priveºte impozitele.
Nu existã o linie de demarcare clarã dintre primul ºi al doilea pilon. În unele þãri, cum ar fi Franþa,
pensia ocupaþionalã suplimentarã este în deplinã mãsurã o pensie de tipul primului pilon, dat fiind faptul cã ea
este finanþatã în cadrul sistemului de platã-dupã-retragere cu participarea obligatorie conform unui anumit
nivel de venituri. În Spania ºi Italia, nu existã sisteme suplimentare. În multe alte þãri, cum ar fi Germania,
Olanda ºi Regatul Unit, sistemele pensionare ocupaþionale sunt finanþate în cadrul unui sistem divers de finanþare
anticipatã.
Participarea la un sistem pensionar poate fi diferitã, începând cu cazul anumitor grupuri selectate ce
lucreazã pentru un singur patron, ºi terminând cu întreaga forþã de muncã a þãrii, cuprinsã în cadrul unor
acorduri colective cuprinzãtoare ce prevãd un sistem pensionar obligatoriu. Sistemele pensionare pot fi aplicate
în raport cu un singur sector al pieþei de muncã, de exemplu sectorul public, sau pot fi limitate la anumite
profesiuni. În ce priveºte sectorul public, cel puþin o parte din el, cum ar fi serviciul public, ar putea avea nu
doar un sistem ocupaþional pensionar propriu, dar ºi sã fie exclus din sistemul pensionar fundamental de stat.
Acesta este cazul Germaniei ºi Franþei. În Regatul Unit, funcþionarii publici pot opta ºi pentru alte sisteme în
afarã de sistemul pensionar al serviciului public.
Natura de lungã duratã a promisiunilor pensionare înseamnã cã finanþarea corectã este crucialã pentru
stabilitatea ºi securitatea sistemului pensionar. În principal, existã douã tehnici principale de finanþare, adicã,
finanþarea anticipatã ºi plata-dupã-retragere, precum ºi câteva variaþii ºi combinãri ale acestor tehnici. Deosebirea
cea mai principalã dintre acestea constã în periodizarea costurilor pensionare. Aranjamentele de finanþare
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anticipatã, care se aplicã, în mod normal într-o anumitã þarã, sunt cele încurajate  uneori chiar prescrise 
sau descurajate de cãtre autoritãþi. Plata-dupã-retragere þine tipic de sistemul pensionar statutar al primului
pilon, dar nu este utilizat foarte des în calitate de al doilea pilon al pensiilor ocupaþionale.
Deosebirile substanþiale dintre soluþiile adoptate de cãtre diferite þãri se datoreazã în mare mãsurã
anumitor situaþii istorice. Deosebirile economice, sociale ºi politice care existã astãzi, mai reprezintã, totodatã,
ºi niºte factori importanþi.
3.2 Probleme economice ºi tendinþe
3.2.1 Povara dificilã de susþinere a bãtrânilor
Pe parcursul ultimilor 30 de ani, natalitatea a scãzut în Europa Occidentalã de la aproximativ 2.6, la doar
1.5, cifrã care este cu mult mai joasã decât cea necesarã pentru a menþine o populaþie stabilã. Odatã cu mãrirea
speranþei de viaþã medie, structura vârstei va suporta modificãri esenþiale. Estimãrile indicã asupra faptului cã
sarcina de a susþine persoanele în etate, exprimatã în calitate de numãrul pensionarilor pentru limitã de vârstã
în raport cu populaþia activã (persoanele în vârstã de 65 de ani ºi mai mult în calitate de procent din numãrul
populaþiei cu vârsta cuprinsã între 15-64 de ani), se aºteaptã cã se va dubla de la 20% în 1990 la peste 40% în
2040, ceea ce asumã o imigrare net de 250 000 de persoane pe an. Aceste cifre nu exprimã întreaga realitate în
privinþa poverii de susþinere, deoarece nu se iau în consideraþie alþi factori relevanþi, cum ar fi ºomajul
deschis ºi ascuns, cota copiilor ºi adolescenþilor, precum ºi cota femeilor din piaþa muncii. Mai mult decât atât,
situaþia diferã mult în fiecare þarã aparte.
Cu toate acestea, tendinþa datã este îngrijorãtoare. Plãþile totale cãtre pensionarii pentru limitã de vârstã,
efectuate din sistemul constituit din cei trei piloni în cadrul Uniunii Europene, s-au estimat de a fi în jur de 10%
din produsul naþional brut (PNB). Toate celelalte lucruri fiind egale, aceastã tendinþã va face necesar, pe
parcursul urmãtorilor 50 de ani, de a dubla cheltuielile aferente achitãrii pensiilor pentru limitã de vârstã cu
încã 20%, iar cererile financiare ale sistemului vor creºte în mod corespunzãtor. Dacã de þinut cont, de asemenea,
ºi de creºterea probabilã a valorii reale a pensiilor ºi de faptul, cã persoanele în etate cheltuiesc, în mare mãsurã,
tratându-ºi sãnãtatea, redistribuirea potenþialã a veniturilor ºi cheltuielilor de la populaþia activã la pensionarii
pentru limitã de vârstã, asumã niºte proporþii destul de substanþiale.
3.2.2 O finanþare mai eficace
O proporþie covârºitoare de pensii din Europa Occidentalã de azi constã din pensii statutare fundamentale,
finanþate în baza sistemului de platã-dupã-retragere prin efectuarea transferurilor de venituri de la populaþia
activã la pensionari. În lumina faptului, cã povara de întreþinere a bãtrânilor devine tot mai grea, este cert cã
sistemele pensionare existente sunt expuse unui pericol, deoarece, pentru a întreþine un echilibru financiar, ele
trebuie sau sã mãreascã percepþiile, sau sã reducã beneficiile plãtite. Percepþiile pot fi mãrite prin intermediul
mãririi impozitelor, inclusiv al impozitelor pentru fondul salarial. Îndeplinirea obligaþiunilor pensionare prin
intermediul mãririi deficitului bugetar ºi al debitului naþional nu poate, desigur, fi consideratã drept opþiune
realizabilã. Cealaltã alternativã, de reducere a beneficiilor pensionare, implicã micºorarea beneficiilor sau mãrirea
vârstei de pensionare.
Aceastã situaþie a fãcut ca atenþia sã se concentreze asupra pensiilor. În câteva þãri sunt preconizate, sau
au fost deja implementate reforme mai mult sau mai puþin radicale ale sistemului naþional statutar de pensionare.
Opinia generalã constã în faptul cã un numãr mai mare de pensii trebuie sã fie finanþat de sistemul de finanþare
anticipatã sau alte forme de asigurare al viitoarelor plãþi pensionare. Aceasta se referã chiar în mãsurã mai
mare la sistemele ocupaþionale pensionare suplimentare. Existã o conºtientizare tot mai cuprinzãtoare a faptului,
cã legãtura dintre economii, debitul naþional ºi creºterea economicã este crucialã pentru dezvoltarea economicã.
Fãrã a ne aprofunda în studierea acestor probleme abordate, care nu intrã în tematica documentului prezent, se
poate remarca, cã finanþarea pensiilor este un subiect care atrage o atenþie tot mai mare din cauza repercusiunilor
asupra economiei naþionale în genere. În continuare, se poate menþiona, cã þãrile industrializate din alte pãrþi
ale lumii se confruntã cu probleme ºi tendinþe similare cu cele descrise mai sus.
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Problemele discutate aici sunt de naturã economicã. Perspectivele diferã într-un fel atunci când vorbim
despre sisteme pensionare ocupaþionale care þin de anumite sectoare ale pieþei de muncã, dar problemele sunt,
în mare mãsurã, similare. Aceste probleme reprezintã drept factori importanþi care trebuiesc consideraþi foarte
minuþios în procesul de proiectare al sistemelor pensionare.
3.3 Trãsãturi distinctive ale serviciului public
Factorii ce determinã structura sistemului de pensionare profesionalã diferã într-o mãsurã oarecare de la
un sector al pieþei muncii la altul. Sectorul public, în particular, reprezintã un caz special, ºi este un lucru
discutabil faptul, dacã acesta necesitã un sistem ocupaþional pensionar special.
3.3.1 Sistemul pensionar original
Trebuie de menþionat, cã atât pensiile statutare fundamentale de stat, cât ºi pensiile profesionale, derivã
din sistemul pensionar ocupaþional al sectorului public. Statul a fost primul patron care ºi-a asumat
responsabilitatea de susþinere a salariaþilor sãi ºi a urmaºilor acestora prin dezvoltarea unor sisteme pensionare
pentru limitã de vârstã, de invaliditate ºi pentru persoanele întreþinute. Aceastã dezvoltare a fost urmatã de
douã direcþii principale. Aceste pensii au fost considerate drept venituri extinse, deºi reduse, care urmeazã sã
fie plãtite din bugetul naþional în acelaºi mod ca ºi salariile angajaþilor publici. Salariaþii, care au fost funcþionari
publici în timpul carierei sale de lucru, continuã sã fie trataþi în aceeaºi calitate ºi dupã terminarea carierei sale
active. Conform altui mod de gândire, pensiile erau considerate drept venituri amânate. Au fost create societãþi
pensionare ºi atribuite economii bãneºti pentru a susþine membrii societãþii la bãtrâneþe. Finanþarea anticipatã
este bazatã mai mult sau mai puþin pe principii actuariale. În majoritatea þãrilor drept principiu primordial a
devenit norma de finanþare pensionarã a funcþionarilor publici. Aceasta se explicã, probabil, prin faptul cã
aceasta este o cale convenabilã de îmbunãtãþire a condiþiilor pensionare chiar ºi pentru persoanele care n-au
dispus de calificare suficientã, precum ºi prin faptul cã aceasta a fost posibil din punct de vedere economic 
prin intermediul bugetului  de a realiza. În practicã, principiul «câºtigurilor extinse» este cel mai rãspândit, în
ciuda faptului cã actualmente viziunea generalã, cel puþin în teorie, constã în faptul cã pensiile trebuiesc
considerate drept «câºtiguri amânate».
Ideea susþinerii bãtrânilor, vãduvelor ºi copiilor bolnavi ºi întreþinuþi cu ajutorul pensiilor distribuite
treptat din sectorul public altor sectoare a ºi fost implementatã prin crearea sistemului compus din trei piloni,
descris mai sus. Au fost create diverse feluri de sisteme pensionare ocupaþionale în diverse sectoare pentru
anumite categorii de salariaþi. Procesul a fost încurajat, în particular, prin crearea unor condiþii favorabile de
finanþare a pensiilor, mai întâi de toate, prin stabilirea unui impozit preferenþial. Când unor grupuri mici de
salariaþi le-a fost asiguratã securitatea pentru vârsta avansatã, au fost înaintate cerinþe vizând sistemele pensionare
statutare fundamentale care sã aducã beneficii similare pentru majoritatea populaþiei, cel puþin pentru lucrãtorii
încadraþi în câmpul muncii. Pensiile au apãrut în calitate de element al programelor de securitate socialã. Dat
fiind faptul cã funcþionarii publici deja aveau dreptul la pensie din bugetul statului ºi, de obicei, în condiþii mai
bune, era natural ca în majoritatea þãrilor aceºtia sã fie excluºi din sistemul securitãþii pensionare sociale.
Pentru salariaþii din cadrul sectorului privat, procesul, în mod normal, era destul de diferit. În cazul acesta,
obligaþiunea era plasatã asupra patronatului, unde trebuia de completat pensia statutarã prin furnizarea susþinerii
adecvate acordate pentru foºtii salariaþi ºi urmaºii acestora.
Evident, cã aceastã descriere nu conþine un impact pozitiv pentru toate þãrile, dar pune la dispoziþie o
explicaþie istoricã a faptului de ce sistemele pensionare ale serviciului public deseori diferã de alte sisteme
pensionare profesionale.
3.3.2 Cariere pe viaþã ºi exercitarea autoritãþii
Regulile care guverneazã serviciul public diferã mult de cele care guverneazã raporturile dintre patronii
ºi salariaþii sectorului privat. Patronii din sectorul privat trebuie sã genereze profituri. Regulamentele care se
aplicã în raport cu funcþionarii publici expun drepturile ºi obligaþiunile impuse acestora de cãtre societate.
Situaþia funcþionarilor publici diferã de cea a altei categorii de salariaþi prin faptul, cã aceºtia exercitã o
autoritate publicã cu sacrificii ºi cerinþe vizând loialitatea etc. impuse de funcþia în cauzã. În schimb, statul îºi
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asumã responsabilitatea de a-ºi susþine funcþionarii publici pânã la sfârºitul vieþii lor. Persoanele care se
dedicã serviciului public aºteaptã ca statul sã le asigure o carierã pe viaþã. Termenii de încadrare în câmpul
muncii implicã sacrificii în formã de plãþi salariale (deseori nu prea înalte) stabilite în forma unei structuri de
gradare, dar care deseori oferã avantajul angajãrii sigure ºi al unei pensii bune.
Faptul, dacã aceastã descriere este corectã ºi relevantã, actualmente, diferã mult în fiecare þarã în parte,
însã atunci, când sistemele pensionare pentru funcþionarii publici au fost introduse în Europa Occidentalã,
situaþia era fãrã îndoialã aºa. Germania ºi Franþa reprezintã astfel de exemple, unde aceastã situaþie este încã
în vigoare, în timp ce în Suedia, situaþia s-a schimbat foarte mult. Atitudinea faþã de sectorul public ºi poziþia
funcþionarilor publici au influenþat esenþial schema sistemelor pensionare ale serviciului public.
3.3.3 Resurse economice substanþiale
În cazul, când statul este în calitate de patron, costurile ºi finanþarea pensiilor nu au aceeaºi prioritate ca
ºi în cazul patronilor privaþi, dat fiind faptul cã resursele economice ale statului sunt de o cu totul altã naturã.
Costul pensiilor pentru serviciul public este mic, în comparaþie cu bugetul naþional în întregime. Dacã aceste
costuri se ridicã brusc, statul întotdeauna îºi poate mãri percepþiile prin intermediul ridicãrii impozitelor.
Capacitatea statului de a mãri impozitele reprezintã drept una din cauzele care explicã de ce, de obicei, se
considerã, cã nu este necesar de a asigura pensiile în cadrul sectorului public prin utilizarea sistemului de
finanþare anticipatã.
În timp ce aceste pensii  în mãsurã foarte mare  sunt finanþate de cãtre sistemul de platã-dupãretragere, este greu de identificat costurile reale. Când sunt costurile suportate, atunci când pensiile sunt plãtite,
sau când ele sunt câºtigate? Rãspunsul depinde de abordarea fundamentalã, adicã dacã pensiile sunt considerate drept câºtiguri extinse sau câºtiguri amânate. Contradicþia în aceastã privinþã nu este de naturã sã conducã
spre o conºtiinciozitate a costurilor ºi nu întotdeauna se considerã a fi necesar de estimat costurile.
În cazurile, când obiectul atenþiei nu-l reprezentã costurile, atunci atenþia se concentreazã asupra
beneficiilor. Aceasta este, probabil, cauza principalã, de ce pensiile din cadrul serviciului public, de obicei, sunt
definite de beneficii ºi nu de contribuþii. În schema pensiei se defineºte mãrimea beneficiului ºi nu mãrimea
contribuþiei. Contribuþiile - costurile - sunt considerate drept consecinþã a beneficiilor ºi, într-adevãr, o
consecinþã destul de vagã. Pensiile ocupaþionale din domeniul sectorului privat, precum ºi pensiile din sectorul
principal de stat reprezintã un tablou cu totul diferit.
Aceastã opinie, într-un fel superficialã, vizând costurile pensionare, mai depinde ºi de faptul cã, spre
deosebire de situaþia existentã în sectorul privat, nu existã proprietari cu un interes evident de a suporta costuri
inverse. Totodatã, nu întotdeauna este clar cine reprezintã patronul. Persoanele care stabilesc cadrul
regulamentelor au suficiente motive de a le elabora pe cât se poate de favorabil. Acesta este un aspect, care
reprezintã raportul special dintre patronat ºi salariaþi în cadrul sectorului public, care a fost deja menþionat.
Datoritã puterii economice reprezentate de cãtre bugetul naþional, pare a fi lipsit de orice necesitate de a
organiza sistemul de finanþare anticipatã pentru pensiile din cadrul serviciului public, iar aceasta înseamnã cã
sistemul pensionar este, în mod paradoxal, vulnerabil ºi dependent de deciziile politice care îl pot modifica.
3.3.4 Impactul asupra economiei
Din cauza resurselor accesibile pentru sectorul public destinate de a finanþa pensiile pentru foºtii
funcþionari publici, se aplicã o restricþie specialã. Trebuie sã se ia în considerare faptul, cã funcþionarii altor
sectoare ar putea cere ca beneficiile pensionare considerate normale pentru domeniul serviciului public, sã fie
aplicate ºi pentru toate celelalte sectoare ale pieþei de muncã. În timp ce nivelurile pensionare ale funcþionarilor
publici tind, astfel, sã devinã o normã generalã, ele produc un impact economic neproporþional în raport cu
numãrul de salariaþi din sectorul dat. Din aceastã cauzã, statul, în calitatea sa de patron, trebuie sã-ºi asume o
responsabilitate economicã mai mare decât patronii privaþi, care sunt responsabili doar pentru economia
companiei sale.
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4. PRINCIPII

Sistemele pensionare ale serviciului public diferã considerabil în funcþie de fiecare þarã în parte. Deºi
documentul prezent nu are legãturã cu nici unul din sistemele naþionale, este necesar, în interesul efectuãrii
unei analize mai cuprinzãtoare, de a stabili anumite principii generale care reflectã structurile specifice naþionale.
4.1 Funcþia esenþialã
Fãrã a analiza în mod detaliat funcþia esenþialã a sistemului pensionar, se poate susþine, cã scopul unui
astfel de sistem ar trebui, evident, sã fie în asigurarea securitãþii economice în perioada, când o persoanã
anumitã nu mai este în stare sã se întreþinã ca ºi mai înainte. Sistemul pensionar îndeplineºte aceastã funcþie
prin intermediul distribuirii, în mod corespunzãtor, a veniturilor unei persoane anumite pe parcursul ciclurilor
vieþii sale, precum ºi distribuirii veniturilor între persoane.
Salariatul depune (rezerveazã) o parte din veniturile sale pentru o perioadã mai târzie a vieþii sale. Dacã
pensiile sunt finanþate în cadrul sistemului de platã-dupã-retragere, care nu asigurã nici un fel de economii,
venitul persoanei este distribuit prin intermediul unui «contract social» (sistem pensionar) conform cãruia
generaþia tânãrã îºi exprimã acordul de a susþine generaþia bãtrânã în schimbul primirii unor beneficii similare
din partea generaþiei urmãtoare.
Persoanele individuale se asigurã în caz de riscuri, care pot apãrea în cadrul unui anumit colectiv, «riscul»
unei vieþi mai îndelungate decât durata medie a vieþii, riscul de invaliditate înainte de atingerea vârstei pensionare
ºi riscul de a deceda ºi a-ºi lãsa fãrã nici o susþinere urmaºii întreþinuþi. Distribuirea între persoane mai poate
fi bazatã ºi pe politicile distribuþionale. Anumitor grupuri le sunt acordate pensii mai mari decât ar fi justificate
contribuþiile lor din punct de vedere actuarial. De exemplu, femeile, de obicei, primesc pensii echivalente ca
mãrime cu cele ale bãrbaþilor (din acelaºi coº de venituri) în ciuda faptului, cã vieþile lor sunt, în medie, cu
20% mai îndelungate.
Mecanismul utilizat la redistribuirea veniturilor constã din pensii pentru limitã de vârstã, pensii de
invaliditate ºi pensii de urmaºi. Principiile, care trebuiesc aplicate la schiþarea ºi finanþarea acestor beneficii în
cazul funcþionarilor publici sunt menþionate mai jos. În timp ce sunt 3 pãrþi interesate în sistem, principiile
sunt menþionate din punctele lor de vedere: ale salariaþilor, patronatului ºi ale societãþii (economia).
4.2 Punctul de vedere al salariaþilor
Pensionarii trebuie sã aibã un venit rezonabil ºi constant atunci când ei nu mai sunt în stare sã se mai
întreþinã ca înainte.
Un salariat care se retrage devreme din câmpul muncii nu trebuie sã-ºi piardã drepturile la pensie, pe care
ºi le-a câºtigat.
Condiþiile pensionare trebuie sã fie, ºi trebuie sã înþelegem cã vor fi, cinstite în comparaþie cu alte
grupuri ale aceluiaºi sistem ºi cu alte scheme pensionare ale pieþei de muncã.
Trebuie sã existe o anumitã flexibilitate, astfel încât salariaþii sã poatã sã-ºi adapteze pensia la situaþia sa
personalã.
Sistemul pensionar trebuie sã fie credibil, stabil ºi sigur, adicã nu trebuie sã existe posibilitatea intervenirii
de modificãri în regulamente, care sã conducã la pierderea drepturilor pensionare acumulate. Stabilitatea ºi
securitatea sistemului trebuie sã fie sporitã prin existenþa unui sistem sigur de finanþare.
Sistemul pensionar trebuie sã fie simplu ºi uºor de înþeles, sã asigure pensii previzibile, astfel încât
recipientul sã cunoascã beneficiile la care el are dreptul sã le primeascã ºi sã poatã întreprinde mãsurile respective pentru a se asigura cã le va primi.
Sistemul pensionar trebuie sã fie administrat prudent, iar înregistrarea datelor trebuie sã fie supusã unor
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proceduri stricte de securitate.

4.3 Punctul de vedere al patronatului

Pensiile trebuie sã fie finanþate în aºa mod, încât sã asigure niºte costuri rezonabile ºi previzibile.
Trebuie sã fie asiguratã posibilitatea de a identifica costurile ºi originea lor.
Sistemul pensionar trebuie sã asigure existenþa unui raport clar dintre performanþã, mãsuratã de cãtre
câºtiguri, ºi pensii.
Sistemul trebuie sã fie suficient de flexibil pentru a putea fi ajustat la modificãrile economice, demografice
ºi altele din cadrul sectorului de stat.
Trebuie sã fie exclusã posibilitatea de a îmbunãtãþi beneficiile pensionare cu ajutorul manipulaþiilor din
partea salariaþilor sau al instituþiilor în cadrul cãrora aceºtia sunt angajaþi.
Condiþiile pensionare trebuie sã faciliteze recrutarea de cadre pentru serviciul public.
Sistemul trebuie sã fie transparent ºi uºor de înþeles.
Sistemul trebuie sã fie simplu ºi necostisitor în procesul de administrare.
Sistemul pensionar trebuie sã fie administrat în mod prudent, iar înregistrarea datelor trebuie sã fie
supusã unor proceduri stricte de securitate.
4.4 Punctul de vedere al economiei
Sistemul pensionar trebuie sã încurajeze depunerile bãneºti ºi lucrul prestat atât în mod direct, cât ºi
indirect, influenþând alte sisteme pensionare ocupaþionale.
Sistemul pensionar nu trebuie sã constituie drept obstacol pentru mobilitatea muncii.
Patronatul ºi sindicatele trebuie sã examineze minuþios obiectivele pe care îºi doresc sã le atingã în
cadrul schemelor pensionare. Criteriile expuse mai sus pot fi comparate cu o listã a doleanþelor, însã ele
servesc în calitate de indice, în raport cu care pot fi testate proiectele sistemelor alternative.
5. PROIECTAREA SISTEMULUI PENSIONAR

Proiectarea unui sistem pensionar este o sarcinã dificilã. Aceasta implicã probleme de naturã de lungã
duratã care au o importanþã economicã mare atât pentru persoanele care produc beneficiul, cât ºi pentru persoanele
care au dreptul la pensie. Fãrã îndoialã cã este mult mai uºor de introdus ºi de îmbunãtãþit beneficiile, decât de
le redus sau lichidat. Prin urmare, aici se necesitã o precauþie sporitã. Consecinþele ºi natura exactã a noilor
promisiuni trebuiesc examinate foarte minuþios.
În secþiunea datã vom vorbi despre componentele esenþiale ale oricãrui sistem pensionar. În secþia 6 de
mai jos («Opþiuni») se conþine o analizã a problemelor centrale, precum ºi a avantajelor ºi dezavantajelor
diferitor alternative.
5.1 Cadrul de reglementare
Beneficiile pensionare ale unui salariat reprezintã o parte din condiþiile de încadrare în câmpul muncii.
Ele sunt expuse în mod detaliat în aºa numita schemã pensionarã. În cazul funcþionarilor publici, condiþiile de
angajare ºi, respectiv, al schemelor pensionare relevante, deseori constituie o parte din regulamentele de serviciu.
Totodatã, condiþiile de angajare pot fi expuse în mod separat faþã de aceste regulamente pentru a accentua
natura deosebitã a remunerãrilor, pensiilor ºi altor beneficii oferite salariatului.
În lumina angajamentului financiar de lungã duratã implicat în promisiunea pensionarã, schemele
pensionare ale funcþionarilor publici deseori au statutul formal al unui Decret emis de Parlament. În acest caz,
este normal, ca Guvernul sã adopte regulamente detaliate de importanþã economicã micã.
Deºi condiþiile sunt expuse formal în cadrul regulamentelor emise de cãtre patronat  stat  trebuie sã
16

existe o structurã, care sã ofere posibilitate salariaþilor de a le influenþa pe acestea înainte de a fi adoptate. Una
din metodele transparente de asigurare a participãrii sindicatelor constã în faptul, de a organiza în aºa mod,
încât schemele pensionare sã constituie subiectul unui acord colectiv. Dacã acest lucru este posibil ºi
corespunzãtor, depinde în mod natural de legile muncii, precum ºi de piaþa de muncã din sectorul public. De
asemenea, este important faptul, de a exista o legãturã strânsã dintre pãrþile care vor suporta costurile schemei
pensionare ºi factorii de decizie în raport cu conþinutul acesteia.
Chiar dacã schema pensionarã este guvernatã de prevederi statutare, sau de un acord colectiv, ea trebuie
sã fie exhaustivã. Trebuiesc incluse regulamente, care se aplicã la sistemul pensionar în întregime, atât în
privinþa beneficiilor, cât ºi finanþãrii. Nu este posibil de efectuat o examinare detaliatã în aceastã privinþã, dar
trebuiesc cuprinse toate problemele abordate în secþiile 5.25.12. Este un lucru practic de a elabora regulamente
pur administrative în mod separat de schema pensionarã.
În fine, mai menþionãm, cã regulamentele trebuiesc formulate în aºa mod, încât sã fie uºor înþelese.
Efortul depus în producerea unui text simplu ºi bine structurat este un lucru binemeritat atât din punctul de
vedere al persoanelor care necesitã informaþie despre drepturile sale pensionare, cât ºi al persoanelor preocupate
de sarcina de administrare ºi dezvoltare a regulamentelor.
5.2 Legãtura cu pensiile fundamentale de stat
Majoritatea þãrilor dispun de un fel de pensie statutarã fundamentalã de stat, cel puþin pentru populaþia
încadratã în câmpul muncii. Aceste pensii sunt, deseori, pensii în baze generale, dar, totodatã, mai pot fi ºi
venituri dependente de câºtiguri. Stagiul de muncã sau durata de reºedinþã în þarã deseori se rãsfrâng asupra
mãrimii pensiei de stat.
5.2.1 Participarea la sistemul pensionar de stat?
Apare întrebarea, dacã funcþionarii publici trebuiesc incluºi în sistemul pensionar de stat, iar, totodatã,
sã mai fie cuprinºi ºi în cadrul sistemului pensionar ocupaþional suplimentar, sau dacã ei trebuiesc excluºi din
pensia de stat, dar sã aibã un sistem pensionar propriu. Aceastã problemã a fost deja discutatã în rezumatul
istoric, unde se menþiona, cã în multe cazuri funcþionarii publici dispun de un sistem pensionar propriu, care le
asigurã toate beneficiile pensionare.
Nu este posibil de fãcut o constatare generalã vizând faptul, care soluþie este cea mai bunã. Acest lucru
va fi decis cel mai bine de cãtre cadrul istoric ºi de cãtre contextul naþional specific.
Principalul avantaj al separãrii sistemului pensionar pentru serviciul public de sistemul pensionar de
bazã constã, probabil, în faptul cã un astfel de sistem este mai simplu, în timp ce cele douã sisteme nu necesitã
de a fi coordonate. Coordonarea ridicã un ºir întreg de probleme, aspect care va fi discutat succint în continuare.
În timp ce ar putea fi mai simplu de proiectat un sistem pensionar separat care sã facã faþã necesitãþilor
speciale ale funcþionarilor publici, nu întotdeauna este posibil de neglijat sistemul pensionar fundamental de
stat în întregime, deoarece sistemul dat, deseori garanteazã o pensie fundamentalã sau minimalã. Prin urmare,
schema pensionarã a serviciului public trebuie sã includã condiþiile corespunzãtoare care garanteazã, cel puþin,
beneficii echivalente. Acest lucru face necesar de a include trãsãturi distribuþionale, care sã reflecte raportul
dintre performanþã, mãsuratã de cãtre venituri, ºi pensii. Cu alte cuvinte, evident, cã este un avantaj faptul, dacã
dimensiunea socialã ar putea fi lãsatã în cadrul sistemului pensionar fundamental, iar sistemul pensionar al
serviciului public sã fie proiectat în calitate de sistem suplimentar, singurul obiect al cãruia ar consta în asigurarea
pensiei în raport cu câºtigurile.
Mobilitatea muncii este facilitatã, dacã funcþionarii publici aparþin aceluiaºi sistem pensionar statutar,
ca ºi alþi salariaþi. În cazuri corespunzãtoare, problemele legate de coordonare  sau lipsã de coordonare  a
drepturilor pensionare obþinute în cadrul oricãrui sistem, doar afecteazã sistemul pensionar ocupaþional
suplimentar, adicã acea proporþie anumitã a pensiei generale. Întotdeauna este mai uºor de comparat condiþiile
pensionare pentru funcþionarii publici cu cele pentru angajaþii din cadrul sectorului privat, dacã ambele sunt
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cuprinse în cadrul aceluiaºi sistem fundamental.
De asemenea, poate constitui drept avantaj faptul, dacã funcþionarii publici se bucurã de aceleaºi beneficii
de protecþie socialã, ca ºi alþi cetãþeni. Este dificil de explicat de ce ei trebuie sã fie scutiþi din acele regulamente
pe care singuri le-au impus. Toate reducerile adoptate în cadrul sistemului pensionar fundamental trebuie sã se
rãsfrângã asupra tuturor cetãþenilor. La fel ºi în ce priveºte îmbunãtãþirile. Nu existã un motiv obiectiv real
pentru care funcþionarii publici ar trebui sã se bucure de un tratament special în aceastã privinþã.
5.2.2 Coordonarea
Dacã funcþionarii publici trebuie sã fie cuprinºi în cadrul a douã sisteme pensionare, unul furnizând
pensii fundamentale, iar celãlalt, pensii suplimentare, este necesar de stabilit regulamente corespunzãtoare
pentru coordonarea acestor sisteme. Existã douã modele fundamental diferite. În primul din ele pensia
ocupaþionalã este calculatã în calitate de sumã constituitã, din care se deduce suma plãtitã în calitate de pensie
fundamentalã. Dacã pensia ocupaþionalã este redusã din cauza stagiului insuficient de muncã, deducerea pensiei
fundamentale trebuie sã fie redusã în mod corespunzãtor. Conform celui de-al doilea model, pensia ocupaþionalã
este calculatã net în raport cu pensia fundamentalã. Mãrimea net este determinatã în baza nivelului pensionar
general fundamental. Ambele modele implicã anumite complicaþii, despre care vom vorbi mai târziu.
5.3 Finanþarea
Finanþarea eficace reprezintã elementul crucial al unui sistem pensionar ocupaþional credibil, stabil ºi
sigur. Sarcina primordialã a finanþãrii pensiilor poate fi formulatã în felul urmãtor.
Obligaþiunea patronului de a asigura cu pensii reprezintã o promisiune fãcutã salariaþilor privitor la
efectuarea plãþilor pensionare viitoare. Îndeplinirea obligaþiunii date, atunci când vine timpul, implicã anumite
costuri de achitare a pensiei. Aceste costuri pensionare trebuiesc finanþate într-un fel oarecare. Întotdeauna
trebuie sã existe un capital disponibil, iar dacã n-au fost fãcute prevederi anterioare de cãtre patron, capitalul
trebuie sã fie plãtit cãtre momentul când soseºte timpul de achitare a pensiei. Costurile pensionare pot fi finanþate
în douã moduri diferite, prin intermediul sistemului de platã-dupã-retragere sau al celui de finanþare anticipatã.
Conform sistemului de platã-dupã-retragere sumele pensionare sunt plãtite în bazã continuã imediat ce
soseºte timpul de achitare a pensiilor. Pentru plãþile viitoarei pensii nu se efectueazã finanþare ºi nici nu se
rezerveazã nici un fel de alocãri de capital. Pentru ca acest sistem sã fie acceptabil, patronul trebuie sã dispunã
de o sursã de venit corespunzãtoare, de lungã duratã pentru a putea acoperi costurile. Dreptul Guvernului de a
colecta impozite reprezintã, în mod normal, un procedeu adecvat de securitate.
Dacã un colectiv care este acoperit de schema personalã asigurã sistemul cu venituri prin intermediul
achitãrii unui fel de contribuþii, acesta trebuie sã fie stabil, în particular, structura lui de vârstã. Sistemul trebuie
sã fie echilibrat. Dacã numãrul de pensionari se mãreºte din contul membrilor activi, el poate fi expus unei
încordãri majore.
Finanþare anticipatã înseamnã cã au fost fãcute prevederi pentru achitarea ulterioarã a pensiei. Fondurile
alocate în acest scop, împreunã cu rata dobânzii câºtigatã din contul lor, constituie capitalul pensionar care este
extras ulterior în momentul achitãrii pensiilor. Alocãrile trebuie sã fie determinate în aºa mod, încât sã asigure
un nivel suficient al capitalului pentru a acoperi achitarea pensiilor estimate. Acest lucru este realizat în baza
asumãrilor vizând viitoarele rate ale dobânzii, speranþa de viaþã medie ºi cheltuielile. Aceste regulamente
actuariale trebuie sã fie bazate pe asumãrile suficient de conservative pentru a asigura cã, chiar ºi în circumstanþe
nefavorabile, capitalul pensionar va fi suficient pentru a efectua achitarea pensiilor promise. Prin urmare, acest
capital, de obicei, genereazã un surplus, care poate fi utilizat pentru a mãri pensiile, sau pentru a reduce alocãrile.
Trebuiesc luate mãsuri speciale pentru a asigura ca obligaþiunile pensionare finanþate anticipat sã poatã fi
corespunzãtoare atunci când vine timpul de achitare a pensiilor. Aceste mãsuri depind de cerinþele conþinute în
cadrul legislaþiei naþionale. Astfel de regulamente pot fi incluse în prevederile vizând legea civilã ºi legea privitor
la impozite. Instrumentul clasic care, într-o mãsurã oarecare, este utilizat în aproximativ toate þãrile pentru a
garanta capitalul pensionar, este asigurarea pensionarã, ceea ce înseamnã, cã patronatul încredinþeazã îndeplinirea
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obligaþiunilor sale agenþiei de asigurare în schimbul unui onorariu pentru acest serviciu cerut de cãtre agenþie.
Diversele tipuri de fonduri pensionare independente reprezintã o altã alternativã. Patronul alocã resurse
la contul acestor fonduri pentru achitarea viitoare a pensiilor. De obicei, el nu renunþã la responsabilitatea de
a-ºi onora obligaþiunile pensionare, însã el poate cere compensare de la fonduri pentru pensiile achitate. Uneori
patronii investesc capitalul pensionar în business-ul sãu privat prin alocarea de rezerve la un cont special al
bilanþului care este destinat exclusiv în interese pensionare. Pentru a fi credibile, aceste rezerve trebuiesc
asigurate de poliþe de asigurare a creditelor sau de garanþii guvernamentale.
Cele douã tehnici de finanþare a costurilor pensionare sunt descrise mai sus în forma cea mai purã.
Evident cã este posibilã ºi are loc intervenirea diverselor modificãri. Sistemele de platã-dupã-retragere deseori
sunt combinate cu un fond de rezervã pentru a echilibra costurile din timp. Acest lucru eliminã variaþiile
extreme din cadrul cheltuielilor curente, în funcþie de fluctuaþiile spontane din procesul de achitare al pensiilor.
Un astfel de sistem nu trebuie sã fie confundat cu un sistem sigur de finanþare anticipatã; el, totuºi, continuã sã
fie un sistem de platã-dupã-retragere.
Este posibil de a combina aceste tehnici prin intermediul furnizãrii capitalului pensionar necesar numai
atunci, când începe achitarea pensiilor. Acesta este cazul atunci, când nu este posibil de a cunoaºte din timp
dacã anumite beneficii vor fi plãtite sau nu. Metoda mai poate fi utilizatã ºi atunci, când este posibilã calcularea
riscului de platã. În acest caz, patronul urmeazã sã preia fonduri din contul asigurãrii finanþate de cãtre el
însuºi, sau de cãtre o agenþie separatã.
Altã variaþie constã în faptul, de a finanþa o parte din pensie în baza sistemului de platã-dupã-retragere,
iar altã parte  în baza sistemului de finanþare anticipatã. Cel mai simplu mod de realizare a obiectivului dat
constã în faptul de a diviza pensia în douã beneficii separate. Aceste beneficii pot fi diferite, astfel completându-se
unul pe altul. Este evident, cã diverse feluri de beneficii necesitã diverse tehnici de finanþare, aspect care va fi
discutat mai târziu.
5.4 Condiþii de împuternicire
Toate schemele pensionare includ regulamentele vizând cerinþele minime, care trebuiesc îndeplinite de
cãtre salariaþi pentru a avea drepturi pensionare, de exemplu, vârsta minimalã, stagiul minimal de muncã, sau
anumite cerinþe de serviciu în cazul drepturilor legate de anumite beneficii. Un sistem complicat impune un
numãr mare de cerinþe pentru diferite situaþii, în timp ce un sistem simplu minimalizeazã numãrul de cerinþe.
Este evident, cã cel de-al doilea sistem este preferabil, dat fiind faptul, cã simplicitatea nu este atinsã din contul
unor costuri ºi beneficii neacceptabile.
Dacã funcþionarii publici sunt excluºi din cadrul sistemului pensionar de stat ºi primesc întreaga pensie din
contul unei scheme pensionare proprii, este normal de a face comparaþii cu condiþiile schemei pensionare de stat.
Funcþionarii publici nu trebuie sã fie trataþi mai puþin favorabil decât în cadrul sistemului pensionar de stat.
Cea mai elementarã cerinþã este vârsta minimalã, când funcþionarul public poate adera la schema
pensionarã. În cazurile, când s-a considerat necesar de a impune o astfel de cerinþã, aceasta constituia, de
obicei, 18-20 de ani. Necesitatea de a impune o astfel de cerinþã este decisã de cãtre alte condiþii, care trebuiesc
îndeplinite pentru a deveni membru. Desigur, cã calitatea de membru al schemei nu implicã atribuirea tuturor
drepturilor din start. De exemplu, este rezonabil de a asigura dreptul la pensiile de invaliditate ºi la pensiile de
urmaºi de la o vârstã mai tânãrã, decât vârsta de la care intrã în vigoare dreptul la pensia pentru limitã de vârstã.
Întrebarea, vizând vârsta minimã de obþinere a dreptului la pensia pentru limitã de vârstã trebuie sã fie cuprinsã
în cadrul regulamentelor de calculare a pensiilor ºi drepturilor pensionare ale salariaþilor care-ºi pãrãsesc
pretimpuriu patronii, sau se retrag timpuriu din câmpul muncii.
Schemele pensionare întotdeauna includ o definiþie de tipul serviciului, care oferã salariaþilor dreptul
de a accede la sistem, adicã schema are o anumitã sferã de aplicaþie. În afarã de definiþiile de acest fel, anumite
categorii de angajare parþialã în câmpul muncii, de obicei, sunt excluse din drepturile pensionare, de exemplu
angajarea pe ore ºi angajarea care constituie doar 40 sau 50% din angajarea pe o unitate întreagã. În unele þãri,
se mai aplicã ºi alte condiþii în privinþa calitãþii de membru, chiar ºi în cazul serviciului cuprins de cãtre
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definiþie. În cazul unor condiþii fixe de angajare, deseori este stipulatã cerinþa perioadei de încercare (o perioadã
minimã de calificare pentru atribuirea anumitor drepturi) de ºase luni sau mai mult. Astfel de cerinþe uneori pot
fi aplicate ºi în privinþa funcþiilor permanente.
Secþia datã se referã la Condiþiile de obþinere a calitãþii de membru al schemei pensionare. Condiþiile
de atribuire a drepturilor la diverse beneficii asigurate de cãtre schemã vor fi discutate în conformitate cu
beneficiile respective. În concluzie, trebuie de mai menþionat o datã, cã un sistem cu diferite vârste minimale ºi
alte cerinþe de calificare la beneficiile pensionare este, în mare mãsurã, impracticabil. În afarã de faptul cã se
creeazã o situaþie de confuz, diferenþele de condiþii nu întotdeauna pot gãsi argumente obiectiv justificate.
5.5 Calcularea pensiilor pentru limitã de vârstã
În Europa Occidentalã existã atâtea cãi de calculare a pensiilor funcþionarilor publici, câte scheme
pensionare existã. Unele din ele sunt descrise succint în Secþiunea 8 («Generalizãri pe þarã»). Aceastã secþiune
conþine o discuþie generalã a calculãrii pensiilor pentru limitã de vârstã în conformitate cu diverse modele.
5.5.1 Câºtiguri pensionare
Mãrimea pensiei ocupaþionale depinde, în mod normal, de veniturile salariatului ºi de durata stagiului
sãu de muncã. Examinarea minuþioasã a veniturilor care determinã pensia, a dezvãluit, cã sunt aplicate douã
principii diferite. În sectorul public, pensiile sunt calculate, de obicei, în baza veniturilor finale de înainte de
retragerea din câmpul muncii (salariul final). Aceasta poate însemna salariul la momentul retragerii, salariul pe
care l-a avut salariatul pe parcursul a cel puþin un an de zile, veniturile medii pe parcursul ultimilor cinci ani
înainte de retragere, sau alte numeroase variaþii în acest sens.
În cazul când pensiile sunt bazate pe câºtigurile unei perioade de un an sau mai mult, salariul angajatului
la începutul acestei perioade trebuie sã fie considerat în raport cu nivelele salariale, care se aplicã cãtre sfârºitul
perioadei. În cadrul unei structuri gradate, este normal de a efectua calcularea în baza salariilor relevante cãtre
sfârºitul perioadei. În cazul unui sistem salarial individual, trebuie sã se aplice un indice în raport cu salariile
sau cu inflaþia. În cazul efectuãrii indexãrii plãþilor pensionare, trebuie de ajustat câºtigurile pe care se bazeazã
pensiile, în conformitate cu acelaºi indice.
Totodatã, va fi necesar de limitat posibilitatea de a primi o pensie mai mare în baza efectuãrii unei
ridicãri a salariului imediat înainte de retragere. În afarã de cazul, când o mai mare pensie mãreºte ºi cheltuielile
suportate de cãtre partea, care este responsabilã de mãrirea plãþii, existã un risc evident, unde stabilirea nivelului
salariului nu este supusã unui control strict, de a se efectua manipularea sistemului.
Altã întrebare constã în faptul, când ºi cum trebuiesc luate în consideraþie suplimentele la salarii ºi alte
componente variabile ale salariului. În astfel de cazuri, s-ar putea lua în considerare o perioadã mai îndelungatã,
decât pentru salariul fix.
Alt principiu aplicat la câºtigurile pensionare este principiul câºtigurilor de carierã, adicã toate plãþile
primite de cãtre salariat pe parcursul stagiului sãu de muncã. Acest principiu exclude unele probleme legate de
principiul salariului final. Cu toate acestea, este necesar de a efectua indexarea sau altã formã de reevaluare.
Dat fiind faptul, cã perioada luatã aici în considerare este mult mai îndelungatã, reevaluarea câºtigurilor anterioare
nu trebuie sã fie legatã de mãrimea salariului. Mãrimea salariului poate fi modificatã de multe ori pe parcursul
unui stagiu de muncã de 40 de ani, fapt care va necesita soluþii de tranziþie în fiecare caz. În schimb, reevaluarea
trebuie efectuatã prin intermediul indexãrii sau al acordãrii de prime, în dependenþã de natura exactã a
angajamentelor pensionare ºi de metoda de finanþare a ei.
5.5.2 Promisiuni pensionare
Angajamentele pensionare ale patronatului sunt bazate pe unul din cele douã principii. Practica tradiþionalã,
în cazul pensiilor ocupaþionale constã în faptul, cã patronatul promite salariaþilor sãi anumite beneficii, de
obicei în funcþie de mãrimea câºtigurilor, cu o perioadã de calificare de 30-40 de ani pentru asigurarea unei
pensii depline, adicã pensia este determinatã de beneficiu. În acest caz, patronul trebuie sã pregãteascã rezervele
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sau contribuþiile necesare pentru a asigura, ca promisiunea sã fie îndeplinitã. Astfel, mãrimea beneficiului este
întotdeauna definitã în cadrul schemei pensionare. Cu toate acestea, costul contribuþiilor este un factor instabil.
Ele nu pot fi prevãzute cu siguranþã, fapt care este nesatisfãcãtor din punctul de vedere al patronului. În privinþa
sistemului de platã-dupã-retragere, acest fapt nu întotdeauna este considerat drept problemã, însã el implicã,
fãrã îndoialã, un control mai scãzut al costurilor ºi o conºtiinciozitate de cost mai scãzutã. Problema poate fi
soluþionatã prin intermediul efectuãrii unor estimãri actuariale, chiar dacã acestea nu sunt necesare în scopuri
financiare.
Cel de-al doilea principiu implicã promisiunea unei prime anumite sau contribuþii, deseori un procent
din câºtigurile salariatului, adicã determinatã de contribuþii. În conformitate cu acest principiu, mãrimea
beneficiului depinde de mãrimea contribuþiei fãcute la sistem ºi de primele acordate, în principal, din contul
surplusului generat în rezultatul managementul de capital. În acest caz, ceea ce nu poate fi prevãzut, este
mãrimea beneficiului. În acelaºi timp, pentru patron este un avantaj de a cunoaºte mãrimea contribuþiei acestuia
ºi, astfel, cheltuielile legate de achitarea pensiilor. Dezavantajul salariatului de a nu avea posibilitatea de a
efectua un calcul aproximativ al viitoarei sale pensii nu este atât de important, dacã el este informat regulat
vizând statutul dreptului sãu pensionar.
Trebuie sã mai adãugãm, cã este posibil ºi, probabil, preferabil, de a combina cele douã principii. Acest
fapt ajutã la sumarea comparativã a avantajelor ºi dezavantajelor fiecãrui sistem. Schemele pensionare, ce
combinã ambele principii, asigurã douã seturi de pensii pentru limitã de vârstã.
5.5.3 Durata stagiului de muncã
Dupã cum am menþionat anterior, stagiul de muncã, de obicei, este legat de mãrimea pensiei. În cazurile
când se aplicã principiul câºtigurilor, durata stagiului de muncã este reflectatã automat în câºtigurile pensionare
totale ale salariatului. Durata stagiului, în parte, nu are nici o atribuþie la calcularea pensiei.
În cazul pensiilor legate de salariul final, trebuie calculat coeficientul duratei stagiului de muncã sau alt
coeficient asemãnãtor. Cerinþa de calificare pentru a obþine o pensie deplinã este, deseori, 40 de ani de lucru.
În cazurile când aceastã duratã nu este atinsã, pensia este redusã, corespunzãtor, înmulþirea sumei cu coeficientul
duratei stagiului de muncã. Dacã cerinþa de calificare pentru a obþine o pensie deplinã este 40 de ani, iar
numãrul actual al stagiului de muncã este de 30 de ani, acest coeficient va fi de 0,75, pensia urmând sã fie
redusã în mod corespunzãtor.
În cadrul unor scheme pensionare, pensia acumulatã este exprimatã nu prin intermediul unui coeficient,
dar în funcþie de procentul câºtigurilor pensionare anuale. Dacã, de exemplu, o pensie deplinã corespunde
nivelului de 70% din veniturile pensionare ºi unei perioade de calificare de 35 de ani, aceasta înseamnã cã 2%
din veniturile pensionare cresc anual pânã la atingerea vârstei pensionare maximale. Aceste calcule pot fi
efectuate în alt mod, ºi fãcute mai complicat, prin pondere, de exemplu, prin acordarea unui procentaj de 2.4%
pentru fiecare an din primii 15 ºi a unuia de 1.7%  pentru ultimii 20 de ani.
În majoritatea þãrilor, stagiul minim de muncã pentru obþinerea unei pensii depline este de 35-40 de ani,
dar se pot întâlni ºi perioade cuprinse între 30-45 de ani. Cerinþa vizând stagiul de muncã pentru a primi o
pensie întreagã este legatã, evident, de numãrul de ani, cuprins între vârsta minimalã la începutul perioadei de
calificare, ºi vârsta pensionarã. Pe parcursul ultimilor ani s-a observat tendinþa de a reduce costurile pensionare
prin intermediul mãririi duratei stagiului perioadei de calificare pentru obþinerea unei pensii întregi.
Alt factor în calcularea duratei stagiului de muncã îl reprezintã regulamentele legate de întreruperea
stagiului de muncã. Aici se iau în considerare cauzele ºi durata întreruperii. O altã problemã, o reprezintã
angajarea parþialã. De regulã, procedura calculelor nu trebuie fãcutã prea complicatã de cãtre regulamente
detaliate excesive. Alt principiu eficace constã în faptul, cã angajarea parþialã trebuie sã afecteze sau calcularea
duratei stagiului de muncã, sau a câºtigurilor pensionare, nu al ambelor aspecte. În cazul pensiilor legate de
salariul final, întotdeauna existã riscul cã salariatului i se poate acorda o pensie mai mare sau mai joasã decât
nivelul la care s-a calificat în mod rezonabil. S-ar putea, de exemplu, cã salariatul a lucrat parþial pe parcursul
majoritãþii perioadei stagiului sãu de muncã, dar sã înceapã sã lucreze pe o unitate întreagã cãtre perioada când
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încep sã se plãteascã câºtigurile pensionare, primind, astfel, o pensie întreagã, în baza salariului pe o unitate
întreagã. ªi vice versa, un lucrãtor, care a lucrat mai întâi pe o unitate întreagã, iar apoi trece în regim parþial de
lucru, va primi doar o jumãtate din mãrimea deplinã a pensiei. Astfel de efecte pot fi excluse prin intermediul
adoptãrii unor reguli stricte privitor la întreruperea stagiului de muncã ºi la orele de muncã ale salariaþilor.
Dacã angajarea în câmpul muncii se terminã înainte de atingerea vârstei pensionare din cauza retragerii
pe motiv de invaliditate sau moarte, anii care mai rãmân pânã la atingerea vârstei pensionare trebuiesc incluºi cel puþin într-o mãsurã oarecare - în stagiul de muncã în scopul calculãrii pensiei pentru limitã de vârstã.
5.5.4 Mãrimea pensiei
În cadrul sistemului definit de beneficiu mãrimea pensiei de obicei este stabilitã în calitate de un anumit
procent din câºtigurile pensionare. Ea se mai poate calcula ºi în bazã de tarife unice, deºi aceastã metodã este foarte
puþin probabil de a fi utilizatã în raport cu sistemele pensionare ocupaþionale. Totodatã, mai poate fi utilizatã ºi o
combinaþie dintre aceste sisteme în calitate de mecanism de realizare al unei redistribuiri parþiale a pensiilor de la
lucrãtorii plãtiþi bine la cei mai puþin plãtiþi. Multe sisteme includ reguli vizând pensiile minimale. Necesitatea în
existenþa unor astfel de reguli depinde, în particular, de mãsura în care sistemele pensionare principale de stat
îndeplinesc o astfel de funcþie ºi raportul dintre pensiile profesionale ºi cele de stat.
Mãrimea pensiilor diferã mult în fiecare þarã din spaþiul Europei Occidentale, de la 50 la 100% din
salariul final, inclusiv pensiile fundamentale în cazurile corespunzãtoare. Este greu de efectuat comparaþii
între þãri, dat fiind faptul, cã pensiile nu reprezintã singurul factor, care afecteazã nivelul de trai al pensionarilor.
În þãrile, în care contribuþiile pensionare sunt efectuate de cãtre salariat, acesta înceteazã de a le mai efectua
din momentul când devine pensionar. Uneori veniturile pensionare sunt supuse unor proceduri de impozitare
mai favorabile decât veniturile salariale. Pensionarii pot primi beneficii de protecþie socialã, sau sã aibã costuri
de trai mai scãzute datoritã subsidierii cãlãtoriilor, etc. Este evident, cã aceºti factori diferã mult în funcþie de
fiecare þarã în parte.
În afarã de rezervãrile acestea, un nivel pensionar normal pentru funcþionarii publici din Europa Occidentalã
este de 75-80% din salariul final. Cu toate acestea, dupã cum s-a menþionat, aceasta nu înseamnã numaidecât cã
nivelul veniturilor salariaþilor în cauzã devine mai scãzut cu 20-25% dupã retragere. Unul din principiile generale
eficace de stabilire a mãrimii pensiei constã în faptul, cã pensiile nu trebuie sã fie mai mari decât cele care ar fi
alese de cãtre lucrãtorii încadraþi într-un sistem voluntar, cu condiþia cã ei nu-ºi vor subestima necesitatea în
privinþa protecþiei pensionare. Dacã pensiile sunt considerate drept venituri amânate, este normal de întrebat ce
procent din venit trebuie sã depunã lucrãtorul pentru viitoarea sa pensie. Acest lucru diferã, evident, urmând sã se
rezerve un anumit diapazon pentru suplimentarea pensiilor de cãtre politicile personale de protecþie pensionarã.
Necesitatea de a dispune de un sistem al economiilor naþionale, reprezintã un alt argument în favoarea rezervãrii
unui astfel de diapazon. Totodatã, pensiile ocupaþionale trebuie întotdeauna sã asigure un nivel adecvat de venituri.
Evident, cã nu este întotdeauna necesar, nici preferabil, ca mãrimea pensiei sã fie aceeaºi din toate sursele
de venit. Dat fiind faptul, cã funcþionarii publici mai sunt cuprinºi ºi în cadrul sistemului pensionar de stat,
trebuiesc luate în considerare ºi veniturile lor provenite din acest sistem, în funcþie de modelul aplicat (calculat
sau net). Drept rezultat, poate fi stabilirea unei pensiei suplimentare mai mici în cazul unor surse de venituri
mai mici. Mãrimea mai micã a pensiilor mai poate fi justificatã ºi din alt punct de vedere, al nivelului venitului.
Dacã vârsta pensionarã din cadrul sistemului pensionar fundamental este mai mare decât în cadrul sistemului
pensionar ocupaþional, este necesar, de asemenea, de a permite un nivel mai mare al pensiei conform acestei
scheme pentru primii câþiva ani, dat fiind faptul, cã nu se prevede achitarea pensiei fundamentale pe parcursul
perioadei date.
În unele þãri situaþia familiei pensionarului, fie în perioada activã, sau dupã retragere, are legãturã cu
mãrimea pensiei totale a acestuia. În cazurile, când acest fapt nu este luat în considerare în cadrul sistemului
pensionar fundamental, în schemele pensionare ale funcþionarilor publici pot fi incluse anumite suplimente
pentru soþii ºi copii sau alte forme de tratare favorabilã. Regulile pensionare trebuie sã þinã cont de condiþiile
relevante de efectuare a plãþilor.
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Mãrimea pensiilor în cadrul sistemului definit de contribuþii depinde, dupã cum s-a menþionat mai sus,
de mãrimea plãþilor efectuate în contul sistemului ºi de modul de administrare a capitalului pensionar. În cazul
schemelor pensionare, contribuþiile sunt fixate, de obicei, în calitate de un anumit procent din câºtigurile
pensionare. Rata procentului variazã în funcþie de sursele veniturilor din aceeaºi cauzã ca ºi nivelul beneficiilor
în cadrul sistemului definit de beneficii.
Suma beneficiului nu poate fi dedusã din schemã. Ea depinde de o mulþime de factori, cum ar fi, de
exemplu, mãrimea contribuþiilor ºi perioada pe parcursul cãreia ele sunt plãtite, capitalul provenit din sursele
membrilor colectivului care au decedat ºi surplusul generat în rezultatul administrãrii capitalului. Salariaþii
sunt cel mai bine deserviþi de cãtre regulamente favorabile pentru administrarea fondurilor pensionare ºi operarea
fondului profesional. Capitalul pensionar este transformat în plãþi pensionare lunare în baza asumãrilor vizând
viitoarele rate ale dobânzii, durata medie a vieþii ºi cheltuielile, adicã factorii actuariali. Deºi femeile trãiesc cu
4-5 ani mai mult decât bãrbaþii, acest lucru, de obicei, nu se ia în considerare, iar în rezultat, are loc efectuarea
unui transfer substanþial al capitalului pensionar de la bãrbaþi la femei.
Pentru ca salariaþii sã aibã idee despre mãrimea pensiei sale în cazul sistemului definit de contribuþii, ei
trebuie sã fie informaþi în mod regulat despre, cel puþin, drepturile pensionare pe care le-au obþinut cãtre orice
perioadã de timp.
5.6 Vârsta pensionarã
Dreptul la beneficiile pensionare depinde, de obicei, de îndeplinirea anumitor condiþii. Se elaboreazã
regulamente vizând perioada minimalã, pe parcursul cãreia salariatul trebuie sã fie membru al schemei pensionare
(cerinþa de investire), precum ºi regulamente care stabilesc vârsta minimalã, de la care se obþine dreptul de a
primi pensii pentru limitã de vârstã.
Noþiunea de vârstã pensionarã poate semnifica douã lucruri diferite. Primul semnificã dreptul salariatului de
a se retrage de la o anumitã vârstã, de la care pensia trebuie sã fie plãtitã imediat. Cel de-al doilea semnificã obligaþiunea
salariatului de a se retrage la o anumitã vârstã. Uneori aceste douã vârste coincid, dar în multe scheme pentru
funcþionarii publici obligaþiunea de a se retrage se aplicã cu cinci ani mai târziu decât dreptul de a se retrage. Una din
variaþii la subiectul dat este dreptul la retragerea timpurie de la o anumitã vârstã în schimbul unei anumite reduceri a
pensiei. Aceastã reducere poate fi minimã, sau calculatã în conformitate cu principii actuariale stricte. Conform
prevederilor unor scheme, mai este posibil ºi de rezervat pensii, valoarea cãrora se va mãri în mod corespunzãtor.
Aceste variaþii se încadreazã în prevederile concepþiei vizând vârstele pensionare flexibile.
În afarã de dreptul sau obligaþiunea de a se retrage la o anumitã vârstã, mai existã ºi o vârstã de la care
este prevãzutã începerea achitãrii pensiei. Din punct de vedere actuarial, toate pensiile pentru limitã de vârstã
sunt calculate din astfel de considerente, ca achitarea pensiei sã înceapã de la o anumitã vârstã. Evident, cã este
important de a determina aceastã vârstã în cazurile când vârsta pensionarã este flexibilã.
În majoritatea þãrilor Europei Occidentale, vârsta pensionarã pentru funcþionarii publici este de 60 de
ani în ce priveºte dreptul de a se retrage, ºi de 65, referitor la obligaþiunea de a se retrage. Aceastã flexibilitate
þine cont de necesitãþile diverse ale persoanei în cauzã în momentul când se retrage. În unele þãri, vârsta
pensionarã este mai micã pentru anumite categorii de profesioniºti, dat fiind faptul, cã lucrul lor este considerat
drept unul deosebit sau din alte considerente speciale, cum ar fi securitatea. Drept exemple de categorii
profesionale din sectorul public, unde acest principiu este aplicat, servesc structurile militare, poliþia, serviciul
de pompieri, ºoferii locomotivelor, unii lucrãtori ai serviciilor aeriene ºi profesorii. În aceste cazuri dreptul la
pensie este, deseori, legat de doi factori - vârstã cuprinsã între 50-55 de ani - ºi un stagiu de muncã minim. Alte
deosebiri, vizând vârsta pensionarã a bãrbaþilor în raport cu cea a femeilor se pare cã nu sunt.
A stabili o vârstã pensionarã rezonabilã ºi corectã este o sarcinã dificilã ºi nu existã principii general
acceptate în privinþa modului de implementare. Existã multe interese care intrã în contradicþie. Pe de o parte,
anumite categorii profesionale cer dreptul la o vârstã pensionarã mai micã în baza lucrului fizic greu, fapt care
este greu de apreciat de cãtre patroni, în timp ce patronatul trebuie sã fie în stare sã retragã cadrele de care nu
mai are nevoie din cauza vârstei lor, mai ales în anumite domenii. Pe de altã parte, salariaþii tind sã rãmânã în
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funcþii fiindcã sunt remuneraþi bine, iar, mai întâi de toate, o vârstã pensionarã înaltã este, din punct de vedere
economic, doritã de cãtre patronat. ªi în ultimul rând, dar nu mai puþin important, salariaþii doresc sã fie trataþi
în mod corect ºi echitabil, fãrã sã þinã cont de deosebirile individuale.
În plus la aceste interese contradictorii, situaþia se mai complicã ºi prin faptul, cã viaþa de serviciu este
supusã unui proces ce implicã modificãri rapide, ceea ce se aplicã ºi la necesitãþile speciale ale anumitor
categorii profesionale. Alt factor care trebuie luat în considerare în aceastã privinþã este vârsta pensionarã din
cadrul sistemului pensionar fundamental ºi celelalte categorii ale pieþei de muncã. Dacã funcþionarii publici
sunt cuprinºi în cadrul pensiilor de stat sau nu, un lucru avantajos este faptul, ca vârsta pensionarã sã fie aceeaºi
pentru ambele sisteme, cel puþin pentru marea majoritate.
În virtutea tuturor factorilor enumeraþi mai sus, nu este uºor de gãsit o soluþie satisfãcãtoare pentru
aceastã problemã. Care n-ar fi vârsta pensionarã, unele persoane se vor retrage prea târziu, iar altele prea
devreme. Realitatea economicã limiteazã spectrul pentru manevrare în aceastã privinþã. Faptul de a micºora
vârsta pensionarã cu un an nu înseamnã, doar, cã pensiile vor fi plãtite încã pentru un an, dar ºi cã capitalul
pensionar necesar se va micºora cu un an. Prin urmare, este important de a efectua calcularea actuarialã a
costurilor ºi de le examinat foarte minuþios atunci, când se stabileºte vârsta pensionarã.
Problema surplusului de cadre este soluþionatã, deseori, prin intermediul retragerii cadrelor mai în etate
din câmpul muncii. În nici un caz nu trebuie de micºorat vârsta pensionarã. În schimb, trebuiesc luate mãsuri
speciale ºi temporare atunci, când este necesar de a permite retragerea timpurie, cu condiþia, ca situaþia economicã
sã permitã aceasta. Vârsta pensionarã trebuieºte stabilitã în baza unei vârste de retragere care sã fie doritã ºi
economic admisibilã.
Existã o tendinþã clarã în multe þãri de a soluþiona problema legatã de ridicarea costurilor pensionare
prin ridicarea vârstei pensionare. În virtutea creºterii constante a vieþii medii, aceastã mãsurã s-a dovedit a fi
rezonabilã.
5.7 Pensii de invaliditate
Schema pensionarã ocupaþionalã include, de obicei, regulamente vizând pensiile de invaliditate. De
altfel, aceste regulamente sunt incluse ºi în sistemul de ocrotire a sãnãtãþii. Beneficiile de invaliditate plãtite
pânã la vârsta pensionarã unui fost salariat, care s-a retras din cauza unei invaliditãþi permanente, trebuiesc
considerate drept pensii.
În principal, existã douã moduri de proiectare a pensiei de invaliditate. Primul constã în proiectarea unui
beneficiu care implicã un risc curat ce nu necesitã finanþare în avans. Aceasta înseamnã cã salariatul, care îºi
terminã perioada de angajare în câmpul muncii renunþã la dreptul de a primi pensia de invaliditate în caz cã
aceasta se poate întâmpla. Conform sistemului dat, nu pot fi plãtite pensii de invaliditate. Cel de-al doilea mod
include componentul economiilor, ceea ce înseamnã cã pensia de invaliditate este câºtigatã în acelaºi mod ca ºi
pensia pentru limitã de vârstã. În cazul retragerii timpurii, salariatul are dreptul la pensia de invaliditate în
valoarea unei pensii depline pentru care s-a calificat cãtre momentul retragerii.
În privinþa pensiilor pentru limitã de vârstã, trebuiesc prevãzute condiþiile de asigurare a dreptului la
pensia de invaliditate. Deseori existã regulamente cu privire la perioadele de calificare. Problema de constatare,
dacã invaliditatea este permanentã sau nu, þine de domeniul medicinii ºi nu va fi discutatã în acest document.
De asemenea, este necesar de a stabili regulile ce determinã dacã achitarea pensiei se va termina în caz dacã
recipientul începe sã lucreze din nou.
Este bine de fãcut o distincþie clarã dintre pensiile de invaliditate în baza actelor medicale ºi cele legate
de retragerea timpurie produse din cauza surplusului de cadre. Beneficiile de reducere pot fi justificate în
anumite situaþii, dar nu trebuie sã constituie o parte obiºnuitã a schemei pensionare. Când apare o situaþie de
reducere într-un anumit domeniu, pensia de retragere timpurie trebuie sã fie garantatã prin intermediul unei
decizii separate, care sã mai specifice ºi modalitatea de finanþare a ei.
Metoda de calculare a pensiei de invaliditate depinde de modul de calculare a pensiilor pentru limitã de
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vârstã. Dacã ele constituie niºte promisiuni definite de beneficiu bazate pe salariul final, este natural ca pensiile
de invaliditate sã fie calculate în acelaºi mod. Recipientului i se acordã, deseori, compensaþie pentru retragerea
timpurie astfel, cã perioada de pânã la vârsta pensionarã este luatã în consideraþie în întregime sau parþial, în
scopuri pensionare, ca ºi cum acesta ar fi rãmas în funcþii. În principiu, acelaºi criteriu se aplicã ºi în cazul
promisiunilor pensionare pentru limitã de vârstã, definite de contribuþii, unde pensiile de invaliditate sunt
definite, de asemenea, de beneficiu.
Poate fi justificat ºi faptul de a stabili un nivel mai ridicat pensiilor de invaliditate, decât pensiilor pentru
limitã de vârstã. În acelaºi timp, probabil cã este mai important, în situaþia datã, decât în cazul pensiei pentru
limitã de vârstã, de a nu risca prin stabilirea unei pensii prea mari în raport cu salariul lucrãtorului. Salariatul
trebuie sã aibã, întotdeauna, un stimul de a lucra.
Cea mai simplã modalitate de finanþare a pensiilor de invaliditate pentru funcþionarii publici este cea de
utilizare al aceluiaºi mecanism ca ºi în cazul pensiilor pentru limitã de vârstã. Chiar ºi în cazul finanþãrii
anticipate, este de dorit, ca patronul sã-ºi asume riscul care sã includã ºi costurile calculate în calitate de prime
de risc. Fãrã îndoialã, cã mai este posibil ºi de asigurat acest risc.
5.8 Beneficiile pensiei de urmaº
Sistemele pensionare ocupaþionale trebuie sã includã un fel de pensii de urmaº, pentru a fi complete.
Modul de angajare diferã mult în funcþie de fiecare þarã în parte, prin urmare, urmând a fi diferite ºi necesitatea
de a avea pensii de urmaº, precum ºi mãrimea lor. Dacã femeile lucreazã în aceeaºi mãsurã ca ºi bãrbaþii,
necesitatea principalã de a avea pensii de urmaº este în formã de pensii pentru copii. Pensiile de urmaº pentru
adulþi sunt plãtite, actualmente, în formã de pensii atât pentru vãduve, cât ºi pentru vãduvi. Soþul / soþia
divorþat /ã are dreptul la pensia de întreþinere, precum ºi persoana întreþinutã, care a convieþuit cu persoana
decedatã fãrã a fi cãsãtoriþi.
Pensiile de urmaº se împart, de obicei, între beneficiari, în conformitate cu planul prevãzut de cãtre
schema pensionarã, care deseori semnificã o suprapunere a beneficiilor. Durata de timp, pe parcursul cãreia se
achitã o astfel de pensie este diferitã, în particular, în funcþie de faptul, cine este în rolul de beneficiar. Pensiile
pentru copii, de obicei, nu se plãtesc dupã vârsta de 19 sau 20 de ani, nici pensiile de întreþinere pentru adulþi,
dacã beneficiarul se recãsãtoreºte.
Ca ºi pensiile de invaliditate, pensiile de urmaº reprezintã un beneficiu de risc care poate sã includã, sau
nu, elementul economiilor bãneºti. De obicei, fondurile pentru beneficiile de întreþinere sunt alocate pentru
persoanele care se retrag timpuriu în aceleaºi condiþii ca ºi pensionarii pentru limitã de vârstã. Dacã pensiile
pentru limitã de vârstã sunt finanþate din timp, aceeaºi metodã de finanþare trebuie sã se aplice ºi în ce priveºte
pensiile de întreþinere. Acestea trebuie sã fie asigurate în acelaºi mod, ca ºi pensiile pentru limitã de vârstã,
dacã ele nu reprezintã un beneficiu curat de risc.
Pensiile de urmaº pentru un singur beneficiar se calculeazã, de obicei, în calitate de un anumit procent 50-60% - din mãrimea pensiei pentru limitã de vârstã. Dacã lucrãtorul moare în timp ce este în funcþii de
serviciu, se ia în considerare pensia pentru limitã de vârstã câºtigatã succesiv pânã la vârsta pensionarã. ªi
invers, pensia unui urmaº este fixatã în baze generale ºi plãtitã pe parcursul unei perioade limitate de timp, de
exemplu cinci ani.
În cazul promisiunilor definite de contribuþii ale pensiei pentru limitã de vârstã finanþate anticipat,
existã o altã alternativã: capitalul pensionar rezervat pentru achitarea pensiei pentru limitã de vârstã poate fi
plãtit persoanei întreþinute.
Deseori mai existã ºi un grup de poliþe de asigurare a vieþii, precum ºi o pensie pentru urmaº. Acest fapt
poate acorda dreptul persoanei întreþinute de a se bucura de prime bãneºti echivalente cu valoarea unui salariu
normal, care se plãtesc în caz de deces. Aceastã sumã poate fi supusã unei reduceri în raport cu vârsta lucrãtorului
asigurat ºi sã devinã zero cãtre data când atinge vârsta pensionarã.
5.9 Începerea achitãrii pensiilor pentru limitã de vârstã
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Achitarea pensiilor pentru limitã de vârstã definite de beneficiu se efectueazã în formã de pensie pe
viaþã de la data atingerii vârstei pensionare. Dacã achitarea începe de la altã datã, acest fapt va afecta, în mod
normal, suma plãtitã. Reprezentând niºte costuri constante, achitarea în cadrul unui sistem finanþat pe deplin al
pensiei de la altã datã va necesita o recalculare actuarialã a mãrimii pensiei. În cadrul sistemului de platã-dupãretragere se va efectua o reducere sau o mãrire standardizatã pentru a putea fi efectuatã achitarea timpurie sau
cea rezervatã a pensiei pentru limitã de vârstã. Pensia, care urmeazã sã fie achitatã, reprezintã nivelul, la care a
crescut ea cãtre timpul achitãrii; în cazul retragerii timpurii, prin urmare, mai rãmâne o anumitã perioadã pânã
la vârsta pensionarã. Dacã patronul este gata sã suporte cheltuielile, valoarea cu care este redusã pensia poate fi
mai micã decât ar urma sã fie stabilitã în conformitate cu principiile actuariale stricte. Astfel de cazuri sunt
considerate a fi drept exemple de vârste pensionare flexibile.
În cazul promisiunilor pensionare definite de contribuþii mãrimea pensiei depinde direct de mãrimea
capitalului pensionar rezervat, precum ºi de vârsta de la care urmeazã a fi plãtitã pensia. Acest fapt poate
justifica o flexibilitate mai mare în privinþa plãþii. Beneficiarul ar putea avea nevoie de un beneficiu mai mare
pe parcursul primilor sãi ani în calitate de pensionar. Pentru aceasta, el ar trebui sã aibã dreptul, într-o mãsurã
oarecare, de a alege perioada, pe parcursul cãreia urmeazã sã se efectueze achitarea, de ex. cinci, zece ani sau
pentru tot restul vieþii sale. În aceastã privinþã, trebuiesc luate mãsuri pentru a asigura, ca beneficiarului sã i se
plãteascã o sumã suficientã pentru restul vieþii sale astfel, încât sã nu devinã sãrac ºi dependent de asistenþa
publicã.
În aceastã privinþã, s-ar putea menþiona, cã pensiile pentru limitã de vârstã, uneori sunt combinate cu o
parte de sumã bãneascã, plãtitã atunci când beneficiarul atinge vârsta pensionarã. Argumentarea în aceastã
privinþã constã în faptul, cã noua situaþie în care se trezeºte pensionarul necesitã o îmbunãtãþire deosebitã.
Prin urmare, schemele pensionare trebuie sã includã regulamente, care sã stabileascã data, de la care
pensia pentru limitã de vârstã poate fi achitatã, cel mai devreme ºi cel mai târziu. Ele mai trebuie sã includã ºi
regulamentele de recalculare a pensiilor. Dacã este posibil de reþinut o parte din pensie pentru o perioadã
limitatã, acest lucru trebuie, de asemenea, sã fie reglementat.
Trebuie de mai menþionat o datã, cã pensiile de retragere timpurie, garantate în bazã reducerii, sau din
alte motive, cu excepþia celor legate de starea de sãnãtate, nu trebuiesc confundate cu pensiile de retragere
timpurie, despre care am vorbit mai sus. Astfel de pensii trebuiesc tratate în mod diferit de beneficiile conform
schemelor pensionare. În caz dacã este necesar, trebuiesc elaborate regulamente speciale, de altfel va persista
riscul de a confunda centrele costurilor ºi controlul va fi pierdut.
5.10 Schimbarea locului de muncã
Conform multor scheme pensionare, angajaþii care îºi suspendã angajarea sunt expuºi riscului de a pierde
beneficiile pensionare pe care le-au avut. Din aceastã cauzã, lucrãtorul care doreºte sã-ºi schimbe serviciul
poate sã nu procedeze astfel din fricã sã nu-ºi piardã beneficiile pensionare. Astfel de condiþii pensionare
reprezintã drept obstacol în calea mobilitãþii muncii.
5.10.1 Drepturile pensionare atribuite
Este necesar sã examinãm la acest capitol chestiunea legatã de beneficiile pensionare atribuite. În cazul
când dreptul depinde de una sau mai multe condiþii, beneficiul este condiþional. În lipsa unor astfel de condiþii,
se spune cã existã un beneficiu atribuit. Aceastã concepþie este diferitã în funcþie de fiecare þarã, însã, trebuie
discutatã în legãturã cu calcularea ºi reevaluarea beneficiilor, în cazul suspendãrii angajãrii. Beneficiul, valoarea
cãruia poate fi erodatã nu poate fi considerat drept beneficiu atribuit în sensul adevãrat al cuvântului.
Cerinþa de atribuire pentru dreptul funcþionarilor publici la pensiile pentru limitã de vârstã variazã în þãrile
Europei Occidentale de la câteva luni de serviciu pânã la cincisprezece ani. Pânã nu este îndeplinitã aceastã
cerinþã de atribuire, pensia pentru limitã de vârstã este condiþionalã, în sensul cã lucrãtorul care abandoneazã
serviciul înainte de completarea acestei perioade, nu are dreptul la pensie. Aceasta nu înseamnã, însã, cã el nu are
dreptul la alt fel de beneficii, de valoare mai micã, cum ar fi plata unei sume parþiale de separare.
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Altã condiþie, care existã în cadrul unor scheme, este cerinþa, ca lucrãtorii sã rãmânã în funcþii pânã la
atingerea vârstei pensionare, sau altã vârstã aproape de cea pensionarã, pentru a avea dreptul la beneficii
pensionare. În astfel de cazuri, terminarea angajãrii implicã pierderea drepturilor pensionare. Aceasta poate
pãrea necinstit, dar în cazurile când beneficiile condiþionale sunt legate de o anumitã profesie sau desemnare,
pierderea drepturilor este justificatã. De exemplu, este greu de înþeles, de ce un colaborator al serviciilor
aeriene, cu o vârstã pensionarã de 60 în loc de cea normalã de 65 de ani, care abandoneazã voluntar serviciul
înainte de atingerea vârstei de 60 de ani trebuie sã primeascã pensia pentru limitã de vârstã la vârsta cuprinsã
între 60 ºi 65 de ani. Prin urmare, pensia sa pentru limitã de vârstã de pânã la 65 de ani este condiþionalã, dar nu
ºi pensia de la vârsta de dupã 65 de ani.
Faptul de a supune dreptul la pensiile acumulate unor anumite condiþii reprezintã drept unul din cãile
patronatului de a-ºi pãstra lucrãtorii. Acest fenomen este un obstacol serios în calea mobilitãþii muncii, iar în
unele þãri a fost adoptatã o lege specialã pentru a limita spectrul drepturilor pensionare condiþionale. De
asemenea, se întreprind eforturi din partea Uniunii Europene pentru a elimina obstacolele în calea mobilitãþii,
inclusiv restricþiile vizând stipularea drepturilor pensionare condiþionale.
5.10.2 Coordonarea
Chiar în cazurile, când drepturile pensionare nu sunt strict condiþionale, modalitatea de calculare ºi
faptul cã, în conformitate cu prevederile anumitor scheme, beneficiile pensionare nu sunt reevaluate în caz de
suspendare al angajãrii, îi determinã pe salariaþi sã nu-ºi schimbe serviciul. Aceasta se referã, în primul rând, la
beneficiile bazate pe salariul final. Pentru a soluþiona aceastã problemã, este necesar de inclus în schema
pensionarã astfel de regulamente, care sã prevadã coordonarea acestora cu alte drepturi pensionare profesionale.
Coordonarea poate fi organizatã în urmãtoarele situaþii.
Stagiul anterior de lucru poate fi luat în considerare pentru acordarea pensiei în conformitate cu schema
pensionarã, care poate fi aplicatã în raport cu noua funcþie astfel, încât beneficiile pensionare acumulate sã fie
incluse în pensie. Acest fapt prevede ca ambele scheme sã reprezinte aceeaºi valoare. În caz contrar, anii acumulaþi
la stagiul de muncã trebuiesc recalculaþi, þinându-se cont de diferenþa în raport cu valoarea. În cazul, când se
aplicã principiul salariului final, coordonarea tinde sã plaseze o cantitate neproporþionalã de costuri asupra
ultimului patron ºi, prin urmare, sistemul trebuie sã se bazeze pe un acord reciproc dintre cele douã scheme
pensionare. Metodele utilizate pentru a integra drepturile pensionare acumulate sunt diferite. Capitalul pensionar
poate fi transferat în momentul când salariatul îºi preia noile funcþii, sau beneficiul acumulat poate fi transferat
în adresa ultimului sistem atunci când vine timpul de achitare a pensiei. Altã metodã constã în faptul de a
reduce pensia în proporþii echivalente cu suma plãtitã pentru beneficiul acumulat.
Posibilitatea de coordonare a drepturilor pensionare acumulate în cadrul diferitor scheme pensionare
este un factor important în facilitarea mobilitãþii muncii ºi recrutarea de cadre calificate. Trebuie de menþionat,
cã regulamentul de coordonare este deseori complicat, de aceea este dificil de realizat acorduri în raport cu ele
ºi, chiar ºi mai dificil de modificat astfel de acorduri. Totodatã, pentru salariaþi este dificil sã înþeleagã
regulamentele în cauzã. Unul din avantajele majore al promisiunilor ºi pensiilor definite de contribuþii bazate
pe câºtiguri legate de stagiul de muncã constã în faptul cã astfel de sisteme nu necesitã coordonare. Fiecare
patron este responsabil pentru cota din pensia finalã, care îi revine s-o achite, fãrã sã ia în considerare careva
drepturi pensionare acumulate. Schema pensionarã de acest fel nu soluþioneazã dificultatea de recrutare a
cadrelor care se încadreazã în altã schemã pensionarã cu beneficii condiþionale.
5.11 Reevaluarea
Natura extrem de lungã duratã a obligaþiilor pensionare face ca problema reevaluãrii sã fie extrem de
importantã atât pentru salariaþi, cât ºi pentru patronat. Aceasta se referã, în special, la þãrile cu o ratã înaltã a
inflaþiei, în timp ce un cadru de cincizeci de ani implicã o nesiguranþã mare privitor la viitor. Prin urmare,
întrebarea dacã drepturile pensionare acumulate trebuiesc reevaluate din timp sau pe parcursul perioadei de
achitare a pensiei, trebuie reglementatã în mod explicit în cadrul schemei pensionare.
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Existã trei faze, în cadrul cãrora problema datã este relevantã: perioada de câºtigare, perioada de achitare
a plãþii ºi, posibil, timpul de aºteptare dintre aceste douã perioade.
5.11.1 Perioada de beneficiere
În cazul pensiilor bazate pe nivelul salariului final, drepturile pensionare acumulate se mãresc pe parcursul
perioadei de angajare în funcþie de salariul lucrãtorului. Dacã salariul acestuia este redus, valoarea dreptului
sãu pensionar este redusã în mod corespunzãtor.
Pentru pensiile bazate pe veniturile de carierã situaþia este alta. Dacã promisiunea pensionarã este
definitã de beneficiu, trebuie sã existe regulamente speciale care sã explice modalitatea de reevaluare a drepturilor
pensionare acumulate. Sunt douã modele posibile. Conform primului model, gradul de majorare generalã este
stabilit în fiecare an, preferabil odatã cu revizuirea salariilor. Conform celuilalt model, drepturile pensionare
sunt indexate anual în funcþie de preþuri sau tendinþele salariului, sau se elaboreazã o metodã care reprezintã
o combinaþie dintre indexãrile anuale ºi tendinþele salariului. Modelul de indexare este cel mai corespunzãtor
pentru faza datã, în cazul când salariatul nu ºi-a pãrãsit primul loc de muncã.
Pensiile definite de contribuþii, finanþate în cadrul sistemului de platã-dupã-retragere sunt achitate în
acelaºi mod. Dacã, de exemplu, pensiile sunt finanþate pe deplin, drepturile pensionare acumulate sunt ridicate
anual din contul surplusului generat în rezultatul administrãrii capitalului ºi al elementului de asigurare. În
acest caz, lucrãtorii beneficiazã mult dacã aceastã administrare este efectuatã în mod prudent ºi profesional.
Prin urmare, regulamentele vizând investiþiile de capital ºi managementul finanþelor reprezintã niºte componente
foarte importante ale schemei pensionare.
5.11.2 Timpul de aºteptare
Dacã lucrãtorul îºi suspendã cariera de muncã înainte de atingerea vârstei pensionare, existã o perioadã
de timp pânã la achitarea pensiei, care are deseori un efect negativ asupra beneficiului acumulat. Pensiile
definite de beneficiu, bazate pe mãrimea salariului final, nu sunt proiectate pentru persoanele care se retrag
devreme. În cazurile când, totuºi aceasta se întâmplã, se pare a fi drept legitim în anumite privinþe, dacã nu de
anulat drepturile pensionare, cel puþin de micºorat mãrimea pensiei. Reevaluarea poate sã nu aibã loc pânã
atunci, când vine timpul de achitare a beneficiului acumulat. Mai menþionãm o datã, cã acest fapt împiedicã
mobilitatea muncii.
Alternativa existentã constã în faptul de a asigura ca orice decizie vizând reevaluarea drepturilor acumulate
pe parcursul perioadei de lucru sã se aplice ºi la intervalul dintre terminarea perioadei active de lucru ºi începerea
achitãrii pensiei. În privinþa pensiilor bazate pe salariul final, este necesar de a dispune de un regulament
special cu privire la acest interval, odatã ce valoarea pensiei creºte automat pe parcursul perioadei active de
lucru.
În cazul pensiilor finanþate anticipat ºi definite de contribuþii, situaþia este aceeaºi pe parcursul perioadei
de aºteptare ca ºi în timpul perioadei de acumulare. Reevaluarea drepturilor pensionare acumulate depinde de
surplusul generat.
5.11.3 Perioada de efectuare a plãþii
Atunci când se ajunge la faza de efectuare a plãþii, pensiile definite de contribuþii, bazate pe sistemul de
finanþare anticipatã, acesta începe sã se deosebeascã foarte mult de celelalte sisteme. În cazul anterior,
obligaþiunile patronului se terminã odatã cu achitarea contribuþiilor. Lucrãtorul, care se retrage, are dreptul la
surplusul acumulat, dar, totodatã, acceptã ºi riscul pentru surplus de a fi mai mic în anumite cazuri. În cadrul
sistemului pensionar bazat pe principiul definit de beneficiu, beneficiarul primeºte suma respectivã prevãzutã,
nici mai mult, nici mai puþin. Patronul este supus riscului de a suporta costuri mai mari - sau are o ocazie ca
acestea sã fie mai joase - decât cifra estimatã.
Schema pensionarã trebuie sã conþinã regulamente de reevaluare a beneficiilor pe parcursul perioadei de
achitare a plãþii. În cazul pensiilor definite de contribuþii ºi finanþate pe deplin, aceste regulamente urmeazã sã
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fie aplicate în raport cu managementul fondurilor plãtite. În alte cazuri, regulile prevãzute nu trebuie sã lege
pensiile de o indexare automatã, cel puþin dacã acest indice nu este corespunzãtor dezvoltãrii economice. În
caz contrar, nivelul de trai al pensionarilor în timpul unor tendinþe negative reale ale salariilor ar putea creºte în
mod neproporþional în comparaþie cu cel al populaþiei economic active. În cazul finanþãrii pensiilor conform
sistemului de platã-dupã-retragere, ceea ce înseamnã cã ele sunt plãtite de cãtre populaþia lucrãtoare, existã
riscul de apariþie a anumitor tensiuni dintre generaþii. Aceasta poate duce chiar ºi la anularea «contractului
dintre generaþii». Prin urmare, metoda normalã este de a reevalua pensiile o datã pe an, preferabil în conformitate
cu principiile conþinute în schemã.
5.12 Prevederi tranziþionale
Când este introdusã o nouã schemã pensionarã, este necesar de a stabili regulamente de tranziþie pentru
faza ce nu se încadreazã în prevederile anterioare ºi introducerea de noi regulamente. Aceeaºi procedurã se
aplicã în cazurile când apar modificãri în condiþiile pensionare. În dependenþã de mãsura în care trebuie sã se
producã schimbarea, astfel de regulamente de tranziþie pot fi aplicate pentru toate situaþiile cuprinse în perioada
de la câteva luni pânã la câteva decenii. În joc sunt puse interese conflictuale. Pãrþile care luptã sã câºtige în
urma schimbãrii vor dori, evident, s-o introducã pe cât de repede posibil ºi vice versa, pãrþile care au de pierdut
în urma schimbãrii se vor stãrui sã tergiverseze la maximum intrarea în vigoare a acesteia. Drept mãsurã extremalã,
noua schemã pensionarã poate fi aplicatã doar în raport cu lucrãtorii care preiau serviciul dupã intrarea în
vigoare a schemei. Uneori acest lucru se considerã a fi singura modalitate de introducere a schimbãrilor în cel
mai rãu caz.
Problema realã legatã de beneficii noi sau îmbunãtãþite este chestiunea finanþelor. Dacã tehnica adoptatã
este cea de finanþare anticipatã, atunci va dura mult, chiar pânã la 40 de ani, pânã când vor apãrea premisele de
introducere a reformei. Pentru a reuºi de fãcut ca acest proces sã evolueze mai rapid, este necesar de rezervat
sume mai mari pe parcursul perioadei de tranziþie. Din alt punct de vedere, sistemul de platã-dupã-retragere
permite îmbunãtãþirea condiþiilor, de exemplu, o ridicare cu 10% a tuturor pensiilor poate fi introdusã peste
noapte. Impactul asupra costurilor, adicã pentru achitarea pensiilor, devine aparent mult mai târziu. Este adevãrat,
cã efectul deplin nu poate fi simþit decât peste 40 de ani de la introducerea reformei. Cu alte cuvinte, sistemele
de platã-dupã-retragere nu încurajeazã efectele unor revizuiri corespunzãtoare a propunerilor de ridicare a
mãrimii beneficiilor.
În altã ordine de idei, când se introduc schimbãri ce prevãd scãderea beneficiilor, economiile fãcute în
cadrul schemei de finanþare anticipatã la început nu sunt simþite de cãtre membrii schemei. Lucrãtorii stau
liniºtit, crezând cã nimeni nu-i poate deposeda de suma acumulatã cãtre un anumit moment. Numai pensia
acumulatã dupã acel timp va putea fi redusã. Cu toate acestea, beneficiile nefinanþate pot dispãrea imediat,
dacã situaþia economicã impune necesitatea de a efectua reduceri. ªansele de a primi pensia promisã odatã cu
atingerea vârstei pensionare sunt mult mai mari dacã pensia este finanþatã anticipat decât dacã ea este finanþatã
de cãtre sistemul de platã-dupã-retragere.
Chestiunea finanþãrii trebuie examinatã minuþios când se formuleazã regulamentele de tranziþie pentru
o nouã schemã pensionarã sau îmbunãtãþirea unei scheme existente. Este important ca publicul sã aibã încredere
în pregãtirea ºi abilitãþile patronatului, adicã ale statului de a-ºi îndeplini obligaþiunile pensionare, chiar dacã
schema pensionarã este finanþatã în cadrul sistemului de platã-dupã-retragere. Introducerea de noi beneficii ºi
faza din afara celor vechi trebuie, prin urmare, sã se desfãºoare treptat, în special dacã schimbãrile sunt îndreptate
spre înrãutãþire. Dacã nu este de dorit ca noile beneficii sã se ridice la rata normalã, perioada de calificare poate
fi scurtatã prin luarea în considerare al unei anumite perioade retroactive de muncã. Altã metodã, care se aplicã
în cazurile când beneficiile sunt bazate pe salariul final, constã în faptul de a impune cerinþa unui stagiu de
muncã mai mic pentru generaþia de tranziþie decât cerinþa obiºnuitã pentru o pensie întreagã.
Dacã noua schemã pensionarã este finanþatã în cadrul sistemului de platã-dupã-retragere, sistemul nu
impune, de obicei, cerinþa tuturor contribuþiilor (bazate pe lucrãtori) pe parcursul primilor câþiva ani sau
decenii pânã la achitarea plãþilor financiare. În acest caz, este important de a nu trata contribuþiile fãcute drept
venituri ale bugetului naþional care pot fi utilizate în alte scopuri decât achitarea pensiilor. Ele trebuiesc alocate
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pentru a fi utilizate în calitate de rezerve împotriva viitoarelor fluctuaþii intervenite în veniturile formate din
contribuþii ºi ale pensionarilor.
Alt aspect al regulamentelor de tranziþie constã în faptul, cã nu trebuie de aplicat condiþii pensionare
paralele pentru un termen prea îndelungat. Se poate înþelege faptul, dacã introducerea reformei este acompaniatã
de garanþia, cã beneficiile nu vor fi mai mici decât cele asigurate anterior. Una din alternative constã în faptul
de a da lucrãtorilor opþiunea de a-ºi menþine condiþiile vechi sau sã opteze pentru cele noi. Aceastã soluþie nu
este satisfãcãtoare, dat fiind faptul cã ea este costisitoare ºi dificil de administrat. Dacã o tranziþie precautã spre
noi condiþii este doritã, este mai bine de lãsat condiþiile anterioare sã continue sã se aplice pentru toþi lucrãtorii
de pânã la o anumitã vârstã, de exemplu, lucrãtorii cãrora le-a mai rãmas nu mai mult de cinci ani pânã la vârsta
pensionarã.
Dacã sã sumãm, posibilitatea implementãri rapide a unei reforme pensionare, oferite de cãtre sistemul de
platã-dupã-retragere trebuieºte utilizatã cu discreþie. Promisiunile pensionare trebuiesc îndeplinite, la fel ºi
pensiile pe care le-au câºtigat lucrãtorii în conformitate cu regulamentele care erau pe atunci în vigoare trebuiesc
respectate pe cât de mult posibil. În principiu, reformele trebuie sã se aplice numai pentru perioada de dupã
intrarea ei în vigoare. În ce priveºte sistemul de finanþare anticipatã, acest lucru are loc automat. Dacã se
intenþioneazã introducerea rapidã a unui nou regulament, pe parcursul perioadei de tranziþie trebuiesc plãtite
contribuþii mai mari.
6. OPÞIUNI

În acest document, pensiile sunt descrise cu referinþã la anumiþi termeni cheie. Secþiunea 6.5 descrie
douã modele de coordonare a pensiilor ocupaþionale suplimentare cu beneficiile conform sistemului de stat
pensionar de bazã, coordonare-brutã ºi coordonare-net. În secþiunea 6.6 finanþarea este descrisã în funcþie de
sistemul de platã-dupã-retragere sau cel al finanþãrii anticipate. În secþiunea 6.2/6.3, care se ocupã de calcularea
pensiilor, termenii salariu final ºi câºtiguri de carierã sunt utilizaþi în legãturã cu câºtigurile pensionare, iar
termenii definit-de-beneficiu ºi definit-de-contribuþie în legãturã cu promisiunile pensionare. În fine, secþia
6.4 se ocupã de problema drepturilor pensionare condiþionale sau atribuite. A sosit timpul de a pune aceºti
termeni în perspectivã. Dat fiind faptul, cã ei sunt legaþi reciproc unul de altul în diferite feluri, în acest context
este practic de a ne concentra asupra implicãrilor lor ºi de discutat cele mai naturale ºi efective combinaþii
dintre ele.
Pensiile pot fi considerate drept câºtiguri amânate sau câºtiguri extinse. Structura pensiei are o legãturã logicã
cu principiul pe care este bazatã. Diagrama de mai jos ilustreazã raportul dintre termenii menþionaþi mai sus.
)LQDQ DUHD
Plata-GXS -retragere
)LQDQ DUHDQWLFLSDW
Termeni principali de pensionare
&RRUGRQDUHDFXSHQVLLOH
Brut/Net
Net
IXQGDPHQWDOH

'UHSWXULSHQVLRQDUH

&RQGL LRQDOH

Atribuite

3URPLVLXQLSHQVLRQDUH

Definite de beneficii

'HILQLWHGHFRQWULEX LL

&kúWLJXULSHQVLRQDUH

Salariul final

&kúWLJXULGHFDULHU

&HUFHWDUHDSHQVLLORU
RFXSD LRQDOH

&kúWLJXULH[WLQVH

&kúWLJXULDPkQDWH

Diagrama trebuie cititã din jos în sus. Opinia predominantã a pensiei ocupaþionale este fundamentul pe
care trebuie sã se bazeze sistemul pensionar. El trebuie sã decidã alegerea sistemului pensionar ºi sã determine
structura sa în întregime.
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Structura schemelor pensionare va fi discutatã aici în principal în termeni teoretici, deºi trebuie de spus
cã proiectarea sistemului pensionar în realitate este complicatã de cãtre sistemele existente ºi dificultatea de a
le schimba.
Implicãrile diverselor alternative trebuiesc verificate în raport cu principiile stabilite în secþiunea 4.
6.1 Sunt pensiile niºte câºtiguri extinse sau amânate?
Abordarea de bazã utilizatã în raport cu pensiile ocupaþionale va determina structura sistemului. Aceastã
abordare va depinde parþial de atitudinea faþã de muncã. Trebuie patronul, în special ultimul patron, sã accepte
de a-ºi asuma o responsabilitate de lungã duratã în raport cu lucrãtorii sãi? Patronii aºteaptã de la lucrãtorii sãi
ca aceºtia sã lucreze pentru totdeauna la ei? Dacã-i aºa, pensiile pot fi considerate drept niºte câºtiguri extinse.
Sau angajarea este consideratã temporarã, chiar dacã ea va dura o perioadã îndelungatã de timp, iar patronul
acceptã doar responsabilitatea pentru termenul actual de angajare? Salariatul singur se asigurã ca pensia sa
generalã sã fie suficientã pentru a se întreþine când el va atinge vârsta pensionarã? În acest caz, este natural de
considerat pensiile drept câºtiguri amânate.
Atitudinile faþã de sectorul public ºi poziþia funcþionarilor publici este relevantã în aceastã privinþã.
Aceastã problemã a fost discutatã în secþiunea 3.3, «Trãsãturi distinctive ale serviciului public». Schema
pensionarã trebuie proiectatã doar pentru grupul de þintã implicat, sau trebuie sã existe o abordare comunã faþã
de toate pensiile naþionale ocupaþionale? O abordare comunã este preferabilã, evident, din punct de vedere al
mobilitãþii muncii, odatã ce altfel prevederile pensionare ar putea reprezenta drept obstacol în calea mobilitãþii.
Existã o tendinþã globalã de lungã duratã, în unele locuri mai puternicã decât în altele spre o mobilitate
mai mare a muncii. Lucrãtorii îºi schimbã lucrul mai des, chiar ºi în afara graniþelor þãrii. Pe viitor se aºteaptã
cã va exista o alternanþã mai mare dintre lucru, instruire ºi alte activitãþi decât este astãzi. Condiþiile de
angajare sunt mai puþin rigide, iar legãturile faþã de patron mai slabe.
6.2 Pensii bazate pe salariul final sau pe câºtiguri de carierã?
Întrebarea dacã câºtigurile pensionare trebuie sã se bazeze pe salariul final al lucrãtorului sau pe câºtigurile
sale de carierã trebuie sã fie decisã de opinia de bazã despre funcþia pensiilor. În practicã nu este întotdeauna
simplu. Cu toate acestea, faptul cã viaþa realã este plinã de contradicþii nu trebuie sã încurce de a se utiliza o
abordare logicã.
Conform diagramei, dacã pensiile sunt considerate drept câºtiguri extinse, atunci este natural de a baza
câºtigurile pensionare pe salariul final. Odatã ce nivelul pensiei este legat de câºtigurile lucrãtorului imediat
înaintea retragerii, acest fapt garanteazã un nivel de trai similar celui pe care l-a avut la sfârºitul carierei.
Dacã pensiile sunt considerate drept câºtiguri amânate, atunci pensiile trebuie sã se bazeze pe câºtigurile
de carierã ale lucrãtorului. Contribuþia de lucru a unui salariat fãcutã pe parcursul unei perioade mai devreme
din cariera sa trebuie sã aibã aceeaºi valoare ca ºi salariul final atunci când se ajunge la calcularea pensiei.
Existã o corelaþie evidentã în aceastã abordare dintre câºtiguri în calitate de remunerare a muncii efectuate de
cãtre lucrãtor ºi viitoarea sa pensie. În cazurile când pensia este bazatã pe salariul final, câºtigurile salariatului
pe parcursul celei mai mari pãrþi a carierei sale profesionale sunt nerelevante.
Principiul salariului final favorizeazã persoanele, cariera cãrora oferã un salariu înalt pe parcursul fazei
finale. Pensiile lor vor fi mai ridicate în raport cu câºtigurile sale de carierã decât pentru persoanele, salariul
cãrora nu s-a schimbat foarte mult pe parcursul întregii sale cariere profesionale. Aceastã abordare ridicã întrebãri
vizând echitatea sistemului. Carieristul ºi lucrãtorul, veniturile cãruia scad spre sfârºitul stagiului sãu de muncã
se bucurã de un tratament egal, iar cum rãmâne cu patronul care trebuie sã plãteascã costul de ridicare a pensiei
carieristului cãtre sfârºitul carierei sale de muncã ºi patronul poate sã nu aibã cheltuieli deloc, odatã ce pensia
celuilalt salariat a fost deja plãtitã?
Mai existã ºi riscul cã principiul salariului final poate încuraja manipulãri vizând câºtigurile lucrãtorului în
scopul obþinerii unei pensii excesiv de înalte. În altã ordine de idei, principiul face imposibil de a efectua careva
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modificãri înainte de retragere, chiar dacã atât patronul, cât ºi lucrãtorul, considerã cã acestea sunt necesare.
Este natural, cã dezavantajele ce þin de faptul de a baza pensiile pe salariul final pot fi contrabalansate
de cãtre regulamentele stabilite în schema pensionarã. Mai pot exista ºi alte condiþii de angajare. În sectorul
public, în special nivelul salarial ºi sistemul statutar de promovare eliminã posibilitatea de manipulare. Cu toate
acestea, astfel de regulamente sunt necesare pentru a asigura ca sistemul pensionar sã lucreze.
Calcularea pensiilor în baza salariului final este un obstacol în calea mobilitãþii muncii. Lucrãtorii trebuie
sã se întrebe pe sine înºiºi dacã doresc sã piardã prin trecerea de la un sistem la altul. Trebuie sã se ajungã la
acorduri vizând regulamente complicate de coordonare dintre diverse scheme pensionare ocupaþionale pentru
a preveni apariþia unor efecte negative asupra mobilitãþii. În cazurile când se aplicã principiul câºtigurilor de
carierã, fiecare patron este responsabil de cota sa din pensia totalã a lucrãtorului fãrã sã se þinã cont de drepturile
pe care acesta le-a câºtigat anterior.
Astfel, pentru a stabili tendinþa vizând atitudinea faþã de câºtigurile pensionare, trebuie de cercetat de la
salariul final pânã la câºtigurile de carierã.
6.3 Promisiuni pensionare definite de beneficii sau definite de contribuþii?
Promisiunile pensionare bazate pe salariul final pot fi doar definite de beneficii, iar nivelul beneficiului
este specificat în schema pensionarã. Dupã cum se poate vedea din diagramã, pensiile bazate pe câºtigurile de
carierã pot fi definite atât de beneficii, cât ºi de contribuþii. În majoritatea cazurilor, totuºi, astfel de pensii sunt
definite de contribuþii, iar mãrimea contribuþiei este specificatã în schema pensionarã.
Una din trãsãturile distinctive ale promisiunilor pensionare definite de beneficiu constã în faptul cã costul
final nu poate fi prezis. Calculãrile actuariale complicate bazate pe unele asumãri nesigure sunt necesare dacã
beneficiile trebuiesc finanþate anticipat, sau dacã contribuþiile corespunzãtoare trebuiesc plãtite pe parcursul
perioadei de muncã. Lucrãtorii nu trebuie sã se neliniºteascã, odatã ce riscul, legat de faptul cã costurile ar
putea fi mai mari decât nivelul estimat, îl poartã patronul. Din alt punct de vedere, patronul beneficiazã în urma
oricãrui surplus generat de cãtre administrarea de capital. În practicã, se poate întâmpla sã nu existe nici o
înþelegere privitor la faptul cui îi aparþine capitalul pensionar.
Dacã patronii ºi salariaþii trebuie sã împartã costurile pensionare conform unui sistem definit de beneficiu,
contribuþiile salariaþilor trebuie neapãrat sã fie aproximative. Cu alte cuvinte, nu este posibil de fixat contribuþiile
lucrãtorului la, sã zicem, o treime din costurile reale. Dat fiind faptul cã contribuþiile sunt o trãsãturã comunã
a sistemelor pensionare pentru funcþionarii publici, trebuie de menþionat faptul, cã declaraþiile despre proporþiile
costurilor reprezentate de cãtre aceste contribuþii nu pot fi exacte. Acest fapt face destul de dificil de justificat
schimbãrile din contribuþiile individuale din motive obiective.
Nu este un lucru uºor în privinþa costurilor suportate de patronat sau beneficiilor pentru salariaþi de a
promite lucrãtorilor o anumitã pensie în viitor în cazurile când acestea se bazeazã pe viitorul salariu final.
Astfel de promisiuni se extind pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, ceea ce creeazã o rezistenþã
considerabilã împotriva schimbãrii. Dat fiind faptul, cã o anumitã proporþie a pensiei întotdeauna a fost câºtigatã
în timpul oricãrei perioade de timp, este greu de schimbat promisiunea în aºa mod, încât sã fie ºi rezonabil, ºi
echitabil. Schimbãrile spre înrãutãþire, oricât de rezonabile ºi necesare ar fi, se pot descrie, în mod justificat, de
a fi drept încãlcãri ale promisiunilor. Problema schimbãrii condiþiilor pensionare este deosebit de evidentã în
cadrul sistemului de finanþare anticipatã, dar aceasta mai apare ºi în cazurile când se aplicã sistemul de platãdupã-retragere.
Aceste probleme nu apar în cazurile, când promisiunile definite de beneficii se bazeazã pe câºtigurile de
carierã. O astfel de promisiune poate fi formulatã în felul urmãtor: salariatul câºtigã o pensie de 1/40 de 70%
din plata anualã a vârstei cuprinse între 25 ºi 65 de ani, sau 1.75% din câºtigurile sale anuale. Dificultatea de
calculare a costurilor în acest caz este limitatã la calcularea actuarialã a contribuþiei ºi la asigurarea de reevaluare
a beneficiilor pensionare acumulate. Condiþiile pot fi schimbate fãrã riscul de a încãlca promisiunea, odatã ce
nivelul pensiei - de exemplu, 1.75% - poate fi schimbat în aºa mod, încât sã se rãsfrângã doar asupra viitoarelor
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câºtiguri. Aceasta face ca schimbãrile necesare sã poatã fi mai uºor implementate.
Principala trãsãturã a promisiunilor definite de contribuþii este incertitudinea vizând nivelul beneficiului.
Costul este dat de la început ºi este final în momentul, când contribuþia este plãtitã, cel puþin dacã pensia este
finanþatã anticipat. Cea mai principalã cerinþã în cadrul unei pensii definite de contribuþii este de a asigura
reevaluarea creºterii fondurilor pensionare, în particular pânã la timpul când începe sã se plãteascã pensia.
Calea naturalã de finanþare a promisiunilor pensionare definite de contribuþie este cea de finanþare
anticipatã. De regulã, orice surplus generat de cãtre managementul fondurilor cade asupra lucrãtorilor, care
beneficiazã, astfel, în urma unei administrãri prudente ºi profesionale. Patronul ar putea dori sã investeascã
capitalul pensionar în bisinessul sãu privat. Prin urmare, regulamentele de investire a fondurilor ºi de numire în
funcþii al managerilor sau garanþilor acestor fonduri, precum ºi deciziile privitor la acordarea de prime reprezintã
niºte elemente importante ale schemei pensionare. Salariaþii, precum ºi patronatul, sunt reprezentaþi la directoratul
fondului pensionar sau al asiguratorului, care administreazã capitalul pensionar. Altã alternativã constã în faptul
de a-i lãsa pe salariaþi sã decidã singuri în ce sã investeascã economiile sale pensionare. În acest caz, numãrul
de alternative trebuie sã fie limitat astfel, încât sã se evite riscul ca economiile pensionare sã fie risipite în niºte
investiþii riscante, sau din cauza unor costuri mari.
În cazurile când schema este finanþatã în cadrul sistemului de platã-dupã-retragere, rezerva (imaginarã)
trebuie sã fie reevaluatã prin niºte decizii regulate sau prin legarea ei de un preþ sau de un indice salarial etc. Cu
aceastã tehnicã de finanþare costurile patronului sunt cunoscute doar atunci când pensia este plãtitã, chiar dacã
promisiunea este definitã de contribuþii.
Dupã cum aratã diagrama, promisiunile definite de contribuþii se bazeazã pe câºtigurile de carierã; salariul
final poate doar constitui drept bazã pentru promisiunile pensionare definite de beneficiu. Remarcãrile anterioare
despre principiul câºtigurilor de carierã, astfel, se aplicã în raport cu promisiunile pensionare definite de
contribuþii. De aceea, acest sistem face legãtura dintre performanþã, fiind mãsuratã de câºtiguri, ºi pensii foarte
clarã, încurajând direct lucrul. Acest fapt impune o responsabilitate clarã asupra tuturor persoanelor pentru
situaþia personalã în privinþa pensiei, în special dacã capitalul este investit. În acelaºi timp, acest lucru impune
necesitatea de a elabora informaþii regulate, simple ºi cuprinzãtoare pentru salariaþi vizând statutul câºtigurilor
sale pensionare.
În prezent existã o tendinþã evidentã spre promisiunile pensionare definite de contribuþii.
6.4 Drepturi pensionare condiþionale sau atribuite?
În conformitate cu diagrama, drepturile pensionare condiþionale sunt posibile doar în cazul promisiunilor
definite de beneficii bazate pe salariul final. În principiu, nu existã nici un obstacol pentru drepturile pensionare
condiþionale în alte cazuri, dar ele nu se înscriu uºor în cadrul promisiunilor definite de contribuþii sau altor
beneficii bazate pe câºtiguri de carierã.
Existã foarte puþinã justificare pentru drepturile pensionare condiþionale. Existenþa unei cerinþe scurte
de investire la începutul carierei de lucru poate simplifica administrarea prin scoaterea necesitãþii de a calcula
ºi plãti sume mici salariaþilor care sunt angajaþi doar pentru o perioadã scurtã de timp. Impunerea unei cerinþe
mai îndelungate de atribuire va face, ca salariaþii sã fie mai puþin dispuºi de a-ºi schimba serviciul ºi ar putea,
astfel, constitui drept obstacol în calea mobilitãþii muncii. Principala cauzã pentru astfel de cerinþe este, probabil,
una economicã; patronii economisesc bani prin faptul de a nu fi obligaþi sã plãteascã beneficii pensionare
persoanelor care sunt angajate doar pentru o perioadã scurtã.
Nici nu pot drepturile condiþionale fi justificate în cazurile când se terminã angajarea, numai dacã drepturile
pensionare nu sunt legate de o vârstã pensionarã micã, stipulatã pentru o anumitã desemnare în funcþii. Salariaþii
nu trebuie, în nici un caz, sã-ºi piardã drepturile la pensia pentru limita de vârstã acumulate, care intrã în vigoare
de la vârsta pensionarã normalã. Astfel de drepturi pensionare nu sunt nici sigure, nici nu pot fi protejate. Cu
toate acestea, ele ajutã salariaþilor sã-ºi pãstreze cadrele de calificare înaltã ºi cele de calificare medie, deºi, mai
menþionãm o datã cã ele reprezintã un obstacol în calea mobilitãþii muncii.
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În cazurile, când valoarea beneficiului primit dupã terminarea perioadei de angajare este mai micã decât
proporþia pensiei sale pentru limitã de vârstã, pentru care este calificat salariatul, are loc un caz special de
drepturi condiþionale. Beneficiul putea fi calculat în conformitate cu anumite principii stringente ºi
necorespunzãtoare sau putea sã nu fie reevaluat. Patronii dispun de multe cãi de discriminare a lucrãtorilor care
se retrag timpuriu din câmpul muncii.
Cea mai simplã cale de finanþare a drepturilor pensionare condiþionale este cea din cadrul sistemului de
platã-dupã-retragere. Finanþarea anticipatã nu este recomandabilã, cel puþin pânã când nu vine timpul de
achitare a plãþilor ºi al atribuirii de beneficii.
6.5 Coordonare brutã sau netã cu pensiile fundamentale de stat?
Prima decizie care trebuie luatã în privinþa pensiilor fundamentale de stat constã în faptul, dacã funcþionarii
publici trebuie, în genere, sã fie asiguraþi cu astfel de pensii. În multe þãri ei nu sunt incluºi în sistemul pensionar
de stat, dar numai în cadrul unei pensii ocupaþionale. Aceastã problemã a fost deja discutatã. Structura sistemului
pensionar ocupaþional nu este relevantã. Totuºi, existã o legãturã dintre modelul utilizat pentru coordonarea cu
pensiile fundamentale ºi câºtigurile pensionare. Pensia bazatã pe câºtiguri de carierã cu greu poate fi coordonatã
cu pensia fundamentalã, care se bazeazã pe modelul de coordonare brut, în special dacã acesta este unul definit
de contribuþii.
Implicarea modelului de coordonare brut constã în faptul, cã sistemul pensionar fundamental nu este
relevant cu pensiile specifice serviciului public. Atât schimbãrile spre îmbunãtãþire, cât ºi cele îndreptate spre
înrãutãþire, intervenite în pensia fundamentalã, se neutralizeazã, ceea ce, din punctul de vedere al patronatului
reprezintã drept avantaj pentru timpurile bune ºi dezavantaj pentru timpurile rele. Evident, cã pentru salariaþi
este invers proporþional. Schimbãrile intervenite în sistemul pensionar fundamental afecteazã doar pensiile
funcþionarilor publici atunci când sistemul lor este ajustat în mod corespunzãtor.
Altã problemã, legatã de modelul de coordonare brut, constã în faptul, cã sumele pensionare primite de
cãtre salariaþi din contul unei pensii suplimentare, diferã mult în funcþie de fiecare persoanã în parte, în
dependenþã de suma dedusã din contul pensiei fundamentale. Cu cât sunt mai mari deosebirile din cadrul
sistemului pensionar fundamental ºi cu cât mai multe deosebiri existã în privinþa metodelor de calculare al
celor douã pensii, cu atât mai mare este riscul variaþiei. În principiu, nu este nimic de preîntâmpinat pensia
suplimentarã sã cadã la zero dupã ce a fost dedusã pensia fundamentalã, numai dacã metoda de calculare
anuleazã aceastã posibilitate. Cu toate acestea, dacã suma brutã a pensiei ocupaþionale este consideratã drept
unica promisiune pensionarã, acest lucru nu va prezenta nici un fel de probleme.
Chiar dacã variaþiile individuale ale persoanei din mãrimea pensiilor nu prezintã vreo problemã în sine,
ele cauzeazã probleme atunci când se ajunge la calcularea costurilor pensionare pentru fiecare lucrãtor în parte
pe parcursul perioadei de acumulare a câºtigurilor. Mãrimea beneficiului pensionar nu este cunoscut pânã când
încep sã se achite plãþile. Aceasta înseamnã, la rândul sãu, cã o finanþare anticipatã exactã în conformitate cu
principiile actuariale directe nu este posibilã. Prin urmare, cea mai corespunzãtoare tehnicã de finanþare a
pensiei calculate este sistemul de platã-dupã-retragere.
Modelul de coordonare net funcþioneazã invers proporþional. Schimbãrile din cadrul pensiilor fundamentale
intrã în vigoare imediat. Calcularea pensiilor ocupaþionale depinde de modul de calculare al pensiilor ºi de
sumele fixate. Evident, cã nivelul pensiilor ocupaþionale depinde de proporþia pensiei totale (fictive) calculate
de cãtre sistemul pensionar fundamental.
Odatã ce mãrimea pensiei este cunoscutã pe parcursul perioadei de calificare, este posibil de calculat
costurile, iar cea mai bunã tehnicã de finanþare este, probabil, cea de finanþare anticipatã.
Dacã pensia de stat este schimbatã în aºa mãsurã, încât nivelul beneficiilor din cadrul sistemului suplimentar
trebuie sã fie scãzut sau ridicat, modelul de coordonare net poate cauza o problemã. O parte din pensia
ocupaþionalã trebuie sã fie înlocuitã de cãtre pensia de stat sau vice versa. O astfel de ajustare trebuie implementatã
treptat. În privinþa modelului de coordonare brut, acest lucru este mai simplu, odatã ce ajustarea se produce
automat. Nivelul brut poate rãmâne acelaºi, iar statutul pensiei modificate va constitui o proporþie mai mare
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sau mai micã din pensia totalã, în dependenþã de caz.
În afarã de aspectele discutate mai sus, trebuie de menþionat, cã modelul de coordonare brut este cu mult
mai dificil de aplicat, în privinþa reglementãrii ºi administrãrii, decât modelul de coordonare net. Trebuiesc
elaborate regulamente de calculare a sumelor de deducere individualã ºi proceduri pentru colectarea datelor
individuale în privinþa pensiilor fundamentale de stat.
6.6 Plata-dupã-retragere sau finanþare anticipatã?
Finanþarea pensiilor a constituit unul din subiectele principale ale secþiunilor 6.1 ºi 6.2. Din cauze istorice ºi
pur ºi simplu fiindcã statul este în poziþia de a promite pensii fãrã finanþare anticipatã, majoritatea þãrilor finanþeazã
pensiile funcþionarilor publici cu ajutorul sistemului de platã-dupã-retragere. Acest lucru reflectã opinia de a
considera pensiile drept câºtiguri extinse. Cu toate acestea, actualmente, în þãrile Europei Occidentale existã o
tendinþã spre mãrirea elementului de finanþare anticipatã chiar ºi pentru pensiile din cadrul serviciului public.
Sistemele de platã-dupã-retragere oferã câteva avantaje de scurtã duratã, odatã ce costurile nu trebuiesc
plãtite imediat ce apar, dar pot fi îngheþate ºi achitate mai târziu. În cazurile, când trebuie sã fie introdusã o nouã
schemã pensionarã, se poate încerca de a o implementa mai repede, decât în cazul, când aceasta ar fi fost finanþatã
pe deplin. Acelaºi lucru se întâmplã în cazurile, când se decide de a îmbunãtãþi condiþiile pensionare, situaþie în
care sistemele de platã-dupã-retragere pot asigura generaþia mai în vârstã cu beneficii, pentru care nu s-au calificat.
Odatã ce a fost aprobat sistemul de platã-dupã-retragere, trecerea la sistemul de finanþare anticipatã creeazã
deficienþe mari economiei. Pentru mai multe generaþii, sistemul va fi împovãrat cu douã seturi de costuri,
adicã costul de achitare a pensiilor ºi costul alocãrii de fonduri pentru efectuarea viitoarelor plãþi.
Alt avantaj al sistemelor de tipul plata-dupã-retragere constã în faptul cã este mai simplu de modificat
condiþiile ºi beneficiile pensionare, efectul lor fiind imediat. Sistemul de finanþare nu prezintã nici un obstacol.
Aceasta se referã nu numai la îmbunãtãþiri, dar ºi la schimbãrile îndreptate spre înrãutãþire. În cadrul unui
astfel de sistem, dintr-o trãsãturã de condei, salariaþii pot fi lipsiþi de beneficiile, de care considerau cã se
bucurã. Situaþia este cu totul alta în privinþa sistemelor de finanþare anticipatã. Sistemele sunt mai stabile ºi
mai sigure în îndeplinirea promisiunilor fãcute.
Acesta este un aspect important al alegerii tehnicii de finanþare, cãruia nu întotdeauna îi este acordatã
atenþia cuvenitã. Când statul promite noi beneficii salariaþilor sãi, este normal, ca ei sã creadã cã el ºi le va
onora. Cu toate acestea, însã, practica aratã, cã nu întotdeauna se întâmplã anumit aºa ºi cã viitoarele schimbãri,
care vor fi introduse în schemele pensionare actuale, care în multe cazuri sunt generoase, din cauzã cã s-a mãrit
povara asupra populaþiei active, va implica schimbãri îndreptate spre înrãutãþire.
Promisiunile definite de beneficii ale beneficiilor brut sunt cel mai bine finanþate de cãtre sistemul de
platã-dupã-retragere, dat fiind faptul cã sumele beneficiului dupã deducerea din pensia de bazã nu sunt cunoscute
pe parcursul perioadei de calificare. Acelaºi lucru se întâmplã ºi în privinþa drepturilor pensionare condiþionale.
Finanþarea anticipatã nu este recomandatã, odatã ce se poate întâmpla, ca sã nu fie efectuatã nici un fel de platã.
6.6.1 Contribuþii
Pensiile finanþate anticipat acutizeazã automat cunoaºterea costurilor. Modificãrile intervenite în condiþiile
pensionare implicã consecinþe imediate pentru categoriile sociale, care vor suporta costurile. Finanþarea
anticipatã exercitã o influenþã de constrângere a pensiilor în sensul cel mai bun.
În cazul sistemelor de platã-dupã-retragere, situaþia este inversã. Beneficiile îmbunãtãþite afecteazã costurile
doar la o datã mult mai târzie. Necãtând cã este destul de posibil chiar ºi în cazul sistemului de platã-dupãretragere de calculat costurile suportate de cãtre populaþia activã în calificarea pentru beneficiile pensionare ºi
de impus aceste costuri de a fi suportate de cãtre patronat. Tehnica corectã este de a calcula ºi de a constata
obligaþiunile totale ale patronatului, în calitate de datorie faþã de salariaþii actuali ºi cei pensionaþi. Aceastã
datorie trebuie calculatã în conformitate cu principiile actuariale la valoarea prezentã capitalizatã a beneficiilor
pensionare. Astfel, costurile vor fi drept o funcþie a schimbãrilor intervenite în obligaþiunile pensionare. Aceastã
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procedurã este corespunzãtoare pentru situaþiile, când statul este în rol de patron. Aici mai existã ºi avantajul
suplimentar cã obligaþiunile pensionare totale ale statului în raport cu salariaþii sãi actuali ºi cei pensionaþi
sunt cunoscute ºi pot fi înregistrate.
Deosebirea findamentalã dintre sistemul de finanþare anticipatã ºi cel de platã-dupã-retragere, descrisã
mai sus, pentru situaþiile, când obligaþiunile pensionare sunt calculate, constã în faptul cã, în cadrul sistemului
de finanþare anticipatã, capitalul pensionar este destinat irevocabil pentru pensiile în cauzã. În cadrul sistemului
de platã-dupã-retragere, nu conteazã dacã existã fonduri intermediare sau fonduri (provizoriu) rezervate,
persoanele care au dreptul la pensii nu au nici un fel de garanþii cã vor primi beneficiile la care ei trag nãdejde.
Cea mai bunã garanþie pentru ei o constituie capitalul investit în sectorul nestatal, iar ei singuri se aflã la cârmã.
În Europa Occidentalã existã câteva exemple de fonduri pensionare, sau instituþii similare, unde capitalul
rezervat pentru schemele pensionare ale funcþionarilor publici este administrat de cãtre reprezentanþi din partea
atât a patronatului, cât ºi al sindicatelor. Dacã se considerã important, din motive ale finanþelor publice,
regulamentele de investire pot prevedea, ca o anumitã cotã din capitalul pensionar, sã fie investitã în agenþiile
guvernamentale de asigurare.
Indiferent de metoda utilizatã la calcularea costurilor pensionare, este un lucru avantajos, dacã ele sunt
plãtite de cãtre instituþiile, în cadrul cãrora sunt angajate persoanele, cãrora li se plãteºte pensia. Acest fapt va
face, ca persoanele de la cârma acestui departament, sã fie mai conºtiente în privinþa efectuãrii cheltuielilor ºi
sã asigure, ca costurile sã fie mici. Procedura naturalã este de a achita pensiile din acelaºi buget, ca ºi salariile.
Bugetul trebuie redus cu mãrimea contribuþiei pensionare corespunzãtoare alocãrilor sau costurilor calculate,
despre care am vorbit mai sus.
Funcþionarii publici deseori plãtesc doar o jumãtate, sau o treime din costurile pensionare personale.
Dacã ei sunt excluºi din sistemul de bazã al pensiei de stat, iar categoriile cuprinse în acest sistem plãtesc
contribuþii individuale, atunci funcþionarii publici ar trebui sã plãteascã ºi ei contribuþii similare în contul
schemei pensionare pentru serviciul public. Pentru a putea face o comparaþie, este avantajos faptul, dacã
aceleaºi principii vor fi aplicate ºi pentru sectorul public, ºi pentru cel privat. Contribuþiile individuale
calculate în conformitate cu principiile actuariale, au avantajul suplimentar de a-i face pe lucrãtori conºtienþi
de costurile actuale.
În cazul promisiunilor definite de contribuþii, contribuþiile pensionare reprezintã o parte integrã a sistemului.
Prin urmare, scopul evident este de a investi contribuþiile într-un fond, dar mai existã ºi posibilitatea de a
înregistra drepturile pensionare acumulate în cadrul unor conturi provizorii. Sistemul de finanþare anticipatã
poate fi combinat cu economiile benevole din cadrul instituþiei responsabile de administrarea fondurilor. Dacã
aceasta se meritã sau nu, depinde de mãrimea pensiilor, dar ºi de existenþa unor altor scheme de economii
pensionare personale în condiþii favorabile. Avantajul, produs de faptul, ca schemele economiilor benevole sã
fie administrate de aceeaºi organizaþie, constã în faptul, cã ele trebuie sã asigure niºte aranjamente simple de
organizare a economiilor bãneºti, care oferã un produs satisfãcãtor ºi asigurat la un preþ scãzut.
7. ADMINISTRAREA

Administrarea pensiilor ocupaþionale depinde de proiectul schemei pensionare. În general, ea constã în
colectarea ºi înregistrarea datelor, vizând câºtigurile pensionare, calcularea contribuþiilor ºi beneficiilor, reglarea
ºi fixarea beneficiilor, colectarea contribuþiilor ºi determinarea contribuþiilor ºi mijloacelor pensionare. Calcularea
poate implica metode actuariale. În cazul pensiilor finanþate anticipat mai existã ºi sarcina de administrare a
capitalului pensionar. În plus, administratorii de obicei mai au ºi sarcina de a informa membrii despre condiþiile
pensionare ºi de a asigura lucrãtorii cu informaþii corespunzãtoare. Detaliile administrative diferã considerabil,
în dependenþã de faptul, dacã promisiunile pensionare sunt definite de beneficii sau de contribuþii, dacã
beneficiile sunt bazate pe salariul final sau pe câºtigurile de carierã ºi dacã ele sunt finanþate de cãtre sistemul
de finanþare anticipatã sau de cel de platã-dupã-retragere.
Nu este posibil de generalizat care soluþie este cea mai simplã de administrat, acest lucru fiind dependent
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de combinaþia specificã a opþiunilor alese. De exemplu, promisiunile definite de contribuþii sunt simple în
administrare, dar situaþia este aceeaºi ºi în cazul pensiilor definte de beneficii bazate pe salariul final ºi finanþate
de cãtre sistemul de platã-dupã-retragere. Cu toate acestea, administrarea în cazurile date este total diferitã.
Primul mod este reprezentat, în principal, de economiile pensionare tradiþionale, în timp ce cel de-al doilea
cere doar ca calculele sã fie efectuate atunci, când se începe achitarea pensiei.
Administrarea pensiilor pentru lucrãtorii din cadrul serviciului public este de dorit sã fie efectuatã de cãtre
un organ central. Acest organ trebuie sã fie condus de persoanele responsabile de a lua hotãrâri în raport cu
condiþiile pensionare ºi trebuie sã fie independenþi de instituþiile în care sunt angajaþi funcþionarii publici.
Administraþia centralã asigurã o certitudine legalã ºi un tratament echitabil. Tehnologiile informaþionale moderne
fac posibil de a opera cu un volum mare în mod raþional ºi de nãdejde. Aceasta este deosebit de important
atunci când sunt introduse noi scheme pensionare.
Administrarea de capital, unde aceasta are loc, nu trebuie sã fie o responsabilitate a administraþiei. Dacã
capitalul pensionar este rezervat pentru pensiile definite de contribuþii, administrarea sa este crucialã pentru
mãrimea beneficiilor care pot fi plãtite. Persoanele care au dreptul la beneficii trebuie, prin urmare, sã aibã
dreptul de a lua decizii, sau cel puþin de a efectua control asupra administrãrii de capital. Aceastã problemã a
fost discutatã deja în alt context.
8. PRIVIRI GENERALE PE ÞÃRI

Aici urmeazã o descriere succintã a sistemelor pensionare ale serviciului public în cinci þãri ale Europei
Occidentale. Aceastã alegere n-a fost fãcutã datoritã faptului, cã sistemele acestor þãri sunt considerate drept
exemple de excelenþã deosebitã. Ele toate au o istorie îndelungatã ºi vor pãrea, probabil, diferite astãzi, dacã ar
fi fost posibil de efectuat niºte reforme minuþioase. Existã alte sisteme în alte þãri, situate atât în Europa cât ºi
în afara ei, în special cele proiectate recent, care prezintã interes, dat fiind faptul cã sunt unicale.
8.1 Franþa
8.1.1 Sisteme pensionare curente pentru funcþionarii publici
Funcþionarii publici (les fonctionnaires) din Franþa nu sunt cuprinºi în cadrul nici unei scheme fundamentale
a pensiei, dupã cum este situaþia în privinþa altor salariaþi publici. Schema specialã pentru funcþionarii publici
- ºi pentru militari - care se numeºte le Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite (CPCM) este, prin
urmare, ºi ea o schemã fundamentalã. Prevederile speciale pentru categoriile de militari nu vor fi examinate în
acest studiu despre funcþionarii publici.
Lucrãtorii publici fãrã statut de funcþionar public sunt cuprinºi în cadrul unei scheme suplimentare speciale,
IRCANTEC, care este foarte asemãnãtoare cu aranjamentele din sectorul privat, AGIRC ºi ARRCO.
Ambele scheme ale sectorului public sunt obligatorii în interiorul rangului respectiv al acestora.
8.1.2 Drepturi pensionare ºi vârsta de retragere
Funcþionarul public trebuie sã aibã ultimii 15 ani lucraþi în funcþia respectivã când atinge vârsta de
pensionare, pentru a se putea califica pentru beneficiile pensionare CPCM pentru limitã de vârstã. Pentru
pensia de invaliditate nu existã cerinþã de timp. Dacã funcþionarul nu satisface cerinþa expusã, el va fi cuprins
în cadrul schemei pensionare fundamentale de stat ºi al celei suplimentare IRCANTEC.
Vârsta generalã de retragere este 60 de ani, dar se admite aflarea în funcþii pânã la 65 de ani.
8.1.3 Calcularea pensiei pentru limitã de vârstã
Promisiunea pensionarã a statului faþã de funcþionarii publici este definitã drept beneficiu. Baza pentru
calculare este salariul final, adicã gradul ºi pasul de bazã al salariului, cu excepþia primelor ºi altor indemnizaþii
individuale, care au fost plãtite în continuu pentru cel puþin ºase luni, aflându-se în funcþia în cauzã înainte de
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suspendarea acesteia.
Primele ºi indemnizaþiile reprezintã 20% în medie din remunerarea totalã. Odatã ce aceste câºtiguri nu
sunt considerate pentru pensia CPCM, existã o investiþie considerabilã în fondurile private de retragere, unele
din ele fiind administrate de cãtre uniuni ale funcþionarilor publici.
Pensiile CPCM sunt câºtigate la rata de 2% din salariul final pentru un an de serviciu, pânã la numãrul
maximal de 37.5 ani. Aceasta face ca beneficiul pensionar deplin sã constituie 75% din salariul final. În unele
cazuri, în funcþie de situaþia familialã, sau natura serviciului, primele pot fi eliberate în formã de ani suplimentari,
care ridicã pensia pânã la nivelul maximal de 80%.
Nu este posibil de luat în considerare stagiul de muncã anterior cuprins în cadrul altor scheme pensionare,
în afarã de anumite excepþii privitor la sectorul public. La fel cum nu este posibil de fãcut un transfer de
drepturi pensionare în schema CPCM.
Dat fiind faptul, cã schema CPCM este o schemã fundamentalã, ea conþine condiþii pentru o pensie
minimalã. Dacã salariatul are un stagiu de muncã de 25 de ani sau mai mare, beneficiul este stabilit în mãrime
de 64 000 de franci francezi pe an. Dacã stagiul de muncã este de 15-25 de ani, beneficiul minimal este echivalent
cu 4% din aceastã sumã pentru fiecare an de muncã.
Prevederile pensionare pentru restul categoriilor de salariaþi din sectorul public, schema generalã de stat
ºi IRCANTEC, constituie o comparaþie interesantã. Baza de calculare, actualmente, este reprezentatã de cei
mai buni 12 ani (indexaþi), dar la fiecare nou an calendaristic se adaugã încã un an pânã când cei mai buni 25
de ani vor constitui baza în 2008 - câºtiguri de carierã mai mari decât ultimul salariu.
8.1.4 Pensia de invaliditate ºi pensia de urmaº
Funcþionarii publici au dreptul la pensii de invaliditate în cadrul schemei CPCM, fãrã a se þine cont de
vârstã ºi de stagiul de muncã. Beneficiul este calculat în acelaºi mod ca ºi pensia pentru limitã de vârstã, ceea ce
înseamnã, cã se iau în considerare doar anii serviciului efectiv. Dacã invaliditatea este rezultatul unei activitãþi
de serviciu, atunci se plãteºte o pensie pe viaþã.
Schema pensionarã CPCM asigurã pensia de urmaº pentru vãduve/vãduvi, atunci când a fost cãsãtorit/ã
pentru cel puþin doi ani înaninte de terminarea serviciului, sau dacã ei au copii împreunã, iar pentru copii - pânã
la vârsta de 21 de ani. Pensia pentru vãduve este egalã cu 50% din pensia pentru limitã de vârstã, la care avea
dreptul decedatul. În caz de recãsãtorie sau de convieþuire, pensia pentru vãduve se anuleazã. Pensia pentru
vãduv impune condiþia ca vãduvul sã împlineascã vârsta de 60 de ani. Calcularea se efectueazã în acelaºi mod,
ca ºi calcularea pensiei pentru vãduve, dar existã anumite restricþii la mãrimea beneficiului. Pensia de orfan
este în mãrime de 10% din pensia pentru limitã de vârstã.
8.1.5 Suspendarea ºi schimbarea serviciului
Dacã funcþionarul public abandoneazã serviciul înainte de îndeplinirea stagiului de 15 ani, drepturile sale
pensionare urmeazã sã fie transferate ºi calculate conform schemei fundamentale de stat ºi IRCANTEC. Dacã el a
lucrat timp de 15 ani ºi pãrãseºte serviciul înainte de atingerea vârstei pensionare, el va avea dreptul la o pensie
amânatã, care va începe sã fie plãtitã dupã atingerea vârstei de 60 de ani. Dacã funcþionarul are un statut «activ»
(vezi pagina urmãtoare) el va primi pensia amânatã de la vârsta de 55 de ani. Valoarea dreptului pensionar este
pãstratã de cãtre aceeaºi legãturã cu salariile pentru sectorul public care se aplicã în raport cu beneficiile de platã.
Nu este posibil - probabil nici preferabil din aceeaºi cauzã - ca unui fost funcþionar public sã i se transfere
drepturile pensionare din cadrul schemei CPCM în cadrul altei scheme pensionare.
8.1.6 Plata beneficiilor ºi retragerea timpurie
Cadrele cu un statut «activ», adicã lucrul cãrora este deosebit de riscant sau care provoacã nervozitate ºi o
istovire deosebitã (poliþia, inspectorii vamali, pedagogii etc.), se pot retrage cu o pensie imediatã de la vârsta
de 55 de ani.
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Femeile încadrate în serviciul public, care sunt mame cu trei copii, se pot retrage îndatã dupã completarea
stagiului de muncã de 15 ani, fãrã a se þine cont de vârstã.
Beneficiile pensionare CPCM sunt ridicate automat, odatã cu revizuirea salariilor pentru cadrele active.
Astfel, negocierile salariale afecteazã pensionarii în aceeaºi mãsurã ca ºi lucrãtorii activi.
8.1.7 Legislaþia, finanþarea ºi administrarea
Sistemele pensionare pentru funcþionarii publici sunt garantate de cãtre Constituþia Franþei. Schema
CPCM pentru funcþionarii publici este elaboratã prin lege ºi se bazeazã pe noþiunea câºtigurilor extinse din
bugetul de stat.
Schema este finanþatã direct din bugetul de stat prin intermediul taxelor, fãrã a se efectua finanþarea
viitoarelor plãþi de beneficiu. Funcþionarul public achitã o contribuþie de 7.85% din salariul calculat, care nu
este afectat de cãtre cheltuielile pensionare. Acesta este considerat drept resursã generalã bugetarã. Aceasta
înseamnã, cã situaþia actualã, pentru care este caracteristicã reducerea personalului încadrat în serviciul public,
face ca costurile pensionare sã fie drept o povarã ºi mai mare asupra bugetului. Costul total al schemei CPCM
pentru funcþionarii publici este estimat la 33% din mãrimea salariului.
Pensiile funcþionarilor publici sunt stabilite de cãtre departamentul de pensii din cadrul fiecãrui minister
sau administraþii ºi achitate de cãtre Trezoreria Francezã prin intermediul Serviciului de Pensii, cu sediul la
Nant. Responsabil de a elabora reguli ºi regulamente este Ministerul Serviciului Public, Direction Generale de
lAdministration et de la Fonction Publique (DGAFP), Paris.
8.1.8 Reformarea schemei de pensionare
Cerinþa de a completa un stagiu de muncã de 37.5 ani pentru a se califica pentru o pensie întreagã, în
mãrime de 75%, va fi ridicatã, probabil, la 40 de ani. În afarã de aceasta, nu se prevãd nici un fel de modificãri
majore.
8.2 Germania
8.2.1 Sistemul pensionar actual pentru funcþionarii publici
Funcþionarii publici încadraþi în autoritãþile federale, de stat ºi locale din Germania, cu un statut special
care, implicã o poziþie permanentã (Beamten) sunt, spre deosebire de alte categorii de funcþionari publici,
scutiþi de schemele de bazã ale pensiei de stat. Schema specialã pentru aceºti funcþionari publici ºi colaboratori
militari, incluºi în Beamtenversorgungsgesetz, BeamtVG este, prin urmare, tot o schemã fundamentalã.
Lucrãtorii publici fãrã statut de funcþionar public sunt cuprinºi în cadrul schemei pensionare de stat,
bazate pe câºtigurile de carierã ºi, în plus, în cadrul unei scheme suplimentare speciale, bazate pe un acord
colectiv. Schema suplimentarã are drept scop asigurarea aceloraºi beneficii, ca ºi schema statutarã BeamtVG
pentru funcþionarii publici, inclusiv pensia fundamentalã de stat.
8.2.2 Drepturi pensionare ºi vârsta de retragere
Funcþionarul public trebuie sã îndeplineascã condiþia, ca ultimii cinci ani de muncã, înainte de atingerea
vârstei de pensionare, sã-i aibã lucraþi în cadrul sistemului respectiv, pentru a se califica pentru beneficiile
pensionare BeamtVG. Dacã funcþionarul nu îndeplineºte condiþia datã ºi abandoneazã serviciul activ, stagiul
lui de serviciu public va fi asigurat conform schemei pensionare de stat.
Vârsta generalã de retragere este de 65 de ani, cu dreptul de a se afla în funcþii pânã la 67 de ani. Anumite
categorii de funcþionari, cum ar fi, de exemplu, colaboratorii poliþiei ºi serviciului de pompieri, se retrag la
vârsta de 60 de ani.
8.2.3 Calcularea pensiei pentru limitã de vârstã
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Promisiunile pensionare BeamtVG sunt definite drept beneficii. Drept bazã de calculare îl constituie salariul
final, adicã ultimul salariu, care a fost plãtit pe o perioadã neîntreruptã timp de, cel puþin, doi ani de pânã la retragere.
Pensia BeamtVG este câºtigatã de la vârsta de 17 ani cu o ratã de 1.875% din salariul final pentru fiecare an
de muncã pânã la completarea numãrului maximal de 40 de ani. Astfel, când se atinge vârsta de 65 de ani,
mãrimea beneficiului devine de 75% din salariul final. În caz, dacã funcþionarul public lucreazã parþial, anii
sunt calculaþi în proporþiile respective.
Într-o oarecare mãsurã, este posibil, ca anumiþi ani de muncã din afara sectorului public sã fie incluºi în
pensia BeamtVG. În general, pentru a fi consideraþi, anii trebuie sã aibã o importanþã anumitã pentru angajarea
în cadrul serviciului public.
Pentru a evita o compensare prea mare, existã regulamente, vizând limitarea mãrimii totale a beneficiului,
care poate fi primit de cãtre funcþionarul public.
Odatã ce schema pentru funcþionarii publici este una fundamentalã, ea conþine ºi prevederi vizând mãrimea
minimalã a pensiei. Mãrimea beneficiului este de 2 200 DEM pe lunã sau, dacã este mai mare, 35% din salariul final.
8.2.4 Pensia de invaliditate ºi pensia de urmaº
Funcþionarul public are dreptul la pensia de invaliditate dacã, dupã eliberarea din funcþii, nu este în stare
sã lucreze ºi nu este posibil sã-ºi gãseascã alt serviciu. Funcþionarul trebuie sã fie gata de a trece cursuri de
reabilitare. Beneficiul este calculat în baza salariului final al funcþionarului ºi al numãrului de ani de muncã,
plus o ratã de 2/3 din anii care mai rãmân pânã la atingerea vârstei de 60 de ani.
Schema pensionarã BeamtVG asigurã ºi ea o pensie de urmaº pentru vãduve/vãduvi ºi pentru copiii
participanþi la schemã. Beneficiul pentru vãduvã/vãduv este în sumã de 60% din mãrimea pensiei pentru limitã
de vârstã sau, în caz de deces în timpul aflãrii în câmpul muncii, 60% din mãrimea pensiei de invaliditate, la
care ar fi avut dreptul funcþionarul public. Beneficiul pentru orfani este de 12% din mãrimea pensiei decedatului
sau de 20%, în caz de decedare al ambilor pãrinþi.
8.2.5 Suspendarea ºi schimbarea serviciului
Dacã angajarea se terminã fãrã ca funcþionarul public sã aibã dreptul la pensie pentru limitã de vârstã sau
la pensie de invaliditate, el va fi asigurat retrospectiv în cadrul schemei de stat a pensiei de bazã. Nu existã un
astfel de lucru, ca pensie BeamtVG amânatã.
8.2.6 Plata beneficiilor ºi retragerea timpurie
Funcþionarii publici se pot retrage de la vârsta de 62 de ani la dorinþa sa proprie fãrã a specifica o anumitã
cauzã. Pensia pentru limitã de vârstã în astfel de cazuri urmeazã sã fie redusã cu 3.6% pentru fiecare an din anii
de retragere timpurie. Aceastã limitã de vârstã degrabã va fi ridicatã la 63. Persoanele cu handicap se pot
retrage din propria dorinþã la vârsta de 60 de ani.
Toate beneficiile pensionare de retragere sunt reevaluate în conformitate cu indicele coºului de consum ºi
creºterii salariale din sectorul public. Ajustarea nu se produce automat, dar este garantatã de cãtre o lege specialã.
8.2.7 Legislaþia, finanþarea ºi administrarea
Schema BeamtVG este elaboratã de lege ºi se bazeazã pe noþiunea, cã patronatul public îºi asumã
responsabilitatea, de a-ºi întreþine funcþionarii publici pânã la sfârºitul vieþii lor. Schema este finanþatã direct de
cãtre bugetele federale ºi de stat prin intermediul taxelor, fãrã a se efectua nici un fel de finanþare pentru viitoarea
achitare a beneficiilor. Funcþionarul public nu plãteºte alte contribuþii în afarã de acelea, când salariul sãu este fix,
costurile drepturilor sale pensionare BeamtVG se iau în considerare. În ceea ce priveºte celelalte categorii din
piaþa muncii, salariaþii plãtesc contribuþii de aproximativ 9% pentru viitoarea sa pensie fundamentalã de stat.
Pensiile funcþionarilor publici sunt administrate de cãtre administraþia federalã (Bundesverwaltung) ºi de
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administraþia fiecãrui stat (Landesverwaltung). Responsabil de a elabora reguli ºi regulamente în aceastã privinþã
este Ministerul de Interne (Bundesministerium des Innern) de la Bonn.
8.2.8 Reformarea schemei pensionare
În 1992 au fost introduse careva modificãri, într-o mãsurã oarecare, pentru a pãstra la nivel scãzut costurile
schemei pensionare BeamtVG. La momentul actual, Guvernul examineazã efectele, care vor fi produse de
schimbarea structurii de vârstã. Se poate aºtepta, cã vor interveni schimbãri, pe viitor, în cadrul BeamtVG,
pentru a uºura povara pensionarã.
8.3 Olanda
8.3.1 Sistemul pensionar actual pentru funcþionarii publici
Funcþionarii publici din Olanda au dreptul la pensia fundamentalã de stat cu tarif unic din AOW, Legea
Generalã vizând Pensiile de Retragere. Pensia se bazeazã pe salariul minimal ºi calculat în funcþie de durata de
reºedinþã în Olanda, cuprinsã între 15 ºi 65 de ani. Pentru persoanele singure pensia pentru limitã de vârstã
constituie 70% din salariul minimal; pentru cupluri, fiecare din ei are dreptul la 50% din salariul minimal.
Schema specialã pentru funcþionarii publici ºi alte categorii de salariaþi în sectorul public olandez este
suplimentarã la AOW. Începând cu ianuarie 1996, schema se va numi Pensionereglement Stiching Pensionenfonds
ABP. Participarea este obligatorie pentru toþi angajaþii publici cu excepþia angajaþilor militari ºi înaltelor
oficialitãþi publice care sunt supuse altor scheme pensionare.
8.3.2 Drepturile pensionare ºi vârsta de retragere
Nu existã condiþii minime pentru a deveni membru al schemei pensionare pentru funcþionarii publici, sau
a deveni electiv la beneficiile prevãzute de cãtre schema datã.
Vârsta generalã de retragere pentru a primi beneficiile pentru limitã de vârstã din cadrul AOW, precum ºi
la cele suplimentare ABP este de 65 de ani. Deºi, este posibil de a se retrage mai târziu decât vârsta datã.
8.3.3 Calcularea pensiei pentru limitã de vârstã
Promisiunea pensionarã fãcutã funcþionarilor publici este definitã de beneficii. Baza de efectuare a calculelor
o constituie salariul final, adicã salariul din anul calendaristic de pânã la data retragerii. În cazul unei angajãri
parþiale, baza o constituie salariul, pe care l-ar fi avut funcþionarul, dacã ar fi fost angajat pe o unitate întreagã.
Pentru a face alocare pentru faptul cã funcþionarul are dreptul ºi la pensia fundamentalã de stat, aºa numitul
drept cetãþenesc este dedus din salariul pensionar. Dreptul cetãþenesc derivã din dreptul la pensia AOW.
Pensia ABP se câºtigã cu o ratã de 1.75% din salariul final pentru fiecare an lucrat pe o unitate întreagã de
la vârsta de 25 de ani. Aceasta face ca beneficiul pensionar maximal cãtre atingerea vârstei de 65 de ani sã
constituie 70% din salariul final, inclusiv pensia AOW. În caz dacã funcþionarul public lucreazã parþial, anii
pensionari sunt calculaþi în funcþie de salariul actual în raport cu salariul pentru o unitate întreagã.
Numãrul de ani poate fi mãrit în cadrul cedãrii beneficiilor acumulate, pe când deþinea alte funcþii, în
schimbul unui transfer de platã destinat fondului ABP. Fondul determinã anii suplimentari, care trebuie sã fie
creditaþi din contul capitalului transferat.
Dacã s-a produs vreo modificare substanþialã în timpul carierei de serviciu, principiul salariului final urmeazã
sã fie modificat. În cazul unei întreruperi a stagiului de muncã pe o perioadã de peste un an de zile, al unei creºteri
a salariului de peste 25%, sau al unei scãderi a salariului de peste 5%, se calculeazã o pensie separatã la fiecare
datã respectivã. Pensia separatã este indexatã conform dezvoltãrii salariilor pentru funcþionarii publici.
8.3.4 Pensia de invaliditate ºi pensia de urmaº
Funcþionarul public are dreptul la pensia de invaliditate dacã, dupã demiterea din funcþii, acesta nu este
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apt de muncã pe motiv de boalã, sau infirmitate. Beneficiul este calculat în baza salariului final al funcþionarului
ºi al gradului de incapacitate, fãrã a se þine cont de anii sãi pensionari.
Schema pensionarã ABP asigurã, de asemenea, ºi o pensie de urmaº pentru vãduve/vãduvi ºi pentru copiii
participanþi la schemã. Beneficiul pentru vãduv/vãduvã constituie 5/7 din mãrimea pensiei pentru limitã de
vârstã, pe care ar fi avut-o participantul, sau la care ar fi avut dreptul cãtre atingerea vârstei de 65 de ani.
Beneficiul pentru orfani, care se plãteºte pânã la vârsta de 21 de ani, constituie 1/7 sau 2/7 din pensia pentru
limitã de vârstã, în dependenþã de faptul, dacã orfanul are un pãrinte cu dreptul la pensia pentru vãduv/vãduvã
sau nu.
În determinarea pensiei pentru întreþinere, se ia în considerare dreptul posibil al întreþinutului la o primã
fundamentalã conform Decretului general vizând problemele vãduvelor ºi orfanilor, AWW.
8.3.5 Suspendarea ºi schimbarea serviciului
Dacã funcþionarul abandoneazã serviciul public înainte de a atinge vârsta de retragere, el devine un participant «inactiv» la schema pensiei ABP. Se stabilesc drepturile pensionare acumulate de cãtre el ºi se indexeazã
salariul pânã când el atinge vârsta de 65 de ani ºi obþine dreptul la pensia pentru limitã de vârstã.
Dacã participantul obþine o altã funcþie, devenind, astfel, participant la altã schemã pensionarã, el poate
apela de a i se transfera pensia sa ABP în adresa noului fond pensionar. În asemenea caz, fondurile ABP
calculeazã mãrimea transferabilã.
8.3.6 Plata beneficiilor ºi retragerea timpurie
Conform regulamentelor provizorii separate, aºa numitele scheme VUT, funcþionarii publici au dreptul sã
se retragã înainte de a atinge vârsta de pensionare ºi sã primeascã plata imediatã a unui beneficiu separat pânã
la vârsta de 65 de ani. Actualmente, regulamentele permit aceasta la vârsta de 61 de ani dacã salariatul are un
stagiu de muncã de 40 de ani. Existã planuri de a modifica schemele VUT cu o vârstã flexibilã de retragere
cuprinsã între 62 ºi 67 de ani.
Beneficiile pensionare ABP sunt protejate valoric de cãtre un indice salarial care este conform dezvoltãrii
salariale a funcþionarilor publici.
8.3.7 Legislaþia, finanþarea ºi administrarea
Schema pensionarã ABP conþine aceasta fiind supusã, în mare mãsurã, decretului Parlamentului Olandez,
intitulat Algemeen burlerlijke pensioenwet. Iniþiatã în ianuarie 1996, schema trebuie sã se bazeze pe un acord,
Pensioenovereenkomst, dintre Ministerul Afacerilor Interne ºi sindicate, care reprezintã lucrãtorii publici.
Schema ABP este finanþatã prin intermediul sistemului de finanþare anticipatã. Patronatul achitã contribuþia
calculatã în baza salariului pensionar. Procentul pentru anul 1993 a fost de 8.8.
De asemenea, ºi salariatul trebuie sã achite o contribuþie. Aceastã contribuþie este calculatã în funcþie de
salariul pensionar, mai rar în funcþie de mãrimea dreptului cetãþenesc. Din suma rãmasã salariatul plãteºte
10.1%. Dacã funcþionarul este mai tânãr de 25 de ani, el plãteºte doar un premiu de risc de 0.6% în caz de
invaliditate ºi deces.
Obligaþiunile pensionare ale fondului ABP sunt finanþate în totalitate. Mijloacele totale aflate în
administrarea fondului, care ating cifra de 1 mln de funcþionari publici, a fost estimatã în 1992 la aproximativ
82 mlrd ECU. Acest lucru face ABP drept unul din cele mai mari fonduri pensionare din Europa.
Implementarea ºi administrarea schemei pensionare ABP este administratã de cãtre fondul cu sediul la Heerlen.
Începând cu ianuarie 1996, fondul trebuie sã fie modificat dintr-o instituþie publicã legalã într-un organ legal
privat. Directoratul fondului ABP va fi constituit atunci din membri numiþi de cãtre guvern ºi de cãtre sindicate.
8.3.8 Reformarea schemei pensionare
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Nici un fel de modificãri substanþiale nu sunt planificate, decât tranziþia schemei pensionare ABP din
instituþie publicã legalã în una privatã.
8.4 Suedia
8.4.1 Sistemul pensionar actual pentru funcþionarii publici
Funcþionarii publici din Suedia sunt cuprinºi în cadrul schemei pensionare statutare de stat, care cuprinde
întreaga populaþie. Schema este, la etapa de faþã, reformatã radical. Schema pensionarã reformatã va intra în
vigoare în ianuarie 1997 ºi se va rãsfrânge asupra achitãrii plãþilor pensionare începând cu ianuarie 2000. Cu
cât este mai tânãrã persoana, cu atât se va calcula o parte progrsevã mai mare din pensie în conformitate cu
reforma.
Schema specialã pentru funcþionarii publici ºi alte categorii de salariaþi din sectorul public este suplimentarã
la schema pensionarã. Schema se numeºte Pensionsplan for arbetstagare hos staten m fl, PA-91. Participarea
este obligatorie pentru toate categoriile de angajaþi publici cu excepþia personalului militar ºi salariaþilor
încadraþi în sectorul guvernului local, care sunt supuºi altor scheme pensionare suplimentare. PA-91 este
proiectatã în calitate de una suplimentarã la schema pensionarã de stat, ceea ce înseamnã cã ea trebuie sã fie
transformatã în conformitate cu schema reformatã pe parcursul a câþiva ani.
Partea cea mai mare din pensia totalã este formatã din schema pensionarã de stat. Iatã de ce aceastã schiþã
va cuprinde atât schema în cauzã, cât ºi schema PA-91.
8.4.2 Drepturi pensionare ºi vârsta de retragere
Funcþionarii publici devin membri ai schemei suplimentare PA-91 de la intrarea în funcþii, dacã au împlinit
vârsta de 18 ani ºi mai mult, iar stagiul de muncã nu este mai mic de 40%.
Vârsta de retragere pentru a primi beneficii PA-91 integrale este de 65 de ani. Se permite retragerea, cu
consimþãmântul patronatului, dupã vârsta de 65 de ani ºi înainte de atingerea acestei vârste, începând cu împlinirea
a cel puþin 60 de ani cu o reducere corespunzãtoare a beneficiului pentru limitã de vârstã. Schema pensionarã
a serviciului public, care a existat înainte de PA-91, cuprindea vârste între 60 ºi 63 de ani în calitate de vârste de
retragere pentru anumite categorii de salariaþi, ceea ce constituia aproximativ 50% din numãrul total de salariaþi.
Conform regulamentelor de tranziþie, persoanele care aveau dreptul de a se retrage la acea vârstã în 1991 îºi vor
pãstra acest drept, cu condiþia ca sã nu-ºi schimbe locul de muncã.
Conform schemei pensionare reformate, nu existã o vârstã anumitã de retragere, dar vârsta minimalã
posibilã pentru a se bucura de dreptul la pensia pentru limitã de vârstã, este cea de 61 de ani. În scopul calculãrii
unei pensii pentru limitã de vârstã «normale», vârsta de 65 de ani este utilizatã în calitate de vârstã de la care
începe pensionarea.
8.4.3 Calcularea pensiei pentru limitã de vârstã
Schema pensionarã de stat reformatã este o schemã definitã de contribuþii. Pensia pentru limitã de vârstã
reflectã câºtigurile unei persoane de-a lungul vieþii sale active de lucru.
18.5% din toate câºtigurile pensionare de la vârsta de 16 ani în sus vor fi plãtite în cadrul sistemului
pensionar pentru limitã de vârstã în calitate de contribuþii. Drepturile pensionare impun o limitã a câºtigurilor
care, actualmente, este de pânã la 270 000 SEK pe an. (Doar puþin mai mult de 10% din populaþia lucrãtoare
are un venit mai mare decât aceastã limitã.) Beneficiile protecþiei sociale, cum ar fi beneficiile de boalã ºi cele
de ºomaj, de asemenea, impun drepturi pensionare, dupã cum ºi anii de îngrijire a copilului ºi perioada de aflare
în cadrul serviciului armatei naþionale.
Fiecare persoanã va avea douã conturi pensionare, unul fictiv, unde se vor înregistra 16.5 unitãþi procentuale
din contribuþii, iar altul real, pentru cele 2 unitãþi procentuale care mai rãmân. Bilanþul contului fictiv se va
reevalua în fiecare an în conformitate cu indexarea salariilor, iar contul real va creºte producþia la capital în
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conformitate cu performanþa fondului ales de cãtre persoana în cauzã.
Dupã retragere, pensia de pe contul fictiv se va calcula, în principal, pe baza speranþei de viaþã medie
cãtre momentul retragerii. Pensia finanþatã se va calcula conform unor regulamente actuariale stricte, deºi în
condiþii egale pentru bãrbaþi ºi femei. Cele douã pensii pot fi luate ca un tot întreg sau aparte, începând de la
vârsta de, cel puþin, 61 de ani. Cu cât mai târziu ele încep sã fie ridicate, cu atât mai mare este pensia anualã.
Persoanelor care n-au fost angajate dintr-un motiv sau altul, sau au avut venituri mici li se garanteazã,
actualmente, o pensie minimalã de stat în sumã de 75 600 SEK pe an.
Partea majorã a pensiei suplimentare PA-91 este definitã de beneficiu. Trebuie de menþionat, cã ea încã na fost adaptatã la schema pensionarã de stat care a fost reformatã. Calcularea se bazeazã pe salariul final, adicã
salariul pensionar mediu pe parcursul a cinci ani de pânã la retragere, iar coordonarea cu pensia fundamentalã
de stat se efectueazã conform modelului net.
Pensia pentru limitã de vârstã se câºtigã la rata de 0.33% din salariul final pentru fiecare an de stagiu de
cotizare de la vârsta de 28 de ani ºi pânã la cel mult 30 de ani. Pentru salariul pensionar care depãºeºte limita de
270 000 SEK, rata este de 2.17% pe an. Nivelul pensionar deplin, prin urmare, este de, respectiv, 10 ºi 65%.
Cele douã nivele se stabilesc, desigur, în funcþie de nivelul pensiei de stat care trebuie sã asigure insuficienþa
celor 55% din salariu pânã la nivelul limitei stabilite menþionate mai sus.
Drepturile pensionare câºtigate în baza funcþiilor deþinute anterior conform altor scheme pensionare
ocupaþionale urmeazã sã fie transferate schemei PA-91 în conformitate cu acordurile stabilite cu alte sectoare
ale pieþei de muncã.
O parte micã din pensia PA-91 este definitã de contribuþii. Funcþionarul câºtigã o contribuþie de 1.7% din
mãrimea salariului pe care l-a primit ºi care se transferã în fondul de pensii. Nivelul beneficiului depinde de
contribuþiile alocate, de producþie ºi de cota veniturilor moºtenite ale persoanei.
Funcþionarul public mai poate ºi sã aloce contribuþii personale benevole la fondul pensiei pentru a-ºi
ridica pensia sa personalã. Pensia în cauzã, însã, nu este clasificatã drept una ocupaþionalã, ceea ce înseamnã
cã ea este supusã aceloraºi regulamente de impozitare ca ºi pensiile particulare.
8.4.4 Pensia de invaliditate ºi pensia de urmaº
Schema suplimentarã PA-91 prevede invaliditate în cazurile când funcþionarul public este permanent inapt
de a-ºi îndeplini funcþiile de serviciu. Pensia de invaliditate este calculatã în baza salariului final al funcþionarului
public, aceeaºi cinci ani, care formeazã baza pensiei pentru limitã de vârstã. Beneficiul se calculeazã în calitate de
sumã calculatã ce include pensia de stat a funcþionarului. Nivelul pensiei este de, aproximativ, 80% ºi va fi redusã,
dacã funcþionarul nu va avea un stagiu de cotizare de 30 de ani în cazul aflãrii în funcþii pânã la vârsta de 65 de
ani.
Beneficiile pensionare acordate persoanelor întreþinute ale unui funcþionar public, reprezintã un tablou
scindat. Schema de bazã a pensiei de stat asigurã vãduva/vãduvul cu aºa numita pensie de adaptare pentru un an
de zile, în afarã de anumite beneficii de tranziþie. Existã douã pensii PA-91, pensia în baze generale, asiguratã
pe un termen de cinci ani ºi pensia pe viaþã cu o mãrime de 50% din mãrimea maximalã a pensiei de stat pentru
limitã de vârstã. Aceste beneficii sunt atât de mici din cauzã cã vãduva (vãduvul) trebuie sã se întreþinã singurã
(singur) pentru aceasta urmând a se angaja la lucru.
Orfanii au dreptul la beneficii pensionare calculate în acelaºi mod ca ºi cele pentru vãduvã/vãduv, dar care
sunt asigurate pânã la vârsta de 20 de ani.
Existã poliþe de asigurare pe viaþã, care asigurã un anumit nivel de protecþie economicã pentru persoanele întreþinute
în caz dacã funcþionarul public moare în timp ce se afla în funcþii. Suma de asigurare, care poate constitui, maximum,
ceva mai mult decât salariul mediu, se plãteºte în calitate de sumã constituitã ºi care este scutitã de impozit.
8.4.5 Suspendarea ºi schimbarea serviciului
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Funcþionarul public cu un stagiu de muncã de trei sau mai mulþi ani ºi abandoneazã serviciul înainte de
vârsta de retragere, are dreptul la beneficiile prevãzute de schema pensionarã PA-91 începând cu vârsta de 65
de ani. Cu excepþia condiþiei de calificare de trei ani, acelaºi lucru se referã ºi la drepturile pensionare ale
funcþionarului conform schemei pensionare fundamentale, acumulate în contul celor douã pensii de stat.
Dacã fostul funcþionar public îºi schimbã locul de muncã devenind, astfel, membru al altei scheme
pensionare, drepturile pensionare acumulate conform schemei PA-91 vor fi transferate noii scheme. Stagiul sãu
de cotizare va fi calculat conform prevederilor noii scheme, iar nivelul beneficiilor vor fi deduse din beneficiul
pensiei, pe care el o primeºte din noua schemã. Aceastã coordonare este obligatorie ºi posibilã, dat fiind faptul
cã schiþa ºi valoarea schemei sunt practic aceleaºi.
8.4.6 Plata beneficiilor ºi retragerea timpurie
Funcþionarii publici au dreptul sã se retragã de la vârsta de 60 de ani ºi sã primeascã imediat plata pensiei
pentru limitã de vârstã PA-91 dupã reducerea actuarialã, într-o mãsurã oarecare, pentru plata timpurie.
Conform unui acord separat vizând securitatea muncii, lucrãtorii din sectorul de stat care sunt eliberaþi din
funcþii de la vârsta de 60 de ani, sau mai târziu, din cauza surplusului de cadre, au dreptul la un beneficiu
special pânã la atingerea vârstei pensionare. Beneficiul este calculat în calitate de pensie pentru limitã de vârstã
în mãrime de aproximativ 70% din salariul final, cu condiþia cã salariatul ar fi acumulat un stagiu de muncã de
cel puþin 30 de ani cãtre atingerea vârstei de retragere, dacã n-ar fi fost eliberat din funcþii. În caz contrar,
beneficiul se reduce în mod proporþional.
Funcþionarul public, care doreºte sã se retragã înainte de vârsta de 65 de ani trebuie sã ºtie cã pensia
fundamentalã de stat pentru limitã de vârstã va începe sã fie plãtitã începând cu vârsta minimã de 61 de ani.
Mãrimea beneficiului va depinde strict de speranþa de viaþã medie (egalã pentru bãrbaþi ºi femei) la vârsta
respectivã ºi de alþi factori actuariali.
Beneficiile pensionare PA-91 finanþate în cadrul sistemului de platã-dupã-retragere, sunt protejate de
inflaþie prin intermediul unui indice de preþuri a consumatorului, care este stabilit în fiecare an cu ajutorul unei
legi speciale. Beneficiile pensionare fundamentale de stat finanþate în acelaºi mod urmeazã sã fie reevaluate în
timpul achitãrii conform unui indice, care reflectã atât preþurile, cât ºi creºterea realã a economiei. Dacã creºterea
este mai micã decât nivelul stabilit, beneficiile nu se vor mãri în aceeaºi mãsurã ca ºi preþurile.
8.4.7 Legislaþia, finanþarea ºi administrarea
Schema pensionarã PA-91 se bazeazã pe un acord colectiv dintre Agenþia pentru Patronatul Guvernului ºi
sindicatele sectorului public, dupã cum sunt salariile ºi alte condiþii de angajare pentru salariaþii publici.
Schema pensionarã fundamentalã de stat este adoptatã de cãtre parlamentul Suediei.
Ministerele ºi agenþiile care angajeazã lucrãtori plãtesc contribuþii atât pentru schema fundamentalã, cât
ºi pentru schema suplimentarã. Mãrimea contribuþiei la pensia pentru limitã de vârstã, fãcutã în cadrul schemei
reformate de stat este de 9.25% din salariu iar în cadrul schemei PA-91, contribuþia se calculeazã individual
conform costurilor reale ale salariaþilor. În medie, ea este de 9% din salariu.
Salariatul doar contribuie la schema de stat. De fapt, el încã nu achitã nici un fel de contribuþii. În dependenþã
de modul de planificare al reformei, peste câþiva ani el va plãti, de asemenea, 9.25%, cu condiþia cã va fi
posibil de transformat fondul de salarii al patronatului în salariile lucrãtorilor.
Ambele scheme sunt finanþate, în principal, în baza sistemului de platã-dupã-retragere, dar o parte mai
micã din contribuþii se alocã ºi în sistemele de finanþare anticipatã. Schema pensionarã de stat îi dã posibilitate
fiecãrei persoane în parte sã decidã cãrui capital sã-i încredinþeze capitalul sãu pensionar. Schema PA-91
stipuleazã o formã anumitã a fondului de pensii, un organ legal particular creat de cãtre pãrþi în baza acordului
colectiv.
Implementarea ºi administrarea schemei pensionare PA-91, inclusiv calculele contribuþiilor ºi plãþilor de
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beneficiu, este administratã de cãtre o agenþie de stat, SPV, Sundsvall.
8.4.8 Reformarea schemei pensionare
Dupã cum s-a menþionat mai sus, schema fundamentalã de stat actualmente se aflã în proces de reformare.
Pentru a face faþã lucrurilor, schema PA-91 va trebui reformatã ºi ea. Probabil cã se va adopta principiul
câºtigurilor de carierã.
8.5 Regatul Unit
8.5.1 Sistemul pensionar actual al funcþionarilor publici
Funcþionarii publici din Regatul Unit au dreptul la Pensia de stat pentru retragere. Aceasta este o pensie
fundamentalã de nivel unic al beneficiilor, în funcþie de nivelul contribuþiilor.
Mai mult decât atât, principala parte a prevederilor pensionare se face cu ajutorul unei scheme pensionare
ocupaþionale, Schema Pensionarã Principalã a Serviciului Public (SPPSP). Vorbind în general, SPPSP se aplicã
pentru slujitorii coroanei angajaþi în cadrul departamentelor centrale de stat. Salariaþii din alte pãrþi ale serviciului
public, de exemplu învãþãtorii, slujbaºii încadraþi în armatã, cadrele din serviciul de pompieri, poliþie ºi ocrotire
a sãnãtãþii ºi funcþionarii din cadrul autoritãþilor locale sunt incluºi într-o schemã ocupaþionalã pensionarã separatã.
Statutul de membru al SPPSP nu este obligator. Lucrãtorii pot opta de a fi membri ai schemei pensionare
de stat, bazatã pe câºtigurile acumulate (SPSCA), sau ai unei pensii personale, operate de cãtre oficiile de
asigurare a vieþii. Ambele opþiuni sunt, în principiu, scheme bazate pe câºtigurile de carierã, pensia personalã
fiind bazatã pe contribuþiile fãcute, investiþia întorcându-se pe baza fondurilor acumulate. Schema SPPSP
oferã beneficii, care sunt mult mai mici ca valoare, decât SPSCA, sau pensia personalã. Prin urmare, optarea nu
reprezintã, în mod normal, nici o valoare pentru funcþionarii publici.
8.5.2 Drepturi pensionare ºi vârsta de retragere
Participant la schema SPPSP se considerã orice persoanã care a aderat la serviciul public. Funcþionarilor
nu li se impune nici o condiþie vizând stagiul de muncã minimal pentru a se retrage din câmpul muncii.
Vârsta de retragere pentru a avea drepturi integrale la beneficiile prevãzute de cãtre schema SPPSP, este
cea de 60 de ani. Se admite aflarea în funcþii pânã la vârsta maximã de 70 de ani.
Pensia fundamentalã de stat de retragere începe sã fie achitatã de la vârsta de 65 de ani pentru bãrbaþi ºi 60
de ani pentru femei. Vârsta pensionarã de stat urmeazã sã fie egalatã ºi sã fie de 65 de ani atât pentru bãrbaþi,
cât ºi pentru femei cãtre anul 2020.
8.5.3 Calcularea pensiei pentru limitã de vârstã
Promisiunea pensionarã a statului fãcutã funcþionarilor sãi publici este definitã de beneficiu. Baza de calculare
a ei este salariul final, adicã cea mai bunã perioadã de 12 luni a plãþii fundamentale, inclusiv alte onorarii pe
parcursul ultimilor trei ani. Pensia este coordonatã cu pensia fundamentalã de stat conform modelului net.
Pensia se câºtigã la rata de 1.25% pentru fiecare an, sau parte de an, din serviciul pensionar de pânã la
maximum 40 de ani. Nivelul deplin al pensiei este, prin urmare, de 50% din salariul final. În cazurile, când
funcþionarul se retrage la vârsta de 65 de ani, numãrul maximal este de 45 de ani, iar mãrimea pensiei este de
56.25%. Nu este stabilitã o mãrime minimã a pensiei, cu excepþia stipulãrii, cã ea nu poate fi mai micã decât
mãrimea care ar fi fost stabilitã în conformitate cu sistemul SPSCA.
În plus, se mai asigurã ºi beneficiul format din suma constituitã, care este scutitã de impozitare odatã cu retragerea.
Suma constituitã este de trei ori mai mare decât pensia anualã pentru limitã de vârstã. De la vârsta de pensionare de
stat începe sã fie plãtitã pensia de stat de retragere, în valoare de 3 060 UK£, în plus la pensia SPPSP.
Cu puþine excepþii, toþi anii de muncã din serviciul public sunt consideraþi drept ani pensionari ºi nu
existã nici un fel de restricþii în privinþa lucrului parþial. Stagiul de muncã poate fi mãrit cu suportarea deplinã
a costurilor de cãtre persoana datã, prin intermediul achitãrii plãþii pentru anii pensionari adãugaþi. Stagiul de

46

muncã mai poate fi mãrit ºi prin intermediul refuzului de cãtre persoanã la beneficiile pensionare câºtigate în
timp ce lucra în altã posturã în schimbul efectuãrii unei plãþi de transfer cãtre SPPSP.
8.5.4 Pensia de invaliditate ºi pensia de urmaº
Pensia SPPSP prevede asigurarea de beneficii în caz de retragere din motiv de boalã sau deces. Vechimea
în muncã necesarã pentru calificarea la pensia de invaliditate este de doi ani, dar nu existã nici o perioadã de
calificare pentru pensia de urmaº.
Calcularea se efectueazã, în principal, ca ºi în privinþa pensiei pentru limitã de vârstã. Dacã vechimea în
muncã este cuprinsã între cinci ºi zece ani, stagiul efectiv de cotizare pentru pensia de invaliditate se dubleazã
în cadrul limitelor de mãrime a pensiei pentru limitã de vârstã care ar fi fost înregistrat, dacã persoana ar fi
rãmas în funcþii. Dacã numãrul anilor de muncã este de zece sau mai mult, anii efectivi de muncã se extind
pânã la 20 sau, dacã ºi mai favorabil, sunt mãriþi cu 6 ºi 2/3 de ani.
Pensia de urmaº (care se plãteºte soþilor cãsãtoriþi legal) este de obicei de jumãtate din pensia pentru
limitã de vârstã sau jumãtate din mãrimea pensiei de invaliditate pe care ar fi avut-o persoana respectivã dacã nar fi decedat. În plus, mai existã o sumã constituitã scutitã de impozit în mãrime de un salariu de doi ani de zile,
dacã funcþionarul decedeazã în timp ce era în funcþii.
8.5.5 Suspendarea ºi schimbarea locului de muncã
În cazurile, când funcþionarul abandoneazã serviciul înainte de atingerea vârstei de retragere, având un
stagiu de muncã de doi sau mai mulþi ani, beneficiile pensionare acumulate urmeazã a fi amânate pentru a fi
plãtite de cãtre schemã cãtre atingerea vârstei de retragere. Beneficiile amânate sunt reevaluate anual în
conformitate cu indicele preþurilor de vânzare cu amãnuntul pânã la momentul retragerii.
Indiferent de stagiul de muncã, beneficiile pensionare acumulate se transferã în adresa schemei ocupaþionale
a noului patron, sau al unei pensii personale.
8.5.6 Plata beneficiilor ºi retragerea timpurie
Funcþionarii publici au dreptul sã se retragã de la vârsta de 50 de ani ºi imediat li se efectueazã plata
beneficiilor pensionare acumulate dupã efectuarea reducerii actuariale pentru plata timpurie.
Funcþionarii publici care au o vârstã mai mare de 50 de ani, sunt asiguraþi cu achitarea de beneficii
acumulate sau sporite, în cazurile când abandonarea serviciului este legatã de cauze administrative, de exemplu,
surplusul de cadre. Aceste beneficii nu sunt asigurate de cãtre SPPSP, ci de cãtre o schemã separatã, Schema de
Compensare a Serviciului Public.
Toate beneficiile pensionare de retragere sunt protejate pe deplin contra inflaþiei. Ele sunt reevaluate
anual în conformitate cu Indicele Preþurilor de Detaliu.
8.5.7 Legislaþia, finanþele ºi administrarea
Schema SPPSP ºi Schema de Compensare a Serviciului Public sunt scheme elaborate ºi amendate în
conformitate cu prevederile Decretului despre Pensionare din 1972. Acestea sunt scheme nefinanþate, fãrã
mijloace bãneºti. Cheltuielile de beneficiu se efectueazã în fiecare an în baza sistemului de platã-dupã-retragere
din contul venitului general al guvernului.
Costul prevederilor pensionare alcãtuieºte o parte din remunerarea generalã a salariaþilor. Existã o
contribuþie directã a salariaþilor de 1.5% care se plãteºte, în principal, pentru beneficiul persoanelor întreþinute.
Departamentele de angajare plãtesc o contribuþie care reprezintã taxa imaginarã impusã patronatului pentru
finanþarea schemei SPPSP. Contribuþiile patronatului ºi cele ale salariaþilor sunt alocate în contul cheltuielilor
de beneficiu.
Plata beneficiilor SPPSP este administratã de cãtre Oficiul General al Casierului, una din ramurile serviciului
public, care se aflã la Crawley.
8.5.8 Reformarea schemei pensionare
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La prevederile existente puþine modificãri pot interveni. Dupã cum am mai menþionat, vârsta de retragere
pentru femei va fi ridicatã de la 60 la 65 de ani în decurs de 25 de ani.
În viitorul apropiat nu sunt stipulate modificãri esenþiale în structura beneficiilor.

9. SCHEMA PENSIONARÃ IDEALÃ

Este evident, cã nu existã un astfel de lucru, cum ar fi un sistem pensionar «ideal». Aceasta este o
întrebare ce constã în estimarea valorilor ºi prioritãþilor. Cu toate acestea, vom încerca sã descriem un astfel de
sistem în baza discuþiilor de mai sus asupra proiectului de sistem pensionar pentru funcþionarii publici. În
unele privinþe, sistemul schiþat aici prezintã un contrast în raport cu sistemele actuale care este în vigoare în
þãrile Europei Occidentale.
9.1 Asumãri
Schema pensionarã nu opereazã într-un vacuum, dar este (mult prea) dependentã de situaþia economicã,
socialã ºi politicã existentã. Aceastã situaþie este în continuã schimbare. Schema pensionarã schiþatã aici este,
prin urmare, plãnuitã cu aºa scop, de a funcþiona rezonabil bine, fãrã a se þine cont de astfel de schimbãri.
Sunt fãcute douã asumãri. Prima, se prevede ca Guvernul ºi funcþionarii publici sã convinã asupra
necesitãþii de a utiliza o parte rezonabilã din câºtigurile salariaþilor pentru viitoarele pensii. Conform celei dea doua asumãri, sistemul securitãþii sociale de stat asigurã plata unei pensii fundamentale în baze generale.
Urmãtoarele principii se aplicã. Schema pensionarã trebuie sã fie stabilã, sigurã ºi suficient de flexibilã
pentru a fi ajustatã la schimbãrile economice, demografice º.a. care pot interveni în sectorul de stat. Ea trebuie
sã fie uºor de înþeles ºi de administrat. Ea trebuie perceputã drept una echitabilã ºi trebuie sã existe un raport
clar dintre performanþã, mãsuratã de câºtiguri, ºi pensii. Beneficiile ºi costurile trebuie sã fie rezonabile ºi
estimate din timp, iar costurile trebuiesc transferate cãtre centrele corespunzãtoare.
Pieþele de muncã devin tot mai mobile, ceea ce face necesar pentru salariaþi de a-ºi asuma responsabilitatea
pentru pensiile sale. Pentru a face acest lucru posibil, pensiile pe care ei le câºtigã trebuiesc considerate drept
câºtiguri amânate. Aceasta este cea mai rezonabilã opinie vizând opinia privitor la faptul ce constituie pensia
ocupaþionalã.
9.2 Propuneri
Una din consecinþele opiniei de bazã a pensiilor ocupaþionale constã în faptul, cã pensiile pentru limitã
de vârstã trebuie sã se bazeze pe câºtigurile de carierã ale salariaþilor. Promisiunea statului faþã de salariaþii
sãi constã din douã pensii pentru limitã de vârstã, una definitã de beneficii, iar alta definitã de contribuþii,
perioada de calificare pentru care începe de la vârsta de 20 de ani.
Pensia definitã de beneficii trebuie sã fie proiectatã în aºa mod, încât pentru fiecare an calendaristic
salariatul sã câºtige o pensie în mãrime de 1% din câºtigurile pensionare ale anului în cauzã, care încep sã se
achite de la vârsta de 65 de ani. Mãrimea anualã a fiecãrei pensii este înregistratã ºi indexatã cu referinþã la
indicele bazat pe dezvoltarea creºterii medii a pensiei din cadrul serviciului public. Stagiul de muncã de 40 de
ani conferã dreptul la pensia egalã cu 40% din câºtigurile pensionare medii din cariera salariaþilor.
Pensia pentru limitã de vârstã definitã de contribuþii trebuie sã fie proiectatã în aºa mod, încât 7%, sã
zicem, din câºtigurile pensionare sã fie plãtite în fondul pensionar pentru funcþionarii publici. Capitalul pensionar
se ridicã în fiecare an cu valoarea echivalentã surplusului generat de cãtre investiþie. Mãrimea pensiei va
depinde de faptul, cât de mult a fost plãtit pe parcursul anilor ºi de profiturile generate de cãtre administrarea
fondurilor.
Coordonarea cu pensia fundamentalã de stat trebuie sã se producã în conformitate cu modelul net de
coordonare, unde câºtigurile pensionare sunt calculate în calitate de salariu achitat pe parcursul unui an de zile,
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minus pensia fundamentalã pentru anul acela. Dacã pensia fundamentalã este ridicatã esenþial la un anumit
moment în viitor, este necesar de a ajusta pensia definitã de beneficiu în mod corespunzãtor. Toate drepturile
pensionare trebuie sã fie atribuite în toate privinþele. Terminarea angajãrii nu trebuie sã implice pierderea unor
oarecare drepturi pensionare, nici nu trebuie ca drepturile pensionare acumulate sã fie reevaluate în mod neadecvat
pe parcursul intervalului dintre terminarea ºi începutul achitãrii plãþilor pensionare.
În afarã de pensiile pentru limitã de vârstã, schema mai trebuie sã includã ºi pensii de invaliditate ºi de
întreþinere. Pensiile de invaliditate trebuie sã fie calculate în calitate de 175% din pensia pentru limitã de
vârstã definitã de beneficiu, la care ar fi avut dreptul salariatul, dacã acesta ar fi rãmas în funcþii pânã la vârsta
pensionarã. În timp ce primeºte o pensie de invaliditate, el trebuie sã continue sã se califice pentru ambele
pensii pentru limitã de vârstã în baza câºtigurilor sale pensionare cãtre momentul retragerii. Pensiile de urmaº
trebuie sã constituie, pentru anumiþi beneficiari, 50% din pensia pentru limitã de vârstã definitã de beneficiu,
primitã de cãtre rãposat, sau, dacã acesta a decedat înainte de a atinge vârsta de pensionare, pensia la care el ar
fi avut dreptul, dacã ar fi rãmas în funcþii pânã la acea vârstã.
Pensia pentru limitã de vârstã definitã de contribuþii oferã flexibilitate în diverse aspecte. O parte din
contribuþii poate fi utilizatã pentru protecþia suplimentarã a persoanei întreþinute, caz în care suma rezervatã
pentru plata pensiei pentru limitã de vârstã va fi mai joasã în mod corespunzãtor. Mai mult decât atât, salariaþii
trebuie sã aibã dreptul de a primi pensiile sale pentru limitã de vârstã mai devreme, odatã cu atingerea vârstei de
60 de ani, la o ratã mai joasã, calculatã în conformitate cu principiile actuariale. Ei mai trebuie sã aibã dreptul
de a primi o pensie în calitate de beneficiu temporar, de exemplu, între vârsta de 60 ºi 65 de ani. Salariatul, care
doreºte sã procedeze astfel, trebuie sã aibã opþiunea de a-ºi completa economiile sale în contul pensiei pentru
limitã de vârstã în condiþii favorabile prin intermediul efectuãrii de contribuþii individuale la fondul pensionar.
Informaþia pusã la dispoziþia sa o datã pe an cu privire la statutul pensiei sale îl ajutã sã decidã dacã este cazul
sau nu sã-ºi îmbunãtãþeascã pensia sa viitoare.
Pe parcursul perioadei, când pensia este achitatã, pensiile pentru limitã de vârstã definite de beneficiu,
pensiile de invaliditate ºi pensiile de urmaº, trebuiesc reevaluate în conformitate cu deciziile anuale ale
Parlamentului. Aceste decizii, de obicei, se adoptã în conformitate cu principiul de indexare, specificat în
schema pensionarã. Pensiile pentru limitã de vârstã, definite de contribuþii, trebuie sã fie reevaluate în
conformitate cu deciziile vizând primele adoptate de cãtre directoratul fondurilor.
Patronatul din sectorul de stat trebuie sã plãteascã o contribuþie, calculatã în conformitate cu principiile
actuariale, ale pensiilor pentru limitã de vârstã, definite de beneficiu, pensii de invaliditate ºi pensii pentru
persoanele întreþinute, care vor constitui, probabil, puþin mai mult de 15% din costurile salariale. Cel mai bun
sistem este sistemul de investire a contribuþiilor în totalitate pentru pensiile de retragere timpurie, dar, probabil,
este mai realistic de finanþat aceste pensii în cadrul sistemului de platã-dupã-retragere. Pe parcursul fazei de
introducere, trebuie de constituit un fond de rezervã pentru a compensa viitoarele dezechilibrãri dintre plata
contribuþiilor ºi plata pensiilor.
Contribuþia de 7% la pensia pentru limitã de vârstã pentru fondul pensionar al funcþionarilor publici
trebuie sã fie o contribuþie individualã plãtitã de cãtre salariaþi prin deducerea din salariile lor. Fondul pensionar
trebuie sã fie total independent de stat. Numirea majoritãþii membrilor directoratului va da salariaþilor o putere
de influenþã atât asupra operãrii de asigurare, cât ºi administrãrii de capital.
Responsabil de administrare trebuie sã fie un organ central de stat. Acelaºi organ trebuie sã administreze
ºi pensia pentru limitã de vârstã, definitã de contribuþii, dacã fondul opteazã pentru un astfel de aranjament.
Nu este posibil de generalizat asupra modului de introducere al unei astfel de scheme, deoarece va
depinde, în întregime, de faptul, unde ºi în ce fel de circumstanþe aceasta va avea loc. Cu toate acestea, putem
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spune, în concluzie, cã dacã schema pensionarã schiþatã aici ar putea fi introdusã fãrã efectuarea unor modificãri
esenþiale ale principiilor principale, ea ar constitui un sistem pensionar corespunzãtor, viabil ºi sigur pentru
funcþionarii publici.

CAPITOLUL 2. PROTEJAREA RETRASULUI TIMPURIU
DE CÃTRE DOUGLAS ANDERSON3

1. Introducere
Acest document examineazã diverse probleme legate de proiectul schemei pensionare pentru «retraºii
timpurii», adicã persoanele care se retrag din câmpul muncii benevol sau din cauza reducerii forþate înainte de
atingerea vârstei normale de retragere. Schemele pensionare conþin prevederi vizând anumite drepturi beneficiare
în privinþa faptului, ca dupã demisionare sã se poatã angaja oriunde, în cazul retragerii timpurii benevole, al
încetãrii activitãþii de serviciu pe motiv de incapacitate ºi al surplusului de cadre. În privinþa activitãþii de
proiectare, este necesar de echilibrat cerinþele contradictorii ale patronatului ºi salariaþilor atunci când se
repartizeazã resursele limitate de a fi cheltuite în domeniile care duc cea mai mare lipsã. În timp ce problemele
sunt examinate în termeni generali, documentul de faþã este ilustrat cu exemple ale tipurilor de abordãri adoptate
în Regatul Unit.
Problemele ce þin de politica social-economicã generalã sunt, de asemenea, relevante în acest domeniu.
De exemplu, patronul nu va fi destul de generos faþã de lucrãtorul care trece cu serviciul la alt patron, care
poate fi concurentul sãu. Cu toate acestea, pentru Guvernul naþional existã avantaje de a încuraja mobilitatea
muncii, în acest scop elaborând legi pentru a împiedica penalizarea celor ce abandoneazã serviciul pretimpuriu.
Diversele probleme legate de controlul financiar al costurilor pensionare sunt ºi ele importante, acestea cuprinzând
asigurarea condiþiilor în care orice opþiuni benevole (de exemplu valorile transferabile sau retragerea timpurie)
ce se oferã nu au un impact negativ asupra finanþelor publice.
2. Beneficii în cazul abandonãrii benevole a serviciului înaintea retragerii
Practicile sunt diferite nu numai în funcþie de þarã, ci chiar ºi în cadrul unei singure þãri, de la un
domeniu al industriei la altul, sau de la un patron la altul. O mulþime de factori influenþeazã asupra politicilor
adoptate de fiecare þarã; de exemplu, cerinþa de a proteja «drepturile» cetãþenilor, disponibilitatea resurselor
ºi mãsura în care societatea sau patronul respectiv doreºte sã încurajeze sau sã descurajeze mobilitatea muncii.
Una din consideraþiuni o constituie costurile neproporþional de mari al administrãrii beneficiilor mici provenite
din perioade scurte de lucru.
În trecut era un lucru obiºnuit pentru lucrãtorul care se resemneazã de a pierde toate beneficiile pensionare
odatã cu resemnarea. Datoritã creºterii tot mai mari a gradului de protecþie socialã din þãrile Europei Occidentale,
aceastã practicã nu mai este consideratã drept una acceptabilã. Cu toate acestea, aranjamentele pensionare
trebuiesc proiectate în aºa mod, încât sã facã faþã cerinþelor patronatului, þinându-se cont de aspiraþiile lui
vizând forþa actualã ºi cea potenþialã de muncã. Patronul cu o culturã de tipul «serviciu pe viaþã», predominant
în majoritatea þãrilor pânã, relativ nu demult, considerã predestinarea resurselor pentru persoanele care oferã
serviciu îndelungat, drept cea mai bunã cale de a remunera cadrele loiale. Unii patroni aplicã o tacticã de
împiedicare a abandonãrii locului de muncã de cãtre angajaþii sãi prin oferirea unor beneficii de retragere
relativ mici dupã resemnare.
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În domeniile, unde are loc un circuit mare al cadrelor, lipsa oricãror beneficii în cazul abandonãrii timpurii
a serviciului ar fi deosebit de nepotrivitã, deoarece numai lucrãtorii în funcþii vor primi benefici dupã retragere,
iar acestea s-ar putea baza doar pe un stagiu mic de muncã. Serviciul public al Regatului Unit a fost afectat de
o mulþime de iniþiative guvernamentale pe parcursul ultimilor ani, inclusiv adoptarea mai degrabã a condiþiilor
contractuale pe un termen fix de lucru, decât al celor care nu prevãd data de terminare a angajãrii, dorinþa de a
încuraja circulaþia anumitor categorii de cadre între sectorul public ºi cel privat pentru a produce o fertilizare
încruciºatã a opiniilor ºi dorinþa de a transfera, în mod obligatoriu, angajarea unor grupuri de funcþionari
publici în cadrul sectorului privat. Astfel de reforme au scos la ivealã necesitatea pentru patronat de a oferi
beneficii «sincere» persoanelor care abandoneazã serviciul devreme.
Din aceste motive, se practicã de a furniza beneficii în cazul plecãrii benevole înainte de retragere. Cu
toate acestea, pentru a reduce costul de administrare al pensiilor mici, nu este normal de a oferi beneficii, dacã
n-a fost completatã perioada predeterminatã de calificare. Aceasta se numeºte perioada de atribuire. În caz de
abandonare al unei scheme pensionare cu beneficii definite dupã completarea perioadei minime, beneficiile
persoanei în cauzã vor fi calculate în corespundere cu momentul plecãrii ºi menþinute în cadrul schemei pânã
la atingerea vârstei normale de retragere. Mãrimea acestei perioade variazã foarte mult, de la doar un an în
Olanda, pânã la zece ani în Germania. În Regatul Unit, perioada maximã de atribuire a funcþionarilor publici
pentru beneficii a fost redusã de cãtre legislaþiile succesive ale anilor 1970 ºi 1980 de la zece la cinci ani, iar
chiar acum recent - la doi ani.
3. Rambursarea contribuþiilor
Pentru schemele pensionare care necesitã contribuþii din partea membrilor, se obiºnuieºte ca membrului
ce abandoneazã serviciul înainte de completarea perioadei de atribuire sã i se ofere rambursarea contribuþiilor
sale, posibil cu o ratã a dobânzii. Una din cãile rezonabil atractive îndreptate spre protejarea beneficiilor
persoanelor care abandoneazã serviciul timpuriu, dacã de elaborat o schemã care sã fie relativ simplã în
administrare, atunci aceasta ar putea fi cea de creare a unei scheme, unde membrii au fãcut vãrsãri contributive
în mãrime de, poate, o treime din costul total, dar au avut o perioadã de atribuire de, sã zicem, cinci ani ºi
rambursarea contribuþiilor a fost efectuatã pentru persoanele care au plecat înainte de completarea unei vechimi
în muncã de cinci ani.
Uneori este discutabil dacã unul din fazele atractive ale aranjamentelor de contribuþii definite constã în
faptul cã ele oferã beneficii acumulate depline membrilor sãi indiferent de faptul când acesta pleacã ºi, în felul
acesta, persoana care pleacã timpuriu nu este penalizatã. Cu toate acestea, costul de administrare al pensiilor
individuale este foarte independent de mãrimea lor (sau cuantumul mijloacelor din fondurile pensionare ale
persoanei) ºi, prin urmare, durata de timp a persoanei cât a fost în calitate de membru. Prin urmare, deseori se
întâmplã ca deducerile fixe ale cheltuielilor impuse rapid de cãtre managerii fondurilor, înghit aceste acumulãri
mici de capital, fãcând ca aspiraþiile membrilor sã fie drept niºte aºteptãri goale atunci când se retrag.
4. Reevaluarea beneficiilor atribuite
Urmãtorul tabel sumarizeazã legãtura beneficiilor din cadrul fiecãrui din cele trei tipuri principale de
scheme pensionare ocupaþionale ºi în fiecare din cele trei tipuri de calitate de membru: în calitate de membru
în baza criteriului de contribuþie, în calitate de viitor pensionar cu beneficii atribuite dupã resemnare ºi în
calitate de pensionar cu beneficii de platã. În cazul persoanelor care se retrag timpuriu, rata de creºtere, sau
reevaluarea, pânã la vârsta de retragere are o importanþã mare în protejarea valorii reale a beneficiilor.
În prezent, foarte puþine þãri furnizeazã aranjamente definite de contribuþii pentru funcþionarii publici;
majoritatea sunt definite de beneficiu. În cazul aranjamentelor definite de contribuþii, beneficiile se acumuleazã
în conformitate cu performanþa mijloacelor de restituire a promisiunilor pensionare (care poate fi selectatã de
cãtre membrii schemei sau din numele lor de cãtre managerii schemei). Dupã retragere, fondul acumulat este
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pur ºi simplu transformat în pensie, de obicei, prin intermediul obþinerii cotelor anuale. Cotele anuale sunt
accesibile tipic, ceea ce permite persoanelor de a decide rata de reevaluare pe care au dorit-o: cu cât sunt mai
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În cazul aranjamentului definit de beneficii, creºterea beneficiilor atribuite pe parcursul perioadei de la
plecare pânã la retragerea normalã poate decurge în diverse moduri. Din cauza duratei acestei perioade - probabil
pânã la 40 de ani - existã potenþial considerabil pentru valoarea realã a beneficiilor de a fi consumatã (sau
limitatã) dacã nu vor fi efectuate creºterile respective. Din punctul de vedere al patronului, puþine organizaþii
ar fi entuziasmate de perspectiva unei responsabilitãþi de lungã duratã fãrã stabilirea unei dãþi-limitã de expirare
al acesteia în raport cu preþul sau inflaþia câºtigurilor.
Practicile depind de climatul economic predominant ºi de mãsura în care se doreºte de a rezerva bani în
scopul protejãrii valorii beneficiilor atribuite. În þãrile cu o ratã micã a inflaþiei, sau unde existã o dorinþã
generalã de îndreptat rezervele limitate de bani disponibile pentru furnizarea pensiilor pentru persoanele care
rãmân în funcþii poate sã nu fie absolut necesar, cu puþine excepþii, de a efectua majorãri pe parcursul perioadei
de amânare.
Cu toate acestea, în multe þãri ale Europei Occidentale au existat tendinþe spre o mobilitate mai sporitã
ºi aspiraþii spre o valoare mai bunã pentru banii din contul membrilor schemei în privinþa retragerii timpurii.
Acest lucru nu numai cã a condus spre reduceri în perioadele de atribuire, dar ºi spre apariþia de cereri pentru
reevaluarea îmbunãtãþitã a beneficiilor, în particular, în þãrile cu o inflaþie sporitã. Va fi relativ uºor de legat
creºterea beneficiilor amânate de preþurile sau câºtigurile de inflaþie pentru a menþine puterea de cumpãrare.
Patronatul, în special din cadrul sectorului privat, exprimã preocupare vizând intrarea în astfel de responsabilitãþi
fãrã stipularea unei dãþi-limitã. Posibilitãþile alternative includ un sistem de mãriri fixe pe parcursul perioadei
de la plecare pânã la retragere, care trebuie revizuitã la fiecare câþiva ani în lumina schimbãrii mediului economic, sau oferirii unei legãturi inflaþionale în dependenþã de nivelul maxim  aºa-numita «indexare limitatã
a preþurilor».
În Regatul Unit, pânã la începutul anilor 1970, mãrirea beneficiilor funcþionarilor publici, atât în perioada
de amânare, cât ºi cea de efectuare a plãþii, în bazã ad-hoc sau discreþionalã. Creºterea salariului ºi inflaþia
preþurilor au condus spre cerinþe din partea membrilor schemei, care s-au confruntat cu introducerea legislaþiei
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care a asigurat o legãturã garantatã cu indicele de creºtere a preþurilor pentru consumatori. Deºi serviciul public
a oferit beneficii asigurate pe deplin împotriva inflaþiei încã de la începutul anilor 1970, în cadrul industriei
private se practicã de a oferi o protecþie mai micã împotriva efectelor inflaþionale. Conform legislaþiei actuale,
schemele pensionare trebuie sã mãreascã beneficiile atribuite din perioada de pânã la retragere în proporþii
echivalente cu, cel puþin, rata de mãrire a indicelui preþurilor de consum, dar în funcþie de o mãrire maximã de
cinci procente pe an. Beneficiile menþinute, garantate pentru a fi mãrite integral, în conformitate cu creºterea
indicelui preþurilor de consum, nu se practicã în sectorul privat.
Dacã beneficiile menþinute cresc mai puþin decât ar fi crescut salariul membrului, membrul care efectueazã
transferul trebuie sã fie penalizat. Aranjamentul definit de beneficiu este deseori criticat, în special, unde
aranjamentele de atribuire ºi de reevaluare sunt slabe, pentru reducerea mobilitãþii muncii. În cazul trecerii la
un alt patron, membrul transferat poate fi lãsat cu beneficii mai puþin valoroase în schema precedentã, sau cu
un nivel mai mic de beneficii transferate în adresa noului patron. Teoretic, aceastã problemã trebuie adresatã în
cadrul pieþei muncii cu unii patroni care doresc sã ofere condiþii generoase de transferare a serviciului precedent pentru a atrage cadre de un grad suficient de calificare. Cu toate acestea, în Regatul Unit, o astfel de
abordare de tipul unui «salut de aur» unde salariaþii negociazã condiþiile pensiei sale personale în cazul
transferului rãmâne relativ neobiºnuit ºi, în general, limitat la denumirea în funcþii mai mult al funcþionarilor
din eºalonul superior.
5. Transferabilitatea drepturilor pensionare
Altã cale de protejare a persoanelor ce se retrag timpuriu constã în permiterea lucrãtorului de a-ºi transfera
valoarea drepturilor sale în adresa altei scheme pensionare, posibil cu schimbarea patronului, sau un aranjament
individual, dacã nu s-a mai angajat direct. Aceastã abordare deseori este prezentatã, mai degrabã, în calitate de
opþiune benevolã, decât o alternativã obligatorie, pentru membrii schemei, beneficiile cãrora vor fi de altfel
pãstrate. Opþiunea nu trebuie, în mod obligator, sã fie folositã în momentul plecãrii, dar trebuie sã rãmânã
deschisã pentru a se face uz, în orice moment, pânã la retragere.
Întotdeauna, când în schema pensionarã se conþin opþiuni benevole, trebuie sã se examineze foarte
minuþios posibilitatea unei selecþii inverse a membrului schemei, pentru a proteja interesele financiare ale
altor membri ai schemei pensionare ºi, desigur, ale patronului care finanþeazã. Valorile transferabile reprezintã
un exemplu important. Dacã condiþiile oferite sunt mai valoroase pentru salariat decât beneficiile care ar fi fost
câºtigate de altfel, membrii financiari ºmecheri vor alege opþiunea din contul schemei pensionare ºi în ultimã
instanþã sponsorii sãi (în cazul schemelor pensionare ale serviciului public, contribuabilii).
O astfel de alegere contradictorie se poate întâmpla, de exemplu, dacã condiþiile oferite de cãtre schema
pensionarã nu se încadreazã în pieþele financiare, sau dacã condiþiile nu reflectã circumstanþele membrilor
schemei care urmeazã sã transfere. Valorile de transfer trebuie, prin urmare, sã fie calculate în calitate de
valoare de echivalent la beneficiile menþinute care ar fi de altfel plãtite. La stabilirea condiþiilor trebuie de
considerat un ºir de probleme actuariale, de exemplu, speranþa de viaþã medie a persoanelor care efectueazã
transferuri ºi alocãrile corespunzãtoare pentru restituirea investiþiilor.
6. Cluburi de transfer
Una din cãile de încurajare a mobilitãþii muncii constã în faptul pentru patronii care doresc sã procedeze
astfel, de a intra într-un acord reciproc, care sã permitã salariaþilor ce aderã la ei de la alt patron, schema
pensionarã a cãruia participã la clubul de transfer, de a transfera drepturile sale pensionare în condiþii sporite.
Astfel de aranjamente se numesc Cluburi de Transfer. În Regatul Unit, astfel de aranjamente au fost dezvoltate
pentru a acoperi întregul sector public. Aranjamente similare au fost, de asemenea, dezvoltate în cadrul industriilor
private, unde retragerea de la concurenþi este importantã. Un astfel de aranjament s-a dezvoltat în domeniul
industriei energiei electrice.
7. Retragerea timpurie
Prin însãºi natura pensiei, este mult mai costisitor de a plãti o primã lunarã unei persoane întreþinute
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pentru o perioadã îndelungatã de retragere decât pentru un pensionar care moare la scurt timp dupã retragere.
Odatã cu tendinþa spre o longevitate sporitã din Europa Occidentalã, aceastã problemã a condus spre mãrirea
vârstei de retragere din partea a mulþi patroni privaþi ºi ai schemei pensionare de stat. În ce priveºte retragerea
timpurie, se poate observa, cã cu cât mai devreme se retrage persoana, cu atât mai costisitor este de a plãti
aceeaºi sumã pensionarã. Nu este, doar costul, care reiese din plãtirea pensiei pentru o perioadã mai îndelungatã,
dar ºi din cauzã cã n-a existat o posibilitate pentru investiþii, fie reale sau abstracte, de a fi acumulate pentru o
perioadã atât de îndelungatã.
Ca ºi în orice alt domeniu a proiectului de schemã, prevederile de retragere timpurie trebuie sã fie dezvoltate
cu scopul de a face faþã necesitãþilor afacerilor patronatului particular  în acest caz serviciul public 
þinându-se cont de aspiraþiile membrilor schemei. Se practicã de a oferi beneficii mai generoase persoanelor
care sunt forþate de a se retrage timpuriu din cauzã de boalã ºi, în dependenþã de natura condiþiei, cine n-are
dreptul sã fie întreþinut pentru o perioadã deosebit de lungã. Însã, din cauza problemelor de cost, nu se practicã
de a oferi un tratament favorabil persoanelor care doresc sã se retragã benevol.
8. Retragerea pe motiv de boalã
Beneficiile pot fi furnizate în multe feluri pentru persoanele care suferã de incapacitate de lungã duratã,
din care cauzã nu pot reveni la serviciu. În cazul unei scheme definite de beneficiu, pensia trebuie sã fie plãtitã
imediat, posibil cu unele majorãri pentru a permite pensiei care ar fi crescut, dacã persoana în cauzã ar fi rãmas
în funcþii pânã la atingerea vârstei normale de retragere. O astfel de abordare ar fi costisitoare de furnizat, în
special pentru membrii tineri, speranþa de viaþã medie a cãrora nu este redusã, sau atunci, când beneficiile
generoase se achitã persoanelor întreþinute în caz de decedare a membrului schemei.
Unul din dezavantajele principale al aranjamentelor definite de contribuþii constã în faptul cã acestea, în
genere, asigurã beneficii mici membrilor ºi oricãror persoane întreþinute, în caz de retragere timpurie forþatã
sau de decedare a salariatului în timp ce se afla în funcþii. Pentru persoanele tinere ºi cu o vechime micã de
muncã, fondul de mijloace acumulate poate fi prea mic pentru a putea cumpãra beneficii pensionare, care sã fie
suficiente pentru a menþine un nivelul adecvat de trai. Aceastã problemã trebuie sã fie soluþionatã de cãtre
patronul care furnizeazã o generare suplimentarã de capital în fondul salariatului cãtre perioada de retragere,
sau mai des întâlnit, de a furniza supra-beneficii suplimentare, posibil prin intermediul unor aranjamente separate de asigurare. Piaþa comercialã de asigurare este atractivã pentru patronii mici sau acei cu resurse limitate,
dar mãsura în care o astfel de rãdãcinã oferã valoare bãneascã pentru patronatul de proporþii, cum ar fi serviciul
public, este discutabil.
9. Alte probleme legate de sãnãtate
Dificultãþile apar, de obicei atunci, când are loc constatarea, dacã o persoanã este suficient de incapabilã
pentru a face faþã cerinþelor schemei. Unele scheme revizuiesc sãnãtatea pensionarilor inapþi la fiecare câþiva
ani ºi pot reduce sau opri achitarea beneficiilor, dacã acesta a preluat un serviciu plãtit sau, actualmente, s-a
întremat suficient pentru a putea sã revinã la lucru. Dacã astfel de mecanisme trebuiesc considerate drept
sincere de cãtre membri, este de dorit, ca astfel de revizuiri sã fie desfãºurate de cãtre un organ independent de
patronul care finanþeazã ºi care trebuie sã se foloseascã de consultaþii medicale corecte.
Alte probleme vor include modul în care patronatul trebuie sã poatã interzice accesul la schema pensionarã
membrilor care se ºtie cã dispun de o stare de sãnãtate de preexistare. Astfel, dacã o schemã trebuie sã ofere
beneficii generoase de retragere pe motiv de boalã, ea este prudentã la testarea medicalã a tuturor noilor persoane
înainte de a le acorda statutul de membru. La proiectarea schemelor sale, patronii mai trebuie sã þinã cont de
orice beneficii de incapacitate plãtite din oricare alte pãrþi.
10. Retragerea timpurie benevolã
În cadrul unui aranjament definit de contribuþii, vârsta ºi, posibil, sexul persoanei, cãtre timpul când se
achiziþioneazã cota anualã vor determina nivelul beneficiilor. Cu cât mai mult salariaþii se abþin de la retragere,
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cu cât este mai mare perioada de cotizare, cu atât mai mare va fi efectul rambursãrii investiþionale a fondurilor
acumulate ºi cu atât mai favorabile vor fi condiþiile de achitare a cotei anuale (deoarece acestea reflectã anii de
viaþã care i-au mai rãmas persoanei în cauzã). Astfel, persoana care doreºte sã se retragã timpuriu poate constata,
cã pensia ce rezultã, este cu mult mai micã decât nivelul acesteia în cazul retragerii la vârsta normalã de
retragere. Pentru a permite patronatului sã-ºi plãnuiascã forþa de muncã, este recomandabil de a limita opþiunea
retragerii timpurii la persoanele care au atins o vârstã minimã specificatã sau au completat un stagiu minim de
muncã. Condiþii special îmbunãtãþite trebuiesc oferite cadrelor pe care patronatul doreºte sã le încurajeze de a
se retrage timpuriu, prin intermediul achiziþionãrii de pensii suplimentare.
Beneficiile de retragere timpurie din aranjamentele definite de beneficiu necesitã niºte regulamente mai
complexe, dar spre deosebire de aranjamentele definite de contribuþii membrul interesat în retragerea timpurie
este conºtient de regulamentele care se aplicã ºi de nivelul de beneficii la care se poate aºtepta. Prin urmare,
pentru membrii aranjamentelor definite de beneficii este mai uºor de a-ºi planifica retragerea fãrã a fi expuºi
capriciilor pieþelor de investiþii în perioada de pânã la retragere.
Costurile suplimentare de achitare timpurie a pensiilor înseamnã cã nu este obiºnuit ca beneficiile sã fie
achitate imediat fãrã nici o reducere din simpla rugãminte a membrului. Ca ºi transferurile, astfel de condiþii
reprezintã, de obicei, o opþiune benevolã (deºi probabil care necesitã consimþãmântul patronului) ºi, prin
urmare, schema pensionarã trebuie sã asigure, ca termenii oferiþi sã þinã cont de costul de platã al beneficiilor
acumulate de la vârsta normalã de pensionare. Condiþiile diferã în funcþie de fiecare schemã în parte, în
dependenþã de vârsta de retragere, prevederile de indexare, de speranþa de viaþã medie a membrilor schemei ºi
de rambursarea investiþiilor care va fi atinsã dacã schema ar fi finanþatã.
În Regatul Unit, reducerea tipicã a beneficiilor acumulate este de 5% pentru fiecare an de retragere
timpurie. Astfel, persoana care s-a retras cu cinci ani mai devreme va avea o reducere a beneficiilor de 25%, iar
persoana care s-a retras cu zece ani înainte îºi pierde jumãtate din pensia acumulatã pentru a începe achitarea
pensiei cu zece ani mai devreme. Astfel de reduceri, când se combinã cu pierderea beneficiilor acumulate
ulterioare semnificã faptul cã îºi pot permite retragerea benevolã timpurie doar persoanele ce se aflã aproape de
vârsta de retragere, sau persoanele care ºi-au fãcut alocãri financiare separate pentru retragere, posibil prin
achitarea de contribuþii suplimentare.
11. Retragere timpurie «obligatorie»
Din când în când, orice patron, inclusiv Serviciul Public, doreºte sã-ºi încurajeze cadrele de a pleca.
Acest lucru poate fi efectuat în cadrul limitelor unei legislaþii relevante de muncã în þara respectivã. De exemplu,
ar putea exista plãþi minime pentru surplusul de cadre care trebuiesc achitate în scopul efectuãrii unei reduceri
forþate. Cu toate acestea, majoritatea patronilor se vor strãdui sã menþinã costurile suplimentare la nivel minim.
Dacã beneficiile minime statutare de surplus sunt stabilite la nivel înalt, s-ar putea întâmpla ca un numãr mic sã
fie transformat forþat în surplus de cadre ºi cã în schimb, patronatul va încerca sã determine lucrãtorii sã plece
benevol prin intermediul unor oferte de compensaþii mai puþin costisitoare.
Aºa-numita micºorare a nivelului este deseori atinsã prin intermediul permiterii membrilor mai în vârstã
ºi cu un stagiu mai mare de muncã sã se retragã timpuriu din considerente benevole, probabil cu oferta de a avea
o reducere mai micã a pensiei acumulate decât s-ar fi aplicat aceasta în alte cazuri, sau chiar oferta de a se
bucura de o majorare pentru a acoperi o parte sau întreaga diferenþã dintre salariu ºi pensie. Costul unei astfel
de majorãri nu este întotdeauna vizibil. Trebuie apelat la consultaþia actuarialã în privinþa costurilor aferente
mãririlor de acest tip astfel, încât patronul care finanþeazã sã fie conºtient de consecinþele adevãrate atât în
cazul schemelor finanþate, cât ºi al celor nefinanþate. Serviciul Public al Regatului Unit a fãcut uz mare de
astfel de scheme în ultimii ani.
12. Concluzii
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La proiectarea aranjamentelor pentru persoanele care se retrag timpuriu, trebuie de echilibrat scopurile
patronatului ºi cerinþele forþei de muncã. Resursele limitate trebuiesc îndreptate spre a fi utilizate în domeniile
cele mai necesare prin intermediul unei examinãri minuþioase a scopurilor strategice ale patronatului. Trebuie
de manifestat o precauþie sporitã când se oferã opþiuni benevole, sau beneficii mai valoroase în caz de retragere
pe motiv de boalã, pentru a asigura ca astfel de facilitãþi sã nu reprezinte drept abuz în detrimentul financiar al
patronatului care finanþeazã.
CAPITOLUL 3. COSTUL ADEVÃRAT AL SCHEMELOR DE RETRAGERE TIMPURIE

DE DOUGLAS ANDERSON4
1. Introducere
Condiþii îmbunãtãþite de retragere timpurie de obicei sunt oferite de cãtre patronat în calitate de mijloc
de reducere a numãrului de cadre. Managerii de personal deseori considerã schemele de retragere timpurie
drept o soluþie simplã pentru întrebarea dificilã cum de convins colaboratorii mai în vârstã sã se retragã din
câmpul muncii înainte de vârsta pensionarã normalã. Costul adevãrat al unor astfel de aranjamente rareori este
apreciat de cãtre persoanele care le opereazã. Acest document spulberã unele mituri din jurul atractivitãþii
înºelãtoare a schemelor de retragere timpurie.
Mulþi patroni considerã oferirea de aranjamente îmbunãtãþite pentru retragerea timpurie drept un mod
«efectiv din punct de vedere al costurilor» de reducere a cadrelor. Astfel de aranjamente se considerã, probabil,
a fi unul din cãile de a rãsplãti, mai degrabã, cadrele ce au servit pentru o perioadã îndelungatã de timp, care nu
mai lucreazã cu un randament satisfãcãtor, decât sã se motiveze cauza. Dat fiind faptul, cã mãrimea de platã a
pensiei este, în general, mult mai micã decât mãrimea salariului, funcþionarii ce se ocupã de finanþe vãd o
posibilitate de a face «economii de eficienþã» într-o perioadã scurtã de timp. Dar cum rãmâne cu costul patronului
care asigurã schema pensionarã pe o perioadã îndelungatã?
Acest document se concentreazã asupra unor probleme financiare, deseori scãpate din vedere. Desigur,
ar putea exista alte probleme, ce þin de cadre, implicate în decizia de a scutura, mai degrabã, cadrele bãtrâne
decât de a încerca de a reduce numãrul cadrelor tinere, sau de efectuat reducerea de recrutare, dar aceste
considerente nu sunt examinate în documentul prezent. Problemele considerate în documentul de faþã, se
referã la aranjamentele de retragere timpurie în general ºi nu la experienþa Regatului Unit.
2. Retrageri timpurii contra compensare a sumei constituite:
implicarea patronilor în circuitul banilor lichizi
2.1 Aranjamente pensionare de platã-dupã-retragere
Majoritatea aranjamentelor pentru funcþionarii publici oferã pensii care sunt stabilite în funcþie de mãrimea
salariului final pe care l-a avut lucrãtorul. De obicei, aceste aranjamente sunt operate în baza aºa-numitei plãþidupã-retragere. Adicã, pensiile funcþionarilor publici sunt, pur ºi simplu, plãtite din mijloacele bãneºti ale
guvernului de la data când beneficiile trebuie sã înceapã a fi achitate, fãrã a fi finanþate din timp. În scopul
simplificãrii, acest document asumã de a susþine cã nici un fel de resurse bãneºti n-au fost rezervate din timp în
scopul achitãrii pensiei constituite, sau al pensiei suplimentare care ar urma sã fie achitatã în caz de retragere
timpurie. Desigur, cã mãrimea beneficiilor suplimentare, acordate în cazul retragerii timpurii sunt exact la fel,
chiar dacã sunt achitate din fonduri existente sau inexistente.
2.2 Aºadar, de ce schemele de retragere timpurie sunt atât de rãspândite?
Posibil, cã cauza principalã constã în faptul, cã reducerea cadrelor prin intermediul retragerii timpurii
4
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este ieftinã pe termen scurt. Dacã salariatului care urmeazã a fi redus i se oferã o suma constituitã, acest fapt
implicã achitarea imediatã a tuturor costurilor de compensaþie - ceea ce, deseori, înseamnã cã aceasta se produce ceva mai înainte ca economiile salariale sã acopere costul iniþial al sumei constituite. Cu toate acestea,
dacã lucrãtorii în etate sunt eliberaþi din funcþie din cadrul unei organizaþii, propunânduli-se condiþii
îmbunãtãþite de retragere timpurie, economiile bãneºti încep sã fie achitate imediat.
Pentru a ilustra aceasta, daþi sã examinãm un exemplu simplu. Un patron din cadrul serviciului public
examineazã cazul de reducere a unui lucrãtor cu o vechime mare în muncã, în vârstã de 55 de ani. Patronul îi
poate acorda o platã de compensaþie în formã de sumã constituitã pe un termen de, sã zicem, trei ani. În mod
alternativ, patronul iar putea permite funcþionarului public sã se retragã timpuriu. Patronul opereazã un aranjament
pensionar cu o vârstã normalã de retragere de 60 de ani, dar, totodatã, îi poate oferi funcþionarului public
posibilitatea de a se retrage imediat cu aceeaºi pensie, pe care ar fi câºtigat-o ºi în cazul când ar fi rãmas în
funcþii pânã la atingerea vârstei de 60 de ani. Care sunt implicãrile de cost ale patronului în cazul celor douã
aranjamente?
2.3 Opþiunea 1. Plata de compensare în formã de sumã constituitã

Cost exprimat prin salarii multiple

Dacã funcþionarul public ar fi rãmas în funcþii pânã la atingerea vârstei normale de retragere, patronul ar
fi trebuit sã-i achite salariul, plus, încã, sã acopere ºi oricare alte cheltuieli de serviciu pentru urmãtorii cinci
3 se examineazã cheltuielile patronului în cazul, când salariatul este menþinut în funcþii, în
ani. În desenul 1.1
comparaþie cu cazul, când funcþionarul public se retrage. În desenul 1.2
aratã
costurile
Platase
desum
compensare
în formã
denet sau economiile
Lump
compensation
payment
sumã constituitã
anuale de la vârsta de 55 de ani ºi totalurile cumulative. Trei ani dureazã
pentru
ca patronul sã-ºi recupereze
Salary
saving
Economii
salariale
cheltuielile legate de achitarea plãþilor de reducere ºi sã înceapã a face economii.
2
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* Exprimate în termeni de multiple ale salariului anual. Nu se iau în considerare ridicãrile de platã, creºterea pensiei ºi rata
dobânzii.
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2.4 Opþiunea 2. Retragere timpurie sporitã
Dacã lucrãtorului i se permite de a se retrage cu aceeaºi pensie pe care ar fi avut-o cãtre vârsta de 60 de
ani, aici mai apar încã douã costuri suplimentare. Primul, este costul de platã al pensiei pe care a câºtigat-o
funcþionarul public pânã la data respectivã  de «acumulare» a pensiei  cu cinci ani mai devreme decât ar fi
în mod normal. În al doilea rând, mai este ºi costul suplimentar de asigurare a funcþionarului public cu pensia
suplimentarã pe care ar fi câºtigat-o dacã ar fi rãmas în funcþii pentru restul de perioadã a vieþii sale. Sã
presupunem cã, funcþionarul public a câºtigat dreptul la o pensie de 52.5% din platã în rezultatul unei vechimi
în muncã de 35 de ani, iar aceasta este sporitã pânã la 60% din salariul final. Aceste costuri pensionare sunt
ilustrate în Desenul 2.1 ºi 2.2.
Desenul 2.1 Circuitul reprezentativ al banilor lichizi provocat de reducerea timpurie 
Retragere timpurie îmbunãtãþitã
3

Cost exprimat prin salarii multiple

Extra
Pensie suplimentarã
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Economii saving
salariale
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2
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Early
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Normal
normalã
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1
Death
Deces
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Desenul 2.2 Alcãtuirea costurilor/(economiilor)*
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(0.4)
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(1.6)

(2.0)

(1.9)

(1.8)

...

* Exprimate în termeni de multiple ale salariului anual. Nu se iau în considerare creºterile de platã, mãrirea pensiei ºi rata
dobânzii.

Conform aranjamentului de retragere timpurie (Opþiunea 2), patronul îºi reduce cheltuielile imediat,
fãcând ca aceastã abordare sã parã mult mai atractivã, pentru patronatul cu resurse limitate, decât Opþiunea 1.
Dar care opþiune oferã cea mai bunã valoare bãneascã în contextul unui termen de lungã duratã? Documentul
de faþã examineazã aceastã întrebare fundamentalã.

58

3. Costul capitalizat al Retragerilor timpurii: Metodologie ºi asumãri
3.1 Costuri capitalizate
În loc sã menþionãm, pur ºi simplu, cã oferirea unor condiþii atractive pentru retragerea timpurie
furnizeazã cea mai bunã ocazie de a economisi din cheltuieli pe o perioadã de scurtã duratã, trebuie de examinat
ºi perioada de lungã duratã. Costul capitalizat, sau valoarea net prezentã, a beneficiilor suplimentare, care se
plãtesc în cazul retragerii timpurii, pot fi calculate cu ajutorul tehnicilor actuariale. Aceastã cantitate poate fi
consideratã a fi drept suma bãneascã, sau capitalul, care trebuie sã fie investit, la început, pentru a putea face
faþã costurilor suplimentare ale beneficiilor de retragere timpurie. Costul capitalizat permite efectuarea unei
comparaþii directe cu mãrimea sumei constituite de compensare care trebuie oferitã altor cadre în caz de reducere.
Prin urmare, valoarea bãneascã a patronatului poate fi examinatã pe o duratã îndelungatã de timp tot aºa cum
ºi pe o duratã scurtã de timp.
3.2 Modelul Schemei Pensionare
Daþi sã examinãm un aranjament pensionar ipotetic  tipic pentru tipurile aranjamentelor pensionare
ocupaþionale care opereazã în Regatul Unit ºi alte þãri ale Europei Occidentale. Aranjamentul oferã o pensie
bazatã pe salariul final al lucrãtorului în momentul retragerii. Pensia este calculatã conform unei plãþi de 1.5%
pentru fiecare an de muncã. Pensia urmeazã a fi plãtitã, în mod normal, dupã retragerea de la vârsta de 60 de ani
ºi este mãritã în fiecare an în timpul aflãrii la pensie în conformitate cu rata inflaþiei. În caz de decedare a
participantului la schemã, soþului/soþiei întreþinut/ã urmeazã sã i se plãteascã o jumãtate (50%) din pensia
acestuia.
Conform acestui aranjament, persoana care se retrage la vârsta de 60 de ani, aderând la vârsta de 20 de
ani, va avea un stagiu de muncã de 40 de ani la momentul retragerii, ceea ce formeazã o pensie în mãrime de
1.5% x 40 ani de muncã x platã
sau 60% din salariul final, care se plãteºte imediat.

Dacã aceeaºi persoanã a abandonat benevol serviciul la vârsta de 50 de ani, ea ºi-ar fi alcãtuit, sau
acumulat, o pensie de 45% din salariul sãu final, însã aceastã pensie nu se plãteºte decât peste zece ani. Unele
scheme pensionare permit persoanelor care doresc sã se retragã timpuriu opþiunea de a-ºi primi pensia imediat,
în schimbul reducerii mãrimii acesteia. Dacã costul capitalizat al pensiei reduse achitate mai devreme este
acelaºi ca ºi costul capitalizat al pensiei acumulate care se plãteºte în cazul retragerii normale, aranjamentul se
numeºte neutru din punct de vedere al costului.
Astfel de scheme se mai numesc deseori ºi retragere actuarial redusã. Reducerea tipicã a pensiei acumulate
ar fi cam în jur de 5% pentru fiecare an timpuriu, astfel cã 95% din pensia acumulatã la vârsta de 59 de ani ar
urma sã fie achitatã de la vârsta de 59 de ani. Vorbind în termeni generali, reducerea mãrimii de platã a pensiei
pentru anul adãugãtor al pensiei, care se plãteºte la vârsta cuprinsã între 59 ºi 60 de ani. Consimþãmântul
salariatului nu se cere, de obicei, dacã condiþiile sunt neutre din punct de vedere al costului. Cu toate acestea,
în exemplul dat, în rezultatul reducerii cu 5% a pensiei pentru zece ani, va rãmâne o pensie în valoare de 22.5%
din salariul final. Puþini funcþionari publici ºi-ar putea permite de a se retrage cu zece ani mai devreme, fãrã aºi fi rezervat economii substanþiale.
3.3 Aranjamente de retragere timpurie îmbunãtãþitã
Deci, ce fel de opþiuni mai sunt accesibile pentru patronat, îndreptate spre încurajarea salariaþilor de a se
retrage timpuriu? De obicei, se propune o sporire, sau mãrire, ce depãºeºte nivelul pensiei actuarial redusã. Sporirea
rareori poate creºte pensia în aºa mod, încât sã fie mai mare decât nivelul care ar fi fost în cazul vârstei normale de
retragere. Teoretic, patronul ar putea negocia aranjamente separate cu fiecare funcþionar public care urmeazã a se
retrage timpuriu. În organizaþiile mari care intenþioneazã sã pensioneze un ºir de cadre, se obiºnuieºte de a oferi
un set standard de condiþii. Pentru a reprezenta costurile, sunt examinate trei opþiuni de retragere timpurie:
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·

Pensia acumulatã: Plata imediatã a pensiei acumulate, fãrã nici un fel de reduceri pentru retragerea
timpurie;

·

Jumãtate de perspectivã: Pensia este sporitã, þinându-se cont de jumãtate din suma, care ar fi fost
câºtigatã cãtre atingerea vârstei normale de retragere, în rezultatul serviciului adãugãtor;

·

Perspectivã deplinã: Plata imediatã a pensiei, sporitã, þinându-se cont de perspectiva serviciului
deplin cãtre vârsta normalã de retragere.

Cele trei opþiuni de retragere timpurie sunt examinate în raport cu cea de-a patra opþiune de a plãti, pur
ºi simplu, o sumã constituitã.

·

Suma constituitã: Suma constituitã, formatã din plata, în proporþii de o lunã pentru fiecare an
acumulat de serviciu, cãtre data reducerii. Pensia de retragere, acumulatã cãtre momentul plecãrii
este pãstratã ºi plãtitã de la vârsta de 60 de ani, ca de obicei. (În practicã, suma constituitã, de obicei,
nu se reduce pentru persoanele foarte aproape de vârsta normalã de retragere.). Serviciul total,
inclusiv orice sporire, este supus unui stagiu maximal de muncã de 40 de ani în cadrul modelului
schemei pensionare. O sumã constituitã, în valoare micã, ar putea, de asemenea, fi plãtitã dupã
retragere, dar acest lucru nu va fi discutat în documentul prezent.
3.4 Factorii fundamentali ai costului de retragere timpurie

Costul exact al retragerii timpurii nu se cunoaºte la sigur pânã la moartea lucrãtorului care se retrage ºi a
persoanelor întreþinute  probabil cã peste 30 de ani sau mai mult. Costul este determinat de un ºir de factori, cei
mai important din care fiind reprezentaþi de durata de timp, pe parcursul cãreia se achitã pensia ºi rata de creºtere
a pensiei pe parcursul achitãrii. Alþi factori, mai puþin importanþi, includ proporþia funcþionarilor publici, care
sunt cãsãtoriþi la momentul decedãrii, ºi diferenþa de vârstã dintre soþi ºi soþii. Pentru a estima costul retragerii
timpurii, este posibil de fãcut asumãri pentru aceste cantitãþi, bazate pe decesele din trecut ºi experienþa economicã.
O altã asumare principalã o reprezintã rata de întoarcere a mijloacelor pe care se bazeazã pensia. Aceastã
asumare se poate dovedi a fi lipsitã de necesitate, dacã schema pensionarã este operatã în baza sistemului de
platã-la-retragere, dar este important de estimat costul capitalizat al beneficiilor adãugãtoare. Este normal
acum de examinat ºi rata de decontare, deoarece aceasta reprezintã o asumare importantã. Dat fiind faptul, cã
pensia adãugãtoare va fi plãtitã pentru mulþi ani, este normal de folosit o ratã a dobânzii pe termen foarte
îndelungat. Rata de lungã duratã de restituire, care ar putea fi realizatã în privinþa mijloacelor schemelor
pensionare finanþate, ar putea fi utilizatã în calitate de referinþã. ªi dimpotrivã, rata dobânzii pe care trebuie s-o
achite guvernul pentru împrumuturile de lungã duratã poate fi folositã în calitate de model.
3.5 Asumãri actuale
Pentru numerele reprezentative produse în documentul prezent, au fost folosite asumãrile care sunt tipice
celor care vor fi adoptate în Regatul Unit.
3.6 Rata realã de rambursare
Dat fiind faptul, cã schemele guvernamentale de retragere mãresc anual pensiile în conformitate cu rata
inflaþiei, deseori este mai uºor de examinat rata realã de rambursare, mãrimea net a creºterii preþurilor, decât de
fãcut asumãri separate pentru rata brutã de rambursare ºi rata de creºtere a pensiei. Legãtura puternicã dintre
inflaþie ºi rambursarea investiþiilor pe termen lung, în majoritatea economiilor face ca ratele reale de rambursare
sã reprezinte niºte criterii mai stabile decât rata inflaþiei sau rata de rambursare a investiþiilor. A fost asumatã
o ratã de rambursare de 4% pe an. Aceasta trebuie sã fie consistentã cu rata inflaþiei de 4% pe an ºi rambursarea
investiþiilor brute de 8% pe an pe termen de lungã duratã.
3.7 Speranþa de viaþã medie
În Regatul Unit, se efectueazã investigaþii de cãtre profesioniºti din domeniul actuarial, vizând mortalitatea
înregistratã în rândurile diverselor grupuri demografice. S-a constatat, cã membrii schemelor pensionare
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ocupaþionale au o duratã medie de viaþã puþin mai mare decât în medie pe întreaga populaþie. Totodatã,
femeile trãiesc puþin mai mult dupã retragere, decât bãrbaþii. Pentru a oferi un model vizând modul de alternanþã
a costurilor în þãrile care înregistreazã o duratã de viaþã mai îndelungatã sau mai scurtã, în desenul 3 se
prezintã numãrul de ani estimaþi cã vor trãi în medie membrii schemei ocupaþionale pensionare care au atins
vârsta de 50, 55, 60 ºi 65 de ani.
Desenul 3. Durata de viaþã (ani)
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4. Costul capitalizat al retragerilor timpurii: Rezultate
Folosind asumãrile ºi metodologia descrisã în Secþiunea 3 de mai sus, costul capitalizat al beneficiilor
adãugãtoare, care se plãtesc conform diferitor scheme de retragere timpurie, au fost calculate, utilizându-se
tehnici actuariale standarde. Rezultatele sunt reprezentate în diagramele de mai jos. Pentru a reda un sentiment
de variaþie a rezultatelor conform vârstei ºi stagiului de muncã, calculele au fost efectuate pentru o mulþime de
valori diferite pentru aceºti parametri. Diagramele aratã retragerea timpurie de la vârsta de 45 de ani, cu condiþia
cã funcþionarul public a aderat la vârsta de 20, 30 ºi 40 ºi cã s-a aflat permanent în funcþii de la vârsta respectivã,
de când a intrat în funcþii, ºi pânã la vârsta de retragere timpurie.
Dat fiind faptul, cã modelul schemei de retragere furnizeazã pensii care sunt legate de salariul final al
funcþionarului public, costurile capitalizate pot fi exprimate în calitate de multiple ale salariului anual ale lucrãtorului
în momentul retragerii. Aceste cifre pot, pur ºi simplu, fi ajustate conform mãrimii salariului ºi valutei fiecãrei þãri
din cadrul SIGMA. În desenul 4.1 ºi 4.3 se aratã rezultatele pentru schemele pensionare cu vârsta normalã de
retragere de 60 de ani. Pentru a indica cum se schimbã costurile în privinþa vârstei avansate de retragere, în
desenele 4.4, 4.5 ºi 4.6 se aratã costurile adãugãtoare pentru schemele cu vârsta avansatã de 65 de ani.
4.1 Comentariu asupra rezultatelor
Diagramele conþinute în desenele 4.1 - 4.6 aratã un ºir de cifre interesante, care meritã sã le menþionãm.
·
În mod tipic costurile de acordare a retragerii timpurii îmbunãtãþite se încadreazã în perioada
de la doi la patru ani, în dependenþã de vârsta membrului, stagiul de muncã ºi de generozitatea
condiþiilor propuse. În anumite cazuri excepþionale, costurile pot depãºi chiar salariul pentru opt
ani. Aceste costuri sunt mari, în comparaþie cu suma constituitã în cazul reducerii de cadre din
sectorul privat.
·
Nu este de mirare, cã condiþiile de perspectivã deplinã sunt mai costisitoare decât condiþiile
de jumãtate de perspectivã, care în schimb, sunt mai costisitoare decât condiþiile de serviciu
acumulate.
·
Costurile capitalizate de obicei se reduc în cazul persoanelor ce sunt aproape de vârsta de
retragere normalã. Costurile capitalizate pentru persoanele care se retrag cu câteva luni mai devreme
sunt neglijabile, în comparaþie costul persoanelor, care se retrag mai devreme cu zece ani sau mai
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·
·

mult.
Cu cât este mai mare stagiul de muncã, cu atât este mai mare costul de despãrþire. Este mai
scump de acordat retragere timpurie persoanelor de aceeaºi vârstã în cazul schemei de 65 de ani,
decât în al celei de 60 de ani.
De a plãti o sumã constituitã în mãrime de plata în proporþii de o lunã pentru fiecare an de
muncã, este mult mai ieftin în limitele unei perioade de lungã duratã. Numai la vârsta apropiatã de
cea de retragere, opþiunea sumei constituite este mai scumpã. (Suma constituitã poate fi redusã
pentru persoanele care sunt aproape de vârsta de retragere.)

Revenind la exemplul din Secþiunea 2, se poate vedea din Desenele 4.1 ºi 4.3 cã în ambele opþiuni
sporite, costurile capitalizate ale beneficiilor de retragere pentru o persoanã de 55 de ani sunt mai mari decât
plata pe trei ani. Pentru persoanele care au aderat la 20 de ani ºi se retrag la 55, costul capitalizat de sporire a
pensiei pânã la vârsta de 60 de ani este în mãrimea unei sume echivalente cu plata pentru 3.6 ani. Deci, în timp
ce compensaþia sumei constituite în mãrimea unei plãþi pentru trei ani s-a pãrut generoasã la început, (ºi
costisitoare pentru patron), ea reprezintã drept cea mai ieftinã opþiune pe termen un lung.
4. 2 Costul capitalizat al condiþiilor de retragere timpurie  vârsta normalã de retragere de 60 de ani
Cost exprimat prin salarii multiple
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Desenul 4.2 Vârsta de aderare de 30 de ani
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Desenul 4.3 Vârsta de aderare de 40 de ani
Cost exprimat prin salarii multiple
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4.3 Costul capitalizat al condiþiilor de retragere timpurie  vârsta normalã de retragere de 65 de ani
Desenul 4.4 Vârsta de aderare de 20 de ani
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Desenul 4.5 Vârsta de aderare de 30 de ani
Cost exprimat prin salarii multiple

10

8

6

4

2

0
45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Vârsta la retragere timpurie

63

5. MECANISME DE CONTROL RECOMANDATE

Rezultatele din Secþiunea 4 aratã, cã costurile capitalizate de mãrire a beneficiilor de retragere pot fi foarte
semnificative - îndeosebi pentru cadrele cu un stagiu mare de muncã. Dacã schemele de retragere timpurie sunt
utilizate prudent, aceste cifre aratã, cã o atenþie sporitã trebuie de atras pentru a asigura de a nu se face abuz de
scheme - din ºtiinþã sau neºtiinþã - de cãtre manageri. Experienþa altor organizaþii ale serviciului public
demonstreazã, cã, de obicei, se fac mai multe abuzuri în cazurile, când pensiile sunt plãtite în mod centralizat,
decât de cãtre departamentele care opereazã în cadrul serviciului public care au iniþiativa de administrare pentru
a declara reducerea cadrelor.
Secþiunea sugereazã unele cãi de asistenþã în privinþa efectuãrii controlului în cadrul cheltuielilor publice
pe termen de lungã duratã. Acelaºi principiu poate fi aplicat pentru o retragere individualã sau pentru un exerciþiu
de reducere masivã care implicã mii de cadre. Unul din principiile importante constã în asigurarea ca persoanele
care sunt responsabile de a face faþã costurilor sã aibã o implicare efectivã în procesul de luare a deciziilor vizând
retragerile premature.
5.1 Retragerile timpurii «sporite» reprezintã unica soluþie?

Pentru a limita costurile, managerii de personal trebuie sã fie încurajaþi sã facã uz de toate celelalte pârghii
pentru a reduce cadrele prin intermediul «pierderii naturale» înainte de a oferi condiþii de retragere timpurie
îmbunãtãþite. Pentru stat este evident, ca organizaþiile care au planificat reducerea cadrelor sã nu recruteze cadre
noi. Departamentele serviciului public trebuie sã considere repartizarea din nou a cadrelor oriunde este posibil,
într-o posturã nouã în acelaºi departament, sau în alt departament în cadrul serviciului public. Cadrele care rãmân
în funcþii mai mult de vârsta normalã de retragere pot fi rugate de a se retrage fãrã costuri (costul zero).
5.2 Introducerea unei vârste minime

În desenele de la 4.1 pânã la 4.6 se reprezintã cã costurile sunt cu mult mai mari pentru cadrele care se retrag
mai târziu, decât vârsta normalã de retragere. Introducerea unei vârste minime corespunzãtoare de examinare a
retragerii timpurii ajutã la limitarea costurilor. Trebuie sã se ia în considerare o vârstã minimã de la cinci la zece
ani sub vârsta normalã de retragere a schemei pensionare.
5.3 Costuri de retragere timpurie suportate de cãtre bugetul propriu al organizaþiei

Managerii care au dreptul sã permitã retrageri timpurii trebuie sã fie conºtienþi de implicãrile costurilor de
lungã duratã. Managerii locali de personal sunt cei mai interesaþi sã aibã grijã ca costurile adãugãtoare aferente
retragerilor timpurii îmbunãtãþite sã fie sub control, dacã acestea vor fi suportate din contul bugetului sãu propriu.
5.4 Considerarea costului contribuabilului

Chiar dacã managerii locali nu suportã costul deplin al retragerii timpurii din contul bugetului sãu propriu,
costul adevãrat al contribuabilului poate, totuºi, fi folosit în calitate de unul din criteriile principale în selectarea
candidaþilor. Costul capitalizat al fiecãrei reduceri poate fi folosit în calitate de mãsurã de a permite efectuarea
unei comparaþii directe dintre costurile sumei constituite ºi pensiile mãrite. Valoarea bãneascã trebuie consideratã
nu numai în privinþa bugetului propriu al patronului, dar ºi în privinþa cheltuielilor viitoare ale vistieriei þãrii în
întregime. Sistemele mai sofisticate pot face alocãri pentru impactul impozitului ºi protecþia socialã.
5.5 Considerarea metodei de reducere ultimul-în-primul-rând-afarã

Unii patroni opereazã scheme de reducere în bazã de ultimul-în-primul-rând-afarã (LIFO). Administratorii
de personal criticã astfel de aranjamente ca fiind prea restrictive. În mod indirect, schemele LIFO au beneficiul de
a ajuta la minimalizarea costurilor de reducere. Cu toate acestea, însã, ele au drept þintã cadrele tinere. Ar putea fi
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cadre mai în vârstã cu un stagiu de muncã mare cu costuri de reducere similare care ar dori sã se retragã ºi care nu
sunt luate în considerare de cãtre LIFO.
5.6 Scheme obligatorii

Prin impunerea unei astfel de scheme patronatul obþine posibilitatea de a alege cadrele care urmeazã a fi
reduse - de obicei pe cele care sunt mai puþin costisitoare. Oferirea posibilitãþii de retragere timpurie pentru
doritori va încuraja cadrele cu cel mai mare stagiu de muncã - ºi cele mai costisitoare beneficii - pentru doritori. În
afarã de faptul de a avea cele mai mari beneficii de retragere, pot exista cadre ce sunt extrem de costisitoare pentru
a le permite sã se retragã, doar dacã ele sunt foarte aproape de vârsta de retragere.
5.7 Scheme benevole

În timp ce condiþii îmbunãtãþite de retragere timpurie trebuiesc oferite cu consimþãmântul patronatului,
invitarea doritorilor de retragere timpurie ar putea fi drept o cale utilã de minimalizare a costurilor. Începeþi cu
invitarea doritorilor pentru condiþii «ieftine». Selectaþi candidaþii cei mai necostisitori, care fac faþã cerinþelor
managerilor locali. Dacã este necesar, treptat îmbunãtãþiþi condiþiile oferite, pânã când veþi obþine un numãr
suficient de doritori.
5.8 Evitarea creãrii de aºteptãri

Una din problemele principale în operarea schemelor benevole o constituie evitarea dezvoltãrii de aºteptãri
în privinþa cadrelor tinere, cã condiþii îmbunãtãþite de retragere vor fi oferite nedefinit. Astfel de aºteptãri trebuiesc
evitate, deoarece costul reducerii efective a vârstei de retragere a tuturor funcþionarilor publici ar fi foarte
considerabil.
Trebuiesc examinate diverse cãi de reducere a aºteptãrilor. De exemplu, dacã aranjamentele serviciului
public nu dispun de un mecanism de permitere a cadrelor bãtrâne de a demisiona ºi a se retrage timpuriu în baza
unor costuri neutre, atunci un astfel de mecanism trebuie introdus. Acesta trebuie sã fie considerat a fi drept model
atât pentru patroni, cât ºi pentru angajaþi, în raport cu care se pot examina condiþiile îmbunãtãþite de retragere
timpurie. Mai mult decât atât, cadrele tinere pot fi încurajate de a face prevederi proprii vizând retragerea sa,
posibil prin intermediul stimulentelor de impozitare. O astfel de schemã de economii, bazatã pe impozitarea
eficientã, permite funcþionarilor publici sã-ºi planifice compensarea unei pãrþi din costul de retragere timpurie
benevolã.
5.9 Evitarea creãrii deficitului forþei de muncã

Dat fiind faptul, cã schemele de retragere timpurie þintesc cadrele mai în vârstã, este posibil de a termina cu
deficitul ºi lipsa de experienþã a cadrelor. În loc de angajat un numãr mare de cadre de aceeaºi vârstã, serviciul
public ar putea fi lãsat sã angajeze un numãr neproporþional de mare de cadre mai tinere. Cu timpul aceasta poate
avea un efect negativ, ce ar putea conduce, de exemplu, la decãderea stãrii morale a personalului, dacã nu va fi în
stare sã garanteze promovarea. (Destul de ironic, schemele de retragere timpurie deseori sunt considerate de cãtre
managerii de personal drept un mecanism de înlocuire a blocajului de promovare. În timp ce acest lucru ajutã la
motivarea cadrelor tinere pe termen scurt, costul de ridicare a plãþii asociate este plasat în rândul celor mai
importante costuri provocate de retragerea timpurie. Mai mult decât atât, dacã e sã fie adoptat pe larg, acest fapt ar
perpetua, pur ºi simplu, distribuirea neechivalentã de vârstã.)
6. CONCLUZIE

Acest document demonstreazã costul înalt de lungã duratã al schemei de retragere timpurie. Retragerile
timpurii sunt folosite probabil mult mai extensiv decât este justificabil, þinându-se cont doar de criteriul financiar.
Organizaþiile din cadrul serviciului public, care opereazã scheme pensionare de platã-dupã-retragere, trebuie sã
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aibã o grijã deosebitã atunci, când se examineazã oferirea aranjamentelor de retragere timpurie pentru a asigura ca
implicãrile de lungã duratã pentru patroni - guvernul ºi contribuabilii sãi - sã fie înþelese bine. Conducãtorii
responsabili de selectarea candidaþilor la reducere, sau la retragerea timpurie, trebuie sã fie conºtienþi de aceste
costuri. Probabil cã preocuparea de viitor a managerului financiar constã în asigurarea ca orice retrageri timpurii
sã poatã fi justificate în vederea valorii stricte din motive bãneºti.
CAPITOLUL 4 REFORMAREA SCHEMELOR PENSIONARE,
IMPLEMENTAREA ARANJAMENTELOR DE TRANJIÞIE
DE DAGMAR KNIEP-ZAHA5
Pe fonul creºterii tot mai mari a duratei medii de viaþã, al natalitãþii scãzute ºi al scãderii ratei populaþiei
economic active, încep sã se producã schimbãri de lungã duratã în structura populaþiei, ceea ce va aduce la
creºterea vizând povara financiarã pentru toate sistemele pensionare pentru limitã de vârstã. Dificultatea tot mai
mare de a finanþa aceste sisteme nu reprezintã o problemã specificã pentru domeniul legat de legea pentru serviciul
public. Toate sistemele care furnizeazã pensii pentru limitã de vârstã - cum ar fi asigurarea pensionarã generalã
statutarã din Germania - se vor confrunta cu probleme considerabile dacã procentul persoanelor, ce depãºesc
vârsta de 60 de ani din numãrul total al populaþiei va continua sã creascã în viitor.
Studiile globale vizând asigurarea bãtrânilor demonstreazã cã problema nu se referã doar la Germania, însã
eu mã voi limita în documentul de faþã doar la experienþa þãrii noastre.
«Raportul pensiilor» pe care-l pregãteºte guvernul federal al Germaniei, nu va constitui doar o invenþie
curentã, dar va reprezenta ºi un studiu al cheltuielilor de personal, al beneficiilor ºi pensiilor din trecut ºi din viitor.
Pe viitor, raportul va fi prezentat periodic la fiecare patru ani.
Raportul va arãta pentru prima oarã dezvoltarea personalului de dupã anul 1970 ºi va include un pronostic
de pânã la anul 2008. El va conþine o multitudine de informaþii detaliate vizând dezvoltarea personalului activ,
numãrul de recipienþi ºi suma cheltuitã pentru acordarea beneficiilor.
Dat fiind faptul, cã creºterea numãrului de cadre rezultã cu o creºtere corespunzãtoare a numãrului de
recipienþi de beneficii ºi, prin urmare, a cheltuielilor pentru achitarea pensiilor cu 30-40 de ani mai mult, perioada
pentru care este fãcut pronosticul, reflectã creºterea personalului din anii 60 ºi, în primul rând, ai anilor 70.
Aceste creºteri au fost cauzate, în principal, de noile cerinþe, pe care societatea le-a impus statului ºi de sarcinile
adãugãtoare apãrute, care trebuiau îndeplinite de cãtre serviciul public. Prin urmare, creºteri deosebit de mari au
fost înregistrate în domeniul educaþiei (ºcoli, universitãþi) ºi securitãþii interne (serviciile de aplicare a legii). Mai
trebuie de menþionat ºi faptul, cã în perioada de dupã anul 1970 ºi pânã acum a crescut considerabil nu numai
numãrul funcþionarilor publici, dar ºi al salariaþilor ºi angajaþilor din cadrul serviciului public.
Aceastã creºtere a cadrelor împuternicite cu dreptul la pensii va conduce în viitor la o creºtere considerabilã
a fondurilor care trebuiesc fãcute accesibile pentru pensii.
Alt factor al costului, care nu trebuie subestimat, este durata totalã de platã a beneficiilor cãtre fiecare
recipient. Cu cât retragerea începe mai devreme, cu atât mai mare este perioada pe parcursul cãreia beneficiile
trebuiesc plãtite ºi cu atât mai mare este suma totalã a beneficiilor care trebuiesc plãtite pe parcursul perioadei de
retragere.
Conform studiilor Serviciului Federal pentru Statisticã al Germaniei, în medie pensionarii primesc beneficii
în decurs de 16 ani ºi, ulterior, pensii de întreþinere timp de încã ºapte ani pentru vãduv/-ã ºi copii.
În acest context, vârsta medie de retragere este de o importanþã decisivã. Factorii care influenþeazã aceastã
vârstã medie nu includ doar limite speciale de vârstã pentru anumite categorii de funcþionari publici ºi militari, dar
ºi multiplele cazuri de retragere timpurie. Aceºtia se atribuie schemelor de retragere timpurie prevãzute de lege,
retragerii timpurii pe motiv de invaliditate ºi multor funcþionari publici care fac uz de posibilitatea de retragere în
baza cererii depuse. Cãtre timpul de faþã, aceasta este vârsta de 62 de ani.
Cu excepþia soldaþilor, vârsta de retragere a funcþionarilor publici ºi judecãtorilor germani, precum ºi
lucrãtorii angajaþi în bazã de contract în domeniul serviciului public, este în jur de 59 de ani. Aceasta nu se
deosebeºte foarte mult de situaþia din cadrul sectorului privat: vârsta medie de retragere a lucrãtorilor din cadrul
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asigurãrii statutare a pensiei era de 59.4 ani.
Ceea ce surprinde, este faptul, cã atât în cadrul serviciului public, cât ºi al sectorului privat, vârsta de
retragere a femeilor, în totalitate, este mai micã decât cea a bãrbaþilor: femeile-funcþionari publici în medie s-au
retras cu câþiva ani mai devreme decât colegii lor bãrbaþi. Un procent neproporþional de mare s-a retras din
serviciul activ din cauza incapacitãþii de muncã - adicã a invaliditãþii - autorizate de medic. A efectua o comparaþie
despre numãrul salariaþilor de gen feminin care s-a retras din cauzã de incapacitate din cadrul serviciului public ºi
numãrul celor din cadrul sectorului privat nu este un lucru util, dat fiind faptul cã cazurile din sectorul privat, în
care incapacitatea de muncã (sau invaliditatea) a rezultat cu retragerea, deseori are loc înainte de atingerea vârstei
legale de pensionare pentru femei (60 de ani). Dimpotrivã, în legea pentru serviciul public nu este stabilitã o limitã
minimã de vârstã pentru femei.
Cauza pentru vârsta relativ micã, nu poate fi atribuitã doar femeilor, deoarece procentul lucrãtorilor de gen
feminin din cadrul serviciului public încã este relativ mic. În cadrul administraþiei federale, de exemplu, procentul
cadrelor feminine - adicã al funcþionarilor publici ºi colaboratorilor de gen feminin - nu constituie nici mãcar
20%.
Rãmâne de vãzut dacã durata medie mai mare a femeilor din trecut, de asemenea, se referã ºi la femeile care
s-au aflat în funcþii bine plãtite toatã viaþa lor - sau cel puþin cea mai mare parte din viaþã. Rezultatele studiilor
demografice s-au bazat pânã în prezent pe cercetãri ale femeilor care, pentru cea mai mare parte, n-au fost angajate
în servicii lucrative.
În lumina creºterii generale a duratei medii a vieþii ºi al perioadei mai îndelungate ce rezultã din acest fapt,
pe parcursul cãreia pensiile trebuiesc plãtite, este posibil de concluzionat, cã retragerea tot mai timpurie din cadrul
serviciului public va fi dificil de acceptat.
Estimãrile pesimiste fãcute în unele publicaþii susþin, cã suma totalã a plãþii pensiilor pentru funcþionarii
publici din Germania se poate dubla cãtre anul 2010, dacã toþi aceºti factori vor fi luaþi în considerare, iar unul
afirmã, cã pensiile vor fi ajustate anual în mod adecvat. Dacã aceastã estimare este corectã, vom vedea ce constatãri
vor fi expuse în «raportul pensiilor».
Cu toate acestea, cheltuielile bugetului public, legate de achitarea pensiilor, nu trebuiesc examinate fãrã a
se lua în considerare contextul corespunzãtor. În cadrul relaþiei unui serviciu pe viaþã ºi loialitãþii funcþionarilor
publici în raport cu patronatul public, pensiile lor sunt, de fapt, o formã de susþinere continuã în formã de beneficii
pentru limitã de vârstã. Bugetele publice din Germania, prin urmare, aratã pensiile în calitate de doar o parte din
cheltuielile de personal în întregime.
În ce priveºte povara asupra contribuabililor, rolul decisiv îl joacã mai degrabã dezvoltarea generalã, decât
greutatea relativã a factorilor individuali din cadrul cheltuielilor totale de personal. Aceastã abordare diferã de cea
a instituþiilor de asigurare creatã special în scopuri pensionare ºi finanþatã în bazã de solidaritate. Dat fiind faptul,
cã raportul dintre numãrul de contribuabili ºi numãrul de recipienþi de beneficii determinã mãrimea contribuþiei,
aceste instituþii de asigurare aspirã pentru un numãr cât mai mare de contribuitori.
Dacã de examinat bugetele de stat ale Germaniei, se poate observa cã din 1970 ºi pânã în prezent, cota
costurilor de personal ºi a pensiilor din cheltuielile bugetare totale nu s-a schimbat mult, în ciuda faptului, cã a avut
loc o creºtere puternicã a cifrelor absolute. În analiza finalã, aceasta înseamnã, cã bugetele publice au crescut în
aceeaºi mãsurã dupã cum a crescut personalul ºi cheltuielile pensionare.
Chiar mai importantã decât suma totalã a cheltuielilor pensionare din bugetele publice este relaþia lor cu
valorile macroeconomice pentru comparaþie. Mãsurat în raport cu dezvoltarea pe termen lung a produsului naþional
brut, sau produsului intern brut, sau a volumului total al bugetului social, respectiv, se pot face urmãtoarele afirmaþii
în privinþa pensiilor:

· Din 1970 (179.2 mln DM) pânã în 1993 (859.4 mln DM) bugetul social total - ce conþine toate cheltuielile
sociale, de la schemele pensionare pentru limitã de vârstã, beneficiile pentru ºomaj ºi protecþia socialã, pânã la
beneficiile de boalã - au crescut cu 380%. În comparaþie cu aceastã creºtere, creºterea cu 266% a cheltuielilor
legate de achitarea pensiilor din domeniul serviciului public - pe parcursul aceleiaºi perioade - se înregistreazã o
rãmânere clarã în urmã. Cheltuielile aferente pensiilor statutare au crescut, cu toate acestea, cu 391%;
· Partea din produsul naþional brut, care trebuie fãcutã accesibilã pentru pensii, puþin a scãzut din 1970
pânã în prezent. Aceasta este, în primul rând, din cauza descreºterii continue a numãrului de pensii pentru invalizii
de rãzboi;
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· Pe viitor, dezvoltarea bugetelor publice va fi paralelã cu valorile macroeconomice comparative.
Deºi tendinþele economice viitoare nu pot fi prezise în mod exact, în martie 1996 institutul german de
cercetãri PROGNOS a prezentat un studiu desfãºurat de Ministerul Federal al Muncii, care ia în considerare
experienþa precedentã ºi multe date naþionale ºi internaþionale de referinþã - de exemplu, dezvoltarea structurii
de vârstã a populaþiei, procentul populaþiei economic active, efectele numãrului în creºtere a femeilor angajate
activ în câmpul muncii ºi migranþilor, progresul tehnologic, dezvoltarea pieþei muncii ºi pieþei de vânzãri - ºi
elaboreazã scenarii alternative (cele mai bune ºi cele mai rele) pentru viitoarele dezvoltãri potenþiale. Inter alia, el
include o prezicere pe termen lung a produsului naþional brut (PNB) ºi cheltuielilor legate atât de pensiile din
domeniul serviciului public, cât ºi de sistemul pensionar statutar.
Conform acestor estimãri, cheltuielile vizând achitarea pensiilor pentru funcþionarii publici ºi pentru soldaþi,
dacã de exprimat în procent din PNB, nu va creºte atât de dramatic - de aproximativ o cincime - din costurile
sistemului pensionar statutar, care vor creºte cu aproximativ o treime. Dacã afirmaþiile fãcute de cãtre PROGNOS
sunt corecte ºi în ce mãsurã, se va afla din «raportul pensiilor».
În genere, experienþa Germaniei a condus spre urmãtoarea concluzie: împiedicarea creºterii vãdite a
cheltuielilor de personal - inclusiv pensiile din domeniul serviciului public - necesitã o politicã înþeleaptã ºi
corectã de recrutare din partea bugetelor publice ºi mai multe reduceri în rândurile cadrelor active. Primii paºi în
aceastã direcþie au fost, deja, fãcuþi sub lozinca de «guvern sãrac».
Conform reformei sistemului pensionar statutar, au fost luate mãsuri importante în domeniul pensiilor
serviciului public, în special prin amendamentul din 1992. Principala întrebare a reformei a constituit extinderea
ºi gradarea liniarã a mãrimii pensiei. Scara pensionarã existentã care era în descendenþã, a fost înlocuitã de o
creºtere liniarã la o ratã fixã de 1.875% din plata pensionarã pentru fiecare an de muncã pensionar.
Aceasta înseamnã, cã rata pensionarã maximã (75% din remunerarea finalã) poate fi atinsã dupã 40 - ºi nu
mai mult de 35 - de ani de muncã. În plus, noua lege acum prevede mãsuri de îngheþare a retragerii timpurii,
dându-se prioritate reabilitãrii ºi desemnãrii în alte funcþii ºi nu retragerii. Totodatã, pensiile urmeazã sã fie reduse
cu 3.6% pentru fiecare an de retragere timpurie începând cu anul 2002.
Aceste amendamente vor fi introduse treptat ºi vor intra în vigoare în totalitate pe parcursul perioadei când
creºterea demograficã va fi în aºa mãsurã, încât se va aºtepta cea mai mare creºtere a cheltuielilor pensionare.
Funcþionarii publici care sunt deja în funcþii la momentul când noua lege intrã în vigoare, vor fi supuºi
unor regulamente de tranziþie în privinþa drepturilor obþinute la viitoarea pensie. Aceste regulamente au drept
scop menþinerea drepturilor deja obþinute conform scãrii pensionare vechi. Pânã în mileniul urmãtor, vor fi
efectuate calcule comparative dintre condiþiile impuse de noua ºi vechea lege în cazul retragerii funcþionarilor
publici pentru a stabili cine va câºtiga în urma unei soluþii mai favorabile.
Conform modelului de pensii pentru funcþionarii publici, scara extinsã ºi linearizatã, precum ºi reducerea
pensiei, au fost incorporate în schema generalã a pensiei ocupaþionale suplimentare pentru angajaþii prin contract
în cadrul serviciului public.
Dupã efectuarea unei analize minuþioase a raportului pensiilor, va fi necesar de constatat cum legea existentã
vizând pensiile pentru funcþionarii publici ar putea fi amendatã cel mai bine. De asemenea, va depinde de
reprezentanþii sindicatelor ºi patronatului la negocierile colective de a implementa aceste amendamente în cadrul
acordurilor colective pentru colaboratorii prin contract.
Dat fiind faptul, cã suma care trebuie fãcutã accesibilã pentru pensiile funcþionarilor publici este determinatã
de perioada, pe parcursul cãreia trebuiesc plãtite beneficii, nu este clar dacã legislaþia viitoare din acest domeniu
va trebui sã se concentreze, în primul rând, la stoparea tendinþei curente spre retragerea timpurie ºi, în schimb, sã
aibã drept scop de a face ca viaþa medie de serviciu din cadrul sectorului public sã fie mai lungã. Din aceastã
cauzã, mãsurile suplimentare proiectate pentru a extinde perioada activã de muncã au fost incluse în Proiectul
Decretului de Reformare a Legii vizând Condiþiile de Muncã. Inter alia, el prevede:
· ridicarea limitei de vârstã pentru retragere (în bazã de cerere) de la 62 la 63 de ani;
· introducerea treptatã a reducerii de 3.6% a pensiei pentru fiecare an de retragere (în bazã de cerere) a
funcþionarilor publici înainte de atingerea vârstei de 65 de ani, începând cu anul 1998 ºi nu mai târziu de 2002; ºi
· stabilirea unor standarde mai rigide pentru determinarea invaliditãþii de muncã ºi promovarea
principiului, cã «reabilitarea ºi desemnarea de noi funcþii are prioritate asupra retragerii».
Dacã am reuºi sã ridicãm vârsta medie de retragere a funcþionarilor publici cu un an, câteva miliarde de
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mãrci germane ar fi economisite în fiecare an.
Raportul pensiilor va ajuta, de asemenea, sã determinãm, dacã va trebui de modificat ºi prevederile legale
pentru stabilirea unor limite de vârstã mai joase în privinþa sectorului responsabil pentru supravegherea respectãrii
legii (60 de ani) ºi al sectorului forþelor armate (de la 53 de ani în sus).
Cel puþin un lucru este evident: legislatorii îºi pot crea o viziune clarã, vizând consecinþele financiare al
unei mãsuri, dacã vor lua în considerare nu numai remunerarea cadrelor active de muncã, dar ºi pensiile care
urmeazã a fi plãtite cu mulþi ani mai târziu ºi - ceea ce este mai important - sã calculeze respectiv ºi toate mãsurile
din cadrul sectorului de personal.
Din alt punct de vedere, este contraproductiv de încercat de a reduce costurile pensionare prin promovarea
retragerii timpurii pentru surplusul de cadre prin intermediul unor regulamente legale speciale. Iniþial pare a fi
mai favorabil de plãtit 75% din plãþile beneficiare în loc de 100% din remunerare. Cu toate acestea, nu trebuie de
uitat cã aceasta se asociazã cu un val de plãþi pensionare care nu este acoperit de considerentele funcþiilor deþinute.
Situaþia actualã în Berlin este instructivã în aceastã privinþã. Existã aparate administrative enorme în
ambele pãrþi ale Berlinului reunificat ºi în oraºul vecin Potsdam, care este capitala Landului Brandenburg, totodatã
angajând ºi un numãr mare de oficialitãþi guvernamentale. Dacã unirea planificatã a Berlinului cu Landul
Brandenburg va fi introdusã în practicã, cadrele vor trebui reduse într-o mãsurã mult mai mare decât cea de
scãdere pe motiv pentru limitã de vârstã.
Altã idee constã în înlocuirea, în perspectivã, a unui numãr mare de funcþionari publici cu angajaþi prin
contract, dar din punctul de vedere al perspectivelor de cost, aceasta nu pare a fi potrivitã. Dupã cum aratã numeroase
studii - ultimul fiind cercetarea (august 1995) efectuatã de cãtre Ministerul Finanþelor al Landului Saxonia de Jos
- în totalitate nu numai cã este mai scump (cu aproximativ 5-15%) de angajat lucrãtori prin contract în locul
funcþionarilor publici, însã transferarea contribuþiilor patronatului cãtre serviciul de asigurare a pensiei statutare
va agrava ºi mai tare situaþia financiarã ºi aºa complicatã a bugetelor publice. Cheltuielile de personal mai mari
pentru lucrãtorii prin contract pe parcursul perioadei active de lucru a acestora se vor adãuga peste câteva decenii
la costurile tot mai mari de achitare a pensiilor pentru pensionarii existenþi.
În afarã de aceastã comparaþie a costurilor, mai sunt încã alþi doi factori care trebuiesc luaþi în considerare
la examinarea finanþelor publice: impozitul pe venit din pensiile funcþionarilor publici ºi granturile federale
pentru a cofinanþa pensiile statutare care, în 1994, erau de 64 de miliarde DM, sau în jur de o cincime din
cheltuielile totale vizând pensiile statutare.
Dat fiind faptul, cã bugetele continuã sã fie restrânse, nu se aºteaptã o îmbunãtãþire în urma creãrii actuale
a unor fonduri pensionare stabilite. Nu este posibil de a economisi bani prin intermediul achitãrii beneficiilor
pensionare pe viitor din contul unui fond pensionar separat înafarã de bugetul curent. Constituirea de rezerve
pentru astfel de fonduri nu va fi deloc economicã, deoarece situaþia bugetarã rãmâne tot atât de tensionatã din
cauzã cã nu are rost de alocat bani într-un fond cu rate mici de depunere, în timp ce pãrþi considerabile din bugetul
curent trebuiesc finanþate cu ajutorul unor credite costisitoare.
Pentru a sumariza, în analiza finalã, toate sistemele pensionare pentru limitã de vârstã, actualmente, reprezintã
niºte forme diferite ale sistemelor de platã-dupã-retragere. Pentru a le putea baza pe un sistem de asigurare acoperit
de capital, ar însemna crearea unor rezerve enorme, care nu s-ar încadra nici pe departe în nici un buget public. Cu
toate acestea, Statul, de obicei, nu este liber sã aleagã o formã de investiþie pentru aceastã sumã extrem de mare,
care este, actualmente, dependentã de cetãþenii sãi - noi toþi þinem minte cã fondul pensiei private din SUA a fost
cândva victima falimentãrii bursei de valori.
Tot ce rãmâne pare a fi sistemul tradiþional ºi verificat al contractului dintre generaþii, adicã beneficiile
sunt finanþate din veniturile curente. Conform sistemelor din Germania, acestea sunt alcãtuite din veniturile
fãcute accesibile pentru pensiile serviciului public pe de o parte, ºi contribuþiile curente, plus granturile federale
pentru sistemul pensionar statutar, pe de altã parte.
Ca ºi toate celelalte beneficii schimbate dintre generaþii, acest sistem este, în general, susceptibil faþã de
deficitul demografic. Deºi noi toþi ne confruntãm de o descreºtere a populaþiei - de exemplu, mai puþini brutari
vor trebui pe viitor sã coacã mai multã pâine, pentru a exemplifica - noi putem recurge la experienþa din trecut:
Într-o economie dinamicã, nu atât numãrul persoanelor este important pentru capacitatea sistemului pensionar
pentru limitã de vârstã, ci câþi din ei au serviciu ºi cât de productiv lucrul lor este. Permiteþi-mi sã confirm aceasta
prin douã cifre: în perioada din 1950 pânã în 1990, produsul naþional brut al Germaniei a crescut cu 47.3%, în
timp ce numãrul persoanelor economic active a crescut doar cu 42% pe parcursul aceleiaºi perioade. Aceasta
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înseamnã cã o creºtere înregistratã în prosperitatea naþionalã ºi, în acest context, capacitatea de finanþare a pensiilor
pentru limitã de vârstã este mai dependentã de productivitatea economiei þãrii în general, decât de numãrul total
al persoanelor angajate.
CAPITOLUL 5. SCHEME PENSIONARE NAÞIONALE
ÎN ZECE ÞÃRI ALE EUROPEI CENTRALE ªI DE EST
1. Albania

Drepturile la protecþia socialã în Albania sunt garantate de cãtre urmãtoarele legi principale: Legea cu
privire la «Prevederile constituþionale principale» ºi Actul vizând protecþia socialã nr. 7703 din 11 mai, 1993.
Conform legislaþiei de mai sus, toþi cetãþenii economic activi din Albania ºi familiile lor sunt asiguraþi în
caz de boalã, maternitate (inclusiv granturi de naºtere a copiilor), traume la locul de muncã ºi ºomaj, existând,
totodatã, ºi pensii pentru limitã de vârstã, de invaliditate ºi pentru întreþinuþi (inclusiv granturi de moarte).
Înainte de a trece la aranjamentele de asigurare, vã vom prezenta o micã introducere a Albaniei ºi problemelor
ei sociale.
Albania este o þarã europeanã cu o suprafaþã de aproximativ 29 000 km pãtraþi. În jur de 3.3 mln de
albanezi trãiesc în þarã ºi aproximativ acelaºi numãr, sau ceva mai mult, în strãinãtate. În jur de 60% din populaþie
trãiesc la þarã, iar peste 70% din Albania este înalt ruralã.
Populaþia este relativ tânãrã, cu o vârstã medie de 28 de ani, structuratã în felul urmãtor:

·
·
·
·
·

pânã la vârsta de 4 ani: 11%;
de la 5 la 15 ani: 21.6%;
de la 16 la 24 ani: 19.2%;
de la 25 la 60 ani: 40%; ºi
peste 60 de ani: 8.2%.

Durata medie a vieþii albanezilor este de 71.4 ani; 68.5 pentru bãrbaþi ºi 74.3 pentru femei.
Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, Albania a rãmas cu partea roºie a hãrþii Europei ºi a urmat modelul
rus de socialism. Timp de 50 de ani, Albania a practicat eºecul principiilor socialiste, în special colapsul total al
propriului «principiu de dezvoltare a cadrelor» care a adus þara la o izolare colosalã de sine stãtãtor.
Pe parcursul acelei perioade, foarte puþin a fost fãcut, dacã nu chiar nimic, pentru a reconstrui economia,
care a fost centralizatã extrem de mult, ceea ce a condus la deosebiri economice ºi sociale mari. Deosebirile erau
atât de evidente, încât regimul comunist cu greu putea sã le ascundã.
În decembrie 1990, s-a început o miºcare democraticã în Albania, iar în martie 1992 la putere a venit un
guvern democratic în rezultatul alegerilor democratice libere. În Albania s-au început reforme pentru a transforma
viaþa economicã ºi socialã a þãrii. Programul general al reformei include reformarea domeniului social, care au
drept scop crearea unei baze solide a unui sistem modern de protecþie socialã net ºi de asigurare a bunãstãrii.
Anterior exista un sistem de protecþie socialã, creat în 1947. Trebuie de menþionat, cã politicile care au fost
create anterior, erau condiþionate de dezvoltarea centralizatã a economiei, o ratã înaltã a angajãrii fictive ºi al
salariilor garantate de stat. În jur de 90% din lucrãtori primeau salarii comparabile, la nivel minim, care cu greu
puteau asigura un nivel minim de trai. Iatã de ce sistemul socialist vechi a fost considerat foarte neadecvat, iar
pentru a face faþã noilor cerinþe, era extrem de necesar de adoptat un set de reforme. În plus, în cadrul sistemului
vechi au fost create doar trei programe de asigurare: incapacitate temporarã, maternitate ºi asigurarea pensionarã.
În trecut a fost aplicatã o politicã foarte neraþionalã în sectorul social, o politicã care avea drept scop
soluþionarea problemelor imediate fãrã a considera impactele viitoare ºi viitoarele dezvoltãri.
Fiind favorizatã de creºterea demograficã, a fost introdusã o lege liberalã care a condus la abuzarea asigurãrii
pensionare. Acest cadru legal a fãcut ca cetãþenii sã se poatã retrage uºor, chiar ºi cei cu un stagiu de muncã foarte
mic. Condiþiile de retragere, cum ar fi vârsta de retragere ºi mãrimea stagiului, erau strâns legate de categoriile de
serviciu, sau de gradul de dificultate a serviciului.
Schema pensiei pentru limitã de vârstã anticipa trei categorii de serviciu:
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· Prima categorie conþinea ocupaþiile cele mai dificile (minele, industriile metalurgicã, chimicã ºi
textilã, etc.). Bãrbaþii încadraþi în aceastã ocupaþie se puteau retrage la vârsta de 50 de ani, cu doar, un stagiu de
muncã de 20 de ani, iar femeile - la vârsta de 45 de ani, cu un stagiu de muncã de 15 ani;
· Cea de-a doua categorie cuprindea locurile de muncã mai puþin dificile, vârsta de retragere fiind de 55
de ani pentru bãrbaþi, cu un stagiu de muncã de 25 de ani ºi 50 pentru femei, cu un stagiu de muncã de 20 de ani;
· Cea de-a treia categorie cuprindea ocupaþiile obiºnuite, vârsta de retragere fiind cea de 60 de ani pentru
bãrbaþi, cu un stagiu de muncã de 25 de ani ºi cea de 55 de ani pentru femei, cu un stagiu de muncã de 20 de ani.
În afarã de aceste «facilitãþi», au fost introduse alte prevederi speciale la începutul anilor 1990, pentru a
încuraja retragerea timpurie ºi a crea noi vacansii pentru cadrele tinere. Drept rezultat, din 1990 ºi pânã la sfârºitul
anului 1993, fiecare salariat, care avea acumulat stagiul necesar de muncã, putea deveni candidat la retragerea cu
cinci ani înainte de vârsta prevãzutã de aceste categorii menþionate mai sus.
Este uºor de observat, cã aceste prevederi încurajau o creºtere foarte rapidã a populaþiei neactive ºi al
numãrului de beneficiari din domeniul asigurãrii sociale. În comparaþie cu anul 1960, creºterea beneficiilor a fost:

·
·
·
·

de 8.5 ori mai mult în 1970;
de 8.5 ori mai mult în 1980;
de 2.0 ori mai mult în 1985; ºi
de 26.1 ori mai mult în 1993.

În perioada 1979-1990, creºterea medie anualã a pensionarilor a fost de 7-8%, în pofida faptului, cã creºterea
naturalã anualã a populaþiei a fost doar de 2%. Aceasta se datoreazã, în principal, impactului de creºtere rapidã a
retragerii în cadrul ocupaþiilor favorabile ºi al retragerilor timpurii (înainte de a atinge vârsta de 60 de ani pentru
bãrbaþi ºi de 55 de ani pentru femei). Retragerea timpurie din 1993 a atins cifra de 42% din totalul pensiilor pentru
limitã de vârstã, în comparaþie cu 18.7% a numãrului total din 1975. Aceastã creºtere a fost, de asemenea, urmatã
de o reducere a vârstei medii de retragere care, cãtre sfârºitul anului 1993, era de 53.1 ani în comparaþie cu 57.6
ani în 1975. Astfel, perioada beneficiilor a crescut, în medie, cu 19.5 ani pe beneficiar.
Datele statistice vizând demografia, compilate de cãtre Institutul Naþional pentru Statisticã, au demonstrat
o tendinþã nouã ºi diferitã, indicând cã:

· rata natalitãþii scãdea repede - de la 79 000 în 1990 pânã la aproximativ 65 000 pe an, calculatã pentru
1995-2000;
· procentul populaþiei active de vârstã aptã de muncã (15-59 de ani), care era relativ înalt în perioada
1969-1989, va scãdea considerabil în 1989-1994 din cauza descreºterii natalitãþii ºi al emigraþiei;
· grupul mai în vârstã (persoanele de peste 60 de ani) va creºte. S-a estimat cã în 2000 acest grup se va
mãri cu 42% în comparaþie cu anul 1989.
Ajustarea schemelor de protecþie socialã la aceste condiþii noi a fost un lucru foarte dificil, care a
necesitat îmbunãtãþiri mari ºi schimbãri esenþiale în cadrul legal existent. Încercând sã gãseascã niºte soluþii ºi
sã facã faþã cerinþelor impuse de schimbãrile recente, a fost adoptatã o legislaþie nouã vizând protecþia socialã.
Noua schemã a protecþiei sociale din Albania furnizeazã beneficii atât relevante-de-platã, cât ºi nerelevantede-platã. Beneficiile relevante-de-platã sunt garantate conform Decretului de Asigurare Socialã din 11 mai
1993. Acest Decret prevede furnizarea beneficiilor de asigurare în cinci ramuri de asigurare, în caz de:

·
·
·
·
·

boalã;
naºtere a copilului;
accidente de muncã/azart ocupaþional;
pensii (pentru limitã de vârstã, de invaliditate ºi de urmaº); ºi
ºomaj.

Finanþarea acestor beneficii se efectueazã prin intermediul contribuþiilor, care se plãtesc în fondul de
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asigurare socialã de cãtre salariaþi ºi patronatul lor.
Altã lege garanteazã distribuirea beneficiilor nerelevante-de-platã. Decretul «Despre ajutoarele economice
ºi protecþia socialã din Republica Albania», prevede asigurarea cu asistenþã socialã a persoanelor cu venituri
scãzute în întregime pe familie. Acestea sunt niºte beneficii minime ºi testate de câºtiguri, care sã asigure cel
puþin un nivel minim de trai. Schema este finanþatã de la bugetul de stat prin intermediul impozitelor generale.
Legea de asigurare socialã a constituit drept baza de reorganizare a întregului sistem de asigurare socialã; noul
sistem a fost creat în baza unui model nou ºi proiectat pentru a face faþã cerinþelor impuse de economia liberã de
piaþã.
Noul sistem conþine urmãtoarele scheme:

·

Schema de asigurare generalã (fundamentalã)

Aceasta este o schemã mandatarã de platã-dupã-retragere, unde toate persoanele economic active (salariaþii
ºi antreprenorii) trebuie, în mod obligatoriu, sã fie asiguraþi. Schema acoperã întreaga populaþie, urbanã ºi
ruralã, asigurând beneficii de protecþie în cele cinci ramuri enumerate mai sus.
Schema este finanþatã în baza contribuþiilor plãtite de cãtre persoanele asigurate ºi patronii lor. Totodatã,
schema este asiguratã de cãtre bugetul de stat în caz de insolvabilitate (faliment).

·

Schema voluntarã de asigurare

Aceasta constã dintr-o extensiune a schemei generale de a proteja unele categorii de oameni care:
- nu sunt asiguraþi în mod obligatoriu;
- din cazuri acceptabile au abandonat asigurarea obligatorie ºi poate continua în vederea asigurãrii
conform aranjamentelor benevole; sau
- persoane angajate de sine stãtãtor, care doresc sã aibã beneficii mai mari.

·

Scheme suplimentare de asigurare

- beneficii suplimentare de stat
Decretul de asigurare socialã permite de a face aranjamente în plus la asigurarea obligatorie. Parlamentul
sau guvernul are dreptul de a introduce schemele suplimentare pentru funcþionarii publici ºi militari.
Aceste beneficii suplimentare trebuiesc finanþate de la bugetul de stat.
- schema suplimentarã privatã
Aceastã schemã, care este privatã, se aplicã atât pentru lucrãtorii din sectorul privat, cât ºi pentru cei din
sectorul public. Ea dã posibilitate persoanelor care sunt asigurate, sã beneficieze în urma retragerii timpurii (la
vârsta de 40 de ani) sau sã primeascã beneficii mai mari, dacã ei au achitat contribuþii timp de cel puþin cinci
ani. Schema este finanþatã din contribuþiile individuale fãcute de cãtre lucrãtorii asiguraþi ºi patronii lor.
Beneficiile sunt strâns legate de mãrimea contribuþiilor fãcute de persoanele asigurate.
Pentru a administra asigurãrile suplimentare private pot fi însãrcinate organele legale sau alte organizaþii
specializate. Aceste fonduri întotdeauna sunt fondate ºi administrate de cãtre acþionari. Pentru beneficiile asigurate
de cãtre asigurarea privatã nu este stabilit un nivel maxim sau minim; acestea sunt în dependenþã de contractele
individuale ºi/sau colective. Aceasta este o schemã finanþatã anticipat.
· Pensii speciale de stat
Conform acestei scheme, Consiliul de Miniºtri are dreptul sã acorde pensii speciale de stat, sau suplimente,
persoanelor care s-au evidenþiat în miºcãrile de eliberare naþionalã, pentru democraþie ºi politicã, cercetãri
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ºtiinþifice, culturã, economie, etc. Mai existã ºi pensii speciale pentru persoanele care au fost persecutate politic în timpul regimului comunist. Toate schemele speciale sunt finanþate de la bugetul de stat.
Aranjamente legale
Conform noii legislaþii, sistemul general de asigurare protejeazã întreaga populaþie economic activã în
mod obligatoriu. Persoanele angajate ºi cele angajate de sine stãtãtor, cu reºedinþa în Albania, precum ºi albanezii
angajaþi în strãinãtate, sunt asiguraþi în caz de pierdere a sursei de venit, cauzatã de incapacitate temporarã, de
naºtere a copilului, de traume la serviciu, ºomaj, bãtrâneþe, invaliditate ºi de moarte a întreþinãtorului familiei.
Întregul cadru legal precedent a fost revizuit, cele mai mari îmbunãtãþiri fiind fãcute în privinþa asigurãrii
pensionare. Una din schimbãrile cele mai mari constã în eliminarea categoriilor de serviciu, precum ºi al vârstelor
extrem de favorabile. Vârsta de retragere a devenit standardã, iar perioada de asigurare - mult mai îndelungatã.
Condiþiile de eligibilitate acum sunt:

·
·
·

retragerea de la activitatea economicã;
dupã 35 de ani de contribuþii (atât pentru bãrbaþi, cât ºi pentru femei); ºi
la vârsta de 60 de ani pentru bãrbaþi ºi 50 pentru femei.

Este prevãzutã o perioadã de tranziþie pentru aplicarea noilor mãsuri. Cãtre anul 2004, noua legislaþie
va deveni efectivã pe deplin; vârstele de retragere legate de categoriile diferite de serviciu ºi perioada de contribuþii
vor fi mãrite treptat.
Asigurarea pensiei mai conþine prevederi pentru echitatea socialã; noile mãsuri au fost introduse pentru
a calcula beneficiile, luându-se în considerare perioadele de asigurare ºi ratele contribuþiilor.
Cele trei tipuri de beneficii pensionare (pentru limitã de vârstã, de urmaº ºi de invaliditate) sunt calculate în
acelaºi mod. Formula utilizatã la calcularea mãrimii pensiei are douã componente. Primul introduce principiul
beneficiului minim. Toþi cetãþenii au dreptul la suma minimã garantatã, care trebuie sã asigure cel puþin nivelul
minim de trai care va fi stabilit de cãtre guvern. Cel de-al doilea, reprezintã o sporire, bazatã pe participarea persoanelor
la schema de asigurare; ea este proporþionalã cu anii ºi sumele contribuþiilor fãcute de persoana asiguratã.
Costul schemei ºi aranjamentele financiare
Noua schemã a mai modificat ºi aranjamentele financiare. Schemele de asigurare socialã sunt prevãzute
de a fi niºte activitãþi non-profit. Venitul în urma contribuþiilor va acoperi cheltuielile totale ale schemei
(costurile de asigurare, plus costurile administrative). Statul va finanþa doar programe speciale, cum ar fi
pensiile de merit, alocãrile ºi categoriile de personal, pe care guvernul a decis sã le susþinã, de exemplu,
soldaþii supuºi serviciului obligator, beneficiarii indemnizaþiilor de ºomaj, etc.). Salariaþii vor mai plãti o
contribuþie ºi din salariul lor calculat.
Contribuþia obligatorie este împãrþitã de cãtre salariat ºi patronul sãu, cota salariatului reprezentând
10%, iar cea a patronului - 26% din salariu. În plus, patronul va plãti, de asemenea, 6.5% din salariu pentru
asigurarea ocupaþionalã în caz de traume (0.5%) ºi asigurarea în caz de ºomaj (0.6%). Patronul este obligat sã
deducã ºi sã transfere contribuþia totalã în fondul de asigurãri sociale.
Mai au loc ºi schimbãri fundamentale în administrarea asigurãrii sociale. Managementul asigurãrii sociale a
fost încredinþat Institutului pentru Asigurarea Socialã, un institut public independent. Institutul este condus de Consiliul
Administrativ, la care participã reprezentanþi din partea celor trei sfere sociale - guvern, patronat ºi sindicate.
Noul sistem este acum complet. În afarã de asigurarea socialã obligatorie, care asigurã susþinere populaþiei
economic active în întregime (indiferent de tipul de angajare), sistemul mai permite ºi asigurarea benevolã. A
fost adoptatã o altã lege - Legea vizând Protecþia Suplimentarã ºi Instituþiile Pensionare Private - ºi au devenit
efective pentru a implementa Articolul 4 din Decretul pentru Asigurarea Socialã. Se mai desfãºoarã activitãþi
satisfãcãtoare ºi în vederea preparãrii beneficiilor suplimentare pentru funcþionarii publici ºi militari.
Noua schemã a fost în vigoare timp de acum doi ani. Sistemul de asigurare socialã a dovedit cã ea este
durabilã din punct de vedere economic deoarece, pentru prima datã, bugetul ºi-a realizat stipulãrile. Sistemul
poate fi considerat efectiv în garantarea beneficiilor existente ºi furnizãrii beneficiilor promise. Totodatã, ºi
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experienþa dovedeºte cã organizaþiile independente de stat pot îndeplini cu succes acest business de asigurare.
Problemele majore încã vor urma
Noi încã nu putem pretinde cã am construit un sistem complet de securitate socialã; încã multe mai sunt
de fãcut în aceastã privinþã. Acum are loc doar instaurarea cadrului legal, iar implementarea sa va necesita
eforturi mari. Este important ca legislaþia, pe care am adoptat-o sã fie bazatã pe abordãrile cele mai moderne.
Acest lucru eu aºi dori sã-l accentuez. Paralel cu transformãrile legale, noi mai lucrãm ºi în vederea reorganizãrii
administraþiei schemei. Trebuiesc create noi unitãþi administrative, atât în centru, cât ºi în localitãþi.
Pentru a fi realiºti, noi trebuie sã acceptãm, cã perioada de tranziþie, prin care trece þara noastrã, a
generat multe probleme legate de experienþa limitatã pe care o avem în vederea soluþionãrii noilor probleme
sociale ºi dificultãþilor financiare ale economiei de tranziþie.
Situaþia economicã dificilã prin care trece, actualmente, Albania, nu influenþeazã mult sfera socialã în
sensul supra-împovãrãrii schemelor de asigurare socialã ºi de a face ca finanþarea lor sã fie foarte dificilã.
Rata ºomajului curent de 13% a redus esenþial numãrul de contribuitori ºi a scãzut raportul
interdependenþei (contribuitori/beneficiari), creând condiþii foarte dificile pentru schemã pentru a putea
supravieþui. Indiferent de multiplele dificultãþi pe care le întâmpinãm, eu cred cã schema este bine conceputã
ºi problemele majore vor fi soluþionate în perioada de tranziþie, ºi cã pe viitor va fi realizat, neapãrat, un
progres.
2. Bulgaria

Sistemul de securitate socialã are o tradiþie îndelungatã în Bulgaria. Prima lege vizând asistenþa socialã
a persoanelor invalide a fost trecutã în parlament în 1881. În 1885 a fost Legea cu privire la retragerea
funcþionarilor publici. În perioada 1900-1920, au fost adoptate prevederi cu privire la securitatea socialã pentru
lucrãtorii angajaþi în caz de boalã, accidente, pentru limitã de vârstã ºi de naºtere a copilului. În 1924, Legea cu
privire la securitatea socialã a creat un sistem de protecþie socialã universal ºi mandatar. În 1949, noua Lege
vizând securitatea socialã, a adunat diverse tipuri de securitate socialã într-un singur fond administrat de cãtre
Institutul de Stat de Protecþie Socialã. Bugetul Institutului de Protecþie Socialã a devenit o parte ºi a bugetului
integrat de stat.
În 1957, Legea cu privire la Beneficiile Pensionare a fost trecutã prin Parlament care stabilea un sistem
pensionar general pentru toate categoriile persoanelor asigurate, cu excepþia cooperativelor ºi fermierilor
privaþi, beneficiile de securitate socialã ale cãrora erau reglementate de cãtre o lege specialã. Ultima lege a fost
în vigoare din 1961 pânã în 1975. Dupã aceea, fermierii au fost incluºi ºi ei în cadrul Legii pentru Beneficiile
Pensionare.
În ce priveºte securitatea socialã, lucrãtorii angajaþi în cadrul guvernului se supun prevederilor Legii
vizând beneficiile pensionare. Nu existã nici un fel de privilegii, pentru angajaþii din cadrul guvernului, existând
niºte condiþii egale pentru salariaþii din sectorul public ºi cel cooperatist.
Sistemul securitãþii sociale este finanþat prin intermediul contribuþiilor de securitate socialã, achitate
doar de cãtre patronat. Sistemul opereazã în bazã de platã-dupã-retragere. Nivelul beneficiilor este diferit pentru
fiecare din cele trei categorii ocupaþionale bazate pe gradul de nocivitate. Contribuþiile de securitate socialã
plãtite sunt egale cu 50% din compensaþia calculatã pentru Categoria I, 45% pentru Categoria II, ºi 35% pentru
Categoria III. Doar persoanele angajate din cont propriu, singuri proprietari ºi profesioniºtii free-lance plãtesc
contribuþii de securitate socialã din cont propriu.
Sistemul de securitate socialã (înafarã de ocrotirea sãnãtãþii) este administrat de cãtre Secþia Principalã
Securitate Socialã din cadrul Ministerului Muncii ºi Relaþiilor Sociale ºi subdiviziunile sale regionale de securitate
socialã.
Legea cu privire la beneficiile pensionare prevede urmãtoarele tipuri de beneficii personale ºi moºtenite:

·
·

beneficii pensionare pentru limitã de vârstã;
beneficii legate de incapacitate ºi boalã;
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·
·

beneficii din motiv de traume la serviciu ºi boalã profesionalã;
beneficii pensionare pentru limitã de vârstã pentru meºteºugari ºi fermieri privaþi; ºi
beneficii pensionare legate de deces în privinþa tipurilor de mai sus.
Cerinþele de calificare la pensiile pentru limitã de vârstã sunt de 60 de ani pentru bãrbaþi ºi de 55 de ani
pentru femei, ºi un stagiu de muncã de 25 de ani pentru bãrbaþi, ºi de 20 de ani pentru femei. Dacã stagiul de
muncã este mai mic decât se cere, de cel puþin o jumãtate, pensia este redusã în bazã de pro rata.
Opþiunea de retragere timpurie a fost introdusã în aprilie 1990 pentru bãrbaþii în vârstã de 57 de ani ºi
pentru femeile de 52 de ani, dacã aceºtia sunt eligibili în baza a câtorva condiþii suplimentare. Amendamentul
acesta la Legea pentru Beneficiile Pensionare a fost înlocuit în iunie 1992. Pensiile, conform opþiunii de
retragere timpurie, au fost reduse (cu 20%) în comparaþie cu pensiile normale pentru limitã de vârstã.
În plus, opþiunea de retragere timpurie se aplicã în raport cu persoanele care au lucrat în condiþii care
oferã calificare pentru Categoriile I ºi II.
Militarii ºi persoanele care îndeplinesc funcþii similare, precum ºi învãþãtorii, se pot califica pentru
retragerea timpurie dacã au îndeplinit stagiul de muncã respectiv.
Stagiul de muncã include perioade acoperite de contribuþii sociale ºi alte câteva cazuri echivalente
(naºterea copilului, serviciul militar obligatoriu). Durata stagiului de muncã este calculatã în bazã consolidatã,
indiferent de sectorul de angajare. Perioadele în care persoana n-a avut contract de muncã sau n-au fost plãtite
nici un fel de contribuþii la sistemul protecþiei sociale, nu se includ în stagiul de muncã.
Rata de înlocuire este de 55% din leafa sau salariul mediu lunar calculat pe parcursul a trei ani consecutivi
de muncã, pe parcursul ultimilor 15 ani de muncã, la dorinþa persoanei în cauzã. La pensie se adaugã 2% pentru
fiecare an de muncã de-asupra nivelului minimal prevãzut, dar alocãrile ulterioare nu pot depãºi 12% sau ºase
ani în total.
Ca ºi toate celelalte persoane asigurate, lucrãtorii guvernamentali au dreptul la beneficii pensionare de
invaliditate în caz de îmbolnãvire totalã, accidente de muncã sau de boalã profesionalã, precum ºi dreptul la
pensii în caz de deces referitor la tipurile enumerate mai sus.
Cerinþele pentru calificarea la beneficiile pensionare de invaliditate în caz de boalã sunt urmãtoarele:
invaliditate permanentã sau de lungã duratã ºi un stagiu de muncã de cel puþin cinci ani pentru persoanele în
vârstã de peste 25 de ani ºi de trei ani pentru persoanele în vârstã de 20-25 de ani. Pentru persoanele de pânã la
vârsta de 20 de ani, nu se cere nici un stagiu de muncã.
Gradul de invaliditate este constatat de un consiliu medical. Existã trei grupe de invaliditate: de grupa
I pentru persoanele care nu pot îndeplini nici un fel de lucru; de grupa II pentru persoanele care nu pot îndeplini
lucrul profesional; ºi de grupa III pentru persoanele care trebuie sã-ºi schimbe ocupaþia sau condiþiile de
muncã.
Ratele de înlocuire sunt de 55% din leafa sau salariul calculat pe parcursul a 12 luni de serviciu înainte
de data de constatare a invaliditãþii pentru invaliditatea de grupa I, 40% pentru grupa II ºi 25% pentru grupa III.
Pensia de invaliditate de boalã de grupa I poate fi mãritã cu 75% din beneficiu în caz dacã mai existã ºi
o persoanã întreþinutã. Pensiile de invaliditate legate de accident sunt plãtite în condiþii similare, cu excepþia
faptului cã pentru ele nu este impusã nici o cerinþã vizând stagiul minimal de muncã.
Legea cu privire la beneficiile pensionare prevede posibilitatea de a primi douã pensii concomitent.
Primul beneficiu se plãteºte deplin, în timp ce cel de-al doilea este limitat doar la o jumãtate din mãrimea
stabilitã.
Beneficiile în caz de deces sunt stabilite în mãrime de 50% din beneficiile pensionare personale ale
persoanei decedate în cazul când este numai un singur moºtenitor, 75% pentru doi moºtenitori ºi 100% pentru
trei sau mai mulþi moºtenitori.
În cazurile când lucrãtorul este demisionat din cadrul instituþiei, companiei sau organizaþiei, sau dacã
contractul de muncã este suspendat în urma expirãrii termenului, indemnizaþiile de ºomaj se plãtesc în dependenþã
de vârstã ºi de durata stagiului de muncã, dar acestea nu pot depãºi termenul de 12 luni.
Beneficiile de securitate socialã nu sunt ajustate automat. Ele sunt ajustate sau actualizate printr-o
decizie guvernamentalã în baza indicelui de inflaþie stabilit.
Înainte de atingerea vârstei de retragere, conform Legii vizând beneficiile pensionare, persoanele se
pot califica pentru obþinerea beneficiilor de invaliditate sau sã primeascã beneficii în caz de deces.
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Pensiile pentru limitã de vârstã sunt beneficii pe viaþã, în timp ce pensiile de invaliditate sunt garantate
pentru o perioadã anumitã stabilitã de consiliul medical.
Toate beneficiile pensionare sunt scutite de impozit. Pensionarii îºi primesc beneficiile prin intermediul
oficiilor poºtale sau al Bãncii de economii de stat.
Condiþiile economice s-au schimbat considerabil în Republica Bulgarã începând cu anul 1990.
Schimbarea a avut efecte dezastruoase asupra sistemului de securitate socialã. Cãtre sfârºitul anului 1991, erau
2 374 418 de pensionari ºi 4 108 598 de persoane asigurate, întreaga populaþie fiind în numãr de 8 993 310.
Rata inflaþiei era foarte înaltã dar creºterea beneficiilor de asigurare socialã a rãmas în urmã considerabil. Mai
mult decât atât, pensiile erau unica sursã de venit pentru acest grup mare de populaþie. În 1991, cheltuielile de
platã a pensiilor au fost în mãrime de 14% din produsul intern brut al þãrii.
În plus, indicii demografici sunt extrem de nefavorabili pentru sistemul de securitate socialã, cu o
tendinþã continuã de înrãutãþire.
Pe parcursul ultimilor ani, câteva dezbateri publice au fost desfãºurate în legãturã procesul reformei. A
fost atins un consens în privinþa aspectelor majore ale reformei.
Reforma a început deja cu Legea vizând crearea fondului securitãþii sociale. Dupã reforma instituþionalã
din 1996, Asambleea Naþionalã a Republicii Bulgaria va examina un set de legi legate de toate aspectele
protecþiei sociale.
Credem cã noua Lege vizând lucrãtorii guvernamentali va face posibil de a cuprinde acest grup de
lucrãtori în cadrul unei scheme pensionare separate.
3. Republica Cehã

În Republica Cehã, nu existã o schemã pensionarã separatã a serviciului public. Nu existã un sistem
pensionar special pentru nici o categorie de lucrãtori. Cu toate acestea, pentru toþi cetãþenii sau rezidenþii
Republicii existã un tip suplimentar de asigurare pensionarã.
În 1994, a intrat în vigoare Legea cu privire la asigurarea pensionarã suplimentarã cu contribuþii de
stat. Prin intermediul acestei Legi, asigurarea pensionarã suplimentarã a fost introdusã în calitate de superstructurã
de-asupra sistemului fundamental de securitate pensionarã, ceea ce va extinde posibilitatea cetãþenilor de a
juca un rol activ în salvgardarea viitorului lor conform situaþiei sale particulare. Legea stipuleazã numai regulile
fundamentale la care trebuie sã adere toate fondurile pensionare, totodatã, mai permiþând ºi oferirea unor
condiþii mai avantajoase. Aceasta trebuie sã creeze condiþii favorabile pentru ca fondurile pensionare sã
concureze între ele ºi sã conducã la o situaþie avantajoasã pentru participanþii la asigurarea pensionarã
suplimentarã.
Asigurarea pensionarã suplimentarã cu contribuþii de stat (numitã în continuare asigurare pensionarã
suplimentarã) se bazeazã în mare mãsurã pe un principiu civic ºi individual, nu în baza principiului corporatist
al patronatului (de ramurã, profesional). Aceastã decizie a fost luatã în privinþa circumstanþelor actuale ºi
dezvoltãrii prognozate a economiei cehe, situaþia pieþei de muncã (mobilitatea sporitã a forþei de muncã pe
parcursul perioadei de tranziþie) ºi structura organizaþiilor de patronat (tranziþia spre întreprinderile medii ºi
mijlocii). Asigurarea pensionarã suplimentarã se bazeazã în principal pe relaþiile dintre fondul pensionar ºi
cetãþeni, nu pe raportul fond pensionar/patronat/salariaþi. Asigurarea intrã în vigoare exclusiv în baza alegerii
fãcute de participant, în baza ofertelor competitive ale fondurilor pensionare ºi cu sprijinul direct al Statului.
Concepþia de asigurare aici accentueazã cã asigurarea reprezintã, în primul rând ºi cel mai important, preocuparea
personalã a participantului ºi abilitatea sa de a-ºi planifica viitorul.
Asigurarea pensionarã suplimentarã este administratã de cãtre fondurile pensionare, care sunt niºte
societãþi pe acþiuni cu un capital statutar minimal de 20 de milioane de crone cehe. Fondul administreazã
contribuþiile participanþilor ºi Statului, încercând sã valorifice în continuare aceste contribuþii prin intermediul
unor investiþii potrivite. Spre deosebire de companiile comerciale de asigurare tradiþionale, fondurile pensionare
sunt instituþii, unde partea majorã a profitului generatã în rezultatul activitãþii economice trebuie sã fie folositã
doar în interesul beneficiilor participanþilor la asigurarea pensionarã suplimentarã (acþionarii au dreptul la
maximum 10% din profit). Tipul de investiþii este limitat de Lege astfel, încât sã excludã activitãþile riscante.
În timpul creãrii, fiecare fond pensionar trebuie sã declare banca care are dreptul sã îndeplineascã funcþia de
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depozitare. Aceasta mai garanteazã ºi un control anumit asupra activitãþii financiare a fondului. Conform Legii,
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Notã: salariul mediu în Republica Cehã era de 6 790 Kc.
Contribuþia minimalã fãcutã de cãtre participant în contul contribuþiei de stat este de 100 Kc. Pe
parcursul primilor doi ani de participare la sistem, contribuþia de stat se mãreºte cu 25%. Scopul acestei majorãri
este de a ridica interesul cetãþenilor faþã de asigurarea pensiei suplimentare.
În locul participantului personal, contribuþiile mai pot fi trimise în adresa fondului în «beneficiul
acestuia, de cãtre o parte terþã», dar un patron poate proceda astfel numai din contul profitului impozitat. Nu
este posibil de achitat contribuþii în adresa câtorva fonduri simultan în beneficiul unei ºi aceleiaºi persoane.
Pentru a verifica acest regulament, a fost creat un registru central al participanþilor la asigurarea pensiei
suplimentare, care este menþinut de cãtre Ministerul Finanþelor, organul de supraveghere de stat. Acest organ
mai are ºi numeroase funcþii, care sunt îndreptate spre asigurarea protejãrii participanþilor ºi cea mai mare
securitate posibilã a sistemului. Împreunã cu Ministerul Muncii ºi Afacerilor Sociale, el aprobã planurile
pensionare ºi îºi exprimã opinia vizând componenþa organelor administrative ale fondurilor. El deseori raporteazã
privitor la activitatea de afaceri, având dreptul de a cere informaþii speciale despre activitatea fondului, sã
impunã amende sau mãsuri de corectare, iar în cazuri extreme, sã retragã licenþa de activitate a fondului
pensionar.
Pentru fiecare participant se menþine un cont individual care înregistreazã contribuþiile fãcute (de
cãtre participant ºi de cãtre Stat) ºi acþiunile de profit.
Dacã participanþii decid sã facã transferuri în adresa altui fond, fondul iniþial este obligat conform
Legii sã efectueze transferul tuturor mijloacelor financiare înregistrate (cu alte cvinte, conribuþiile participantului,
contribuþiile Statului ºi câºtigurile realizate în urma investiþiilor corespunzãtoare atât contribuþiilor din partea
participantului, cât ºi a Statului).
Participantul are posibilitatea de a alege eventualitatea (vârsta obligatorie ºi invaliditatea sau decesul),
perioada de timp ºi nivelul venitului adãugãtor. Aceastã alegere este fãcutã posibilã de cãtre planurile pensionare
concepute în mod diferit ale fondurilor pensionare individuale.
Legea permite doar planuri pensionare definite de contribuþii cu singura excepþie a pensiilor de invaliditate.
Dacã, totuºi, fondul pensionar oferã o pensie de invaliditate definitã de beneficiu, în acest caz trebuie menþinut un
cont separat ºi nici un fel de contribuþii de stat nu sunt asigurate pentru contribuþiile acestui tip de pensii.
4. Estonia

În Estonia, lucrãtorii din sectorul de stat sunt acoperiþi de schema pensionarã generalã ºi ordinarã, care
cuprinde toate categoriile de lucrãtori.
Schema ordinarã este reglementatã de cãtre Legea vizând Alocãrile de Stat (17 martie 1993) ºi opereazã
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în baza schemei de platã-dupã-retragere. Ea este finanþatã de la bugetul securitãþii sociale, care derivã din
contribuþiile sociale (impozitul social) plãtit de cãtre patronat la rata de 20% din salariu. Patronii din sectorul
public plãtesc impozitul social în condiþii echivalente cu patronii din sectorul privat. Contribuþiile sociale ale
instituþiilor publice sunt incluse în calitate de articole separate în bugetele locale ºi de stat.
Vârsta generalã de retragere în 1995 era de 61 de ani pentru bãrbaþi ºi de 56 de ani pentru femei.
Începând cu 1994, vârsta de retragere a început sã creascã treptat cu 6 luni în fiecare an, pânã în 2003, când va
deveni de 65 de ani pentru bãrbaþi ºi 60 pentru femei. În Estonia, criteriul de eligibilitate pentru pensia ordinarã
a limitei de vârstã este stagiul de muncã de 15 ani. Deºi retragerea timpurie nu este prevãzutã, ea este posibilã
pentru persoanele ce lucreazã în condiþii de muncã grele ºi nocive ºi în alte cazuri.
Schema pensionarã ordinarã pentru limitã de vârstã, actualmente, depinde de doi factori: mãrimea
pensiei naþionale ºi durata stagiului de muncã (sau al unei activitãþi echivalente). Mãrimea pensiei naþionale
este determinatã de cãtre guvern, în dependenþã de constrângerile financiare ale bugetului securitãþii sociale ºi
poate fi majorat de douã ori pe an. Componentul pensiei vizând perioada de angajare creºte progresiv odatã cu
stagiul de muncã. Pentru o perioadã de angajare de 15-19 ani, la mãrimea pensiei naþionale pentru fiecare an de
muncã se adaugã 1.7% din pensia naþionalã. Pentru o perioadã de 20-24 de ani, 1.8%; pentru 25-29 de ani,
1.9%; pentru 30-34 de ani, 2.2%; pentru 35-39 de ani, 2.3%, iar pentru o perioadã de muncã de peste 40 de ani,
în fiecare an se adaugã 2.5% din pensia naþionalã. La stabilirea duratei de muncã, anii de serviciu în armatã, de
studii în cadrul instituþiilor de învãþãmânt superior, de ºomaj înregistrat etc., se considerã drept ani de muncã.
Perioadele de arestare nelegitimã se numãrã întreit. Pensia nu are limitã maximã de vârstã.
Dupã cum s-a constatat mai sus, mãrimea pensiei naþionale ºi, prin urmare, plãþile pensionare totale,
sunt determinate de cãtre guvern. Actualmente, nu existã un mecanism de ajustare automatã sau de indexare a
pensiilor. Pensia este definitã drept beneficiu ºi nu contribuþie ºi este plãtitã pe viaþã.
Conform Legii pentru Serviciul Public, care a fost adoptatã pentru a fi implementatã începând cu 1
ianuarie 1996, funcþionarii publici au dreptul la suplimente pensionare. Mãrimea suplimentului depinde de
durata stagiului de muncã în funcþii publice ºi de mãrimea pensiei pentru limitã de vârstã: 10-15 ani de serviciu
public ridicã pensia normalã pentru limitã de vârstã cu 10%, 16-20 de ani cu 20%, 21-25 de ani cu 25%, 26-30
de ani cu 40% ºi peste 30 de ani cu 50%. Aceste suplimente vor fi finanþate de la bugetul de stat. ªi totuºi, Legea
vizând serviciul public nu cuprinde drepturile pensionare ale anumitor categorii de funcþionari publici, cum ar
fi Preºedintele, Deputaþii în Parlament, Miniºtrii, Controlorul de Stat, Cancelarul pentru Justiþie, Preºedintele
Bãncii Estoniene, Judecãtorii, cadrele angajate în poliþie, armatã, precum ºi trupele de grãniceri.
Cadrele din poliþie, detectivii, judecãtorii, procurorii ºi alte categorii de lucrãtori din domeniul justiþiei
criminale, precum ºi militarii, lucrãtorii serviciului de salvare ºi celui de pompieri se bucurã de drepturi pensionare
în condiþii preferenþiale, reglementate de cãtre Legea cu privire la pensiile de incapacitate. Condiþia de
eligibilitate aici este condiþionatã de stagiul de muncã de 25 de ani (cel puþin 15 ani în Estonia) în funcþiile
prevãzute fãrã stabilirea unei vârste minime. Perioadele de angajare parþialã în funcþiile date sunt excluse când
se calculeazã stagiul de muncã. Pensia de incapacitate pentru categoriile menþionate de funcþionari publici
reprezintã mãrimea pensiei naþionale crescutã cu 1.5% din pensia naþionalã pentru fiecare an de muncã în
funcþia prevãzutã, plus 20% din pensia naþionalã pentru anumite profesii. Astfel, pensia de incapacitate este de
obicei mai micã decât pensia normalã pentru limitã de vârstã. Dupã atingerea vârstei ordinare de retragere,
persoanele care se aflã la pensia de incapacitate pot fi transferate la pensia normalã pentru limitã de vârstã.
Drepturile pensionare ale Preºedintelui ºi Deputaþilor în Parlament sunt reglementate de cãtre o lege
separatã. Pensiile pentru limitã de vârstã ale parlamentarilor pot fi acordate bãrbaþilor în vârstã de 60 de ani cu
un stagiu de muncã de 25 de ani ºi femeilor de 55 de ani cu un stagiu de muncã de 20 de ani, dacã el/ea a fost
deputat în Parlament pentru cel puþin doi ani pânã la terminarea mandatului Parlamentului. Mai existã ºi o
posibilitate pentru retragerea timpurie în condiþiile prevãzute. Pensia este în sumã de 75% din salariul
Parlamentarului ºi se achitã de la bugetul de stat.
Responsabil de administrarea generalã ºi managementul financiar al securitãþii sociale este Consiliul
Naþional al Estoniei pentru Protecþia Socialã. Achitarea pensiilor (cu excepþia pensiilor parlamentarilor) este
suportatã de cãtre departamentele pensionare regionale. Consiliul de Protecþie Socialã se mai ocupã ºi de
proiectarea legislaþiei.
5. Ungaria
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Sistemul pensionar actual pentru funcþionarii publici
În Ungaria este un sistem pensionar naþional. Toþi lucrãtorii din toate sectoarele trebuie sã fie acoperiþi
de cãtre aceastã schemã. Nu existã prevederi speciale pentru salariaþii din sectorul de stat sau alte grupuri
special definite.
Actul vizând Fondurile de Asigurare Reciprocã din 1993 a introdus schimbãri în sistem, în rezultatul
cãrora în vigoare au intrat fonduri pensionare reciproce. Rolul acestor fonduri încã este limitat în comparaþie
cu schemele naþionale, dar tot mai mulþi patroni ºi salariaþi considerã aceste scheme drept atractive, atât în
sectorul de stat, cât ºi cel privat.
Drepturi pensionare ºi vârsta de retragere
Vârsta de retragere în Ungaria este de 60 de ani pentru bãrbaþi ºi de 55 de ani pentru femei. Persoanele
care au atins aceastã vârstã de retragere ºi au completat un stagiu de muncã de 20 de ani au dreptul la o pensie
întreagã. Persoanele care n-au un stagiu de muncã de 20 de ani, dar au peste zece ani, au dreptul la o pensie
parþialã. Persoanele de anumite ocupaþii - în principal cu un risc sporit pentru sãnãtate - au dreptul la retragere
timpurie. Vârsta de retragere pentru lucrãtorii din sectorul de stat este aceeaºi ca ºi pentru alte categorii de
lucrãtori.
Calcularea pensiei pentru limitã de vârstã
Pensia pentru limitã de vârstã în Ungaria este definitã de beneficiu, mãrimea fiind stabilitã în funcþie
de mãrimea stagiului de muncã ºi a salariului final. Mãrimea pensiei în cazul unui stagiu de muncã de peste
zece ani de muncã este de 33% din salariul mediu curat pe parcursul ultimilor ºapte ani. Raportul de înlocuire
pentru stagiul de muncã de peste 30 de ani este de 68%.
La calcularea stagiului de muncã se iau în considerare urmãtoarele perioade:

·
·
·
·
·

angajarea (de asemenea angajarea de sine stãtãtor);
statutul de membru în cadrul unui organ corporativ;
serviciul militar;
perioadele de platã a concediilor de boalã, primelor de îngrijire a copilului, beneficiilor de îngrijire
a copilului; ºi
un curs de studii la Universitate sau colegiu.

Concediile din cont propriu sunt incluse în stagiul de muncã atunci când aceste concedii au fost cauzate
de anumite motive (îngrijirea unui membru bolnav al familiei, construcþia casei).
Pensia de invaliditate ºi pensia de urmaº
Funcþionarii publici sunt cuprinºi în cadrul schemei pensionare naþionale de invaliditate. Atribuirea
dreptului este condiþionatã de un anumit stagiu de muncã, care este diferit în funcþie de grupul de vârstã.
Mãrimea pensiei de invaliditate este definitã de gradul de invaliditate, de durata stagiului de muncã, de vârstã
ºi de salariul final. Mãrimea maximã este de 63% din salariul final.
Pensia pentru vãduv/-ã este asiguratã soþului/soþiei dacã soþul/soþia care a decedat a completat
stagiul de muncã minimal pentru calificarea la pensia pentru limitã de vârstã (sau invaliditate) sau a avut
dreptul la pensia pentru limitã de vârstã (sau de invaliditate). Pensia pentru vãduv/-ã este permanentã, dacã
persoana întreþinutã a atins vârsta de retragere, sau este invalidã, sau are, cel puþin doi copii pe care îi
întreþine. În caz contrar, beneficiul este temporar, asigurat pentru un an de zile. Mãrimea pensiei pentru
vãduv/-ã este în valoare de o jumãtate din pensia pentru limitã de vârstã sau de invaliditate a persoanei

79

decedate. Condiþiile de obþinere a dreptului la beneficiile pentru orfani sunt similare cu pensia pentru vãduv/
-ã, dar mãrimea este de o jumãtate.
Suspendarea ºi schimbarea serviciului
Din cauza naturii generale a pensiei naþionale, drepturile sunt transferabile între instituþii, ramuri ºi
sectoare.
În caz de suspendare a serviciului public, lucrãtorul are dreptul la o platã pentru cadrele reduse echivalentã
cu 12 luni de salariu dacã are un stagiu de muncã de peste 20 de ani.
Achitarea beneficiilor ºi retragerea timpurie
Existã o posibilitate pentru retragerea timpurie - în special în sectorul de stat - pentru persoanele care
nu au mai mult de cinci ani pânã la atingerea vârstei de retragere. Condiþia pentru calificarea la dreptul pentru
beneficiu este de 30 de ani de muncã pentru bãrbaþi ºi de 25 de ani pentru femei.
Decretul cu privire la asigurarea socialã prevede ca pensiile sã respecte creºterea nivelului mediu a
salariului, dar cifrele actuale ºi detaliile de indexare trebuie sã fie decise de cãtre Parlament.
Legislaþia, finanþarea ºi administrarea
Decretul din 1975 cu privire la asigurarea socialã ºi modificãrile sale defineºte schema pensionarã.
Detaliile sunt reglementate prin decretele guvernamentale.
Patronatul plãteºte 44% din salarii în calitate de contribuþii de asigurare socialã. Din cele 44%, 24.5%
pleacã în fondul pensiilor ºi 19.5% - în fondul ocrotirii sãnãtãþii. Salariaþii trebuie sã plãteascã 6% pentru
pensii ºi 4% pentru corotirea sãnãtãþii. În total, sistemul pensionar este finanþat la nivel de 30.5% din contul
contribuþiilor, iar restul - din impozite.
Reformarea schemei pensionare
Recent au fost introduse schimbãri în regulile de calculare, dar nu ºi în structura de bazã a sistemului.
Existã propuneri de a introduce modificãri majore în întreaga structurã a sistemului pensionar. Principalele
considerente ale ideii de reformare sunt:

·
·
·

scãderea ratei contribuþiei (25% în loc de 30.5);
canalizarea unei pãrþi a contribuþiei în contul unei scheme finanþate deplin;
reducerea cheltuielilor pensionare prin mãrirea vârstei de retragere (prin stabilirea unei vârste
pensionare unice de 62 de ani pentru bãrbaþi ºi femei); ºi revizuirea procedurii de estimare a pensiilor de
invaliditate.
Pensia planificatã va conþine o pensie fundamentalã legatã de câºtiguri, finanþatã de cãtre contribuþiile
patronatului. Mãrimea acestei pensii va fi mai micã decât pensia recentã pentru limitã de vârstã ºi ar trebui sã
fie definitã de contribuþii. Urmeazã a fi o parte întreþinutã pe deplin în mod obligatoriu, finanþatã din contul
contribuþiilor cetãþenilor, în valoare de 10% din câºtigurile calculate ale acestora. Economiile pensionare
benevole ar putea fi transferate cãtre anumite fonduri speciale în afarã de schemele obligatorii.
Reforma pensionarã propusã este supusã unor dezbateri politice. Guvernul singur încã n-a decis ce fel
de modificãri va susþine ºi cum acestea vor putea fi implementate. Managementul autonom al fondului pensionar
nu poate ajunge la o înþelegere comunã cu ministerele în privinþa anumitor întrebãri. Se pare cã lipsa unui
acord politic tergiverseazã reforma sistemului pensionar.
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6. Letonia

Schema pensionarã curentã
În Letonia existã o schemã pensionarã naþionalã ordinarã. Lucrãtorii din toate sectoarele sunt supuºi
unei singure scheme, fãrã nici un fel de prevederi pentru anumite grupuri. Schema pensionarã actualã cuprinde
toate tipurile de categorii din administraþia de stat.
În conformitate cu schema pensionarã curentã, existã urmãtoarele tipuri de pensii:

·
·

pensii de muncã (pentru limitã de vârstã, invaliditate, de urmaº, pentru vechime în muncã); ºi
pensii sociale.

Soldaþii ºi colaboratorii instituþiilor din cadrul Ministerului de Interne ºi cadrele retrase din Forþele
Armate, sunt cuprinºi în cadrul unei scheme pensionare ocupaþionale speciale.
Drepturile pensionare ºi vârsta de retragere
Dreptul la pensie se bazeazã pe vârsta oficialã de retragere ºi pe durata stagiului de muncã. Vârsta
generalã de retragere este de:

·
·

60 de ani pentru bãrbaþi (dacã durata stagiului de muncã este de cel puþin 25 de ani); ºi
55 de ani pentru femei (dacã durata stagiului de muncã este de cel puþin 20 de ani).

Nu este stabilitã vârsta maximã de retragere. Vârsta de retragere poate fi mai micã ºi durata stagiului de
muncã mai scurtã pentru anumite grupuri de oameni, cum ar fi invalizii, femeile care au mai mult de cinci copii
sau copiii cãrora sunt invalizi, pentru nevãzãtori ºi pentru persoanele care au pensii pentru vechime în muncã.
Calcularea pensiei pentru limitã de vârstã
Calcularea pensiilor se bazeazã pe durata de muncã ºi salariul mediu lunar al lucrãtorului de stat pe
parcursul ultimului sfert, înainte de retragere. Promisiunea pensionarã este definitã drept beneficiu.
Durata stagiului de muncã necesarã pentru a deveni eligibil la o pensie deplinã este diferitã pentru
diferite grupuri de oameni.
Pensia constã dintr-o pensie fundamentalã plus o pensie suplimentarã. Pensia fundamentalã constituie
30% din salariul mediu. Pensia suplimentarã este de 10% din salariul mediu împãrþitã la 25 ºi apoi înmulþitã la
durata stagiului de muncã a pensionarului. Durata maximã a stagiului de muncã, care poate fi luatã în considerare
la calcularea pensiei suplimentare este de 38 de ani.
De exemplu:
Durata stagiului de muncã este de 38 de ani.
Salariul mediu este de 82. 35 Ls (laþi).
1) 30% din 82.35 Ls = 24.70 Ls. Pensia fundamentalã este de 24.70.
2) 10% din 82.35 Ls =8.23. 8.23Ls : 25 = 0.32.
0.32Ls x 38 = 12.51Ls. Pensia suplimentarã este de 12.51 Ls;
3) Pensia totalã este de 24.70 + 12.51 = 37.21 Ls.
Pensia de invaliditate ºi pensia de urmaº
Pensia de invaliditate este calculatã în mod corespunzãtor: pensia socialã plus 20-40% din pensia
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fundamentalã (în dependenþã de grupa de invaliditate). Pensia minimã de invaliditate este de 70-100% din
mãrimea salariului minim oficial.
Pensia de urmaº este constituitã din pensia socialã ºi pensia suplimentarã. Pensia suplimentarã este
calculatã la nivel de 40% din mãrimea veniturilor întreþinãtorului pentru fiecare membru invalid al familiei.
Pensia suplimentarã nu poate fi mai mare decât veniturile medii ale persoanei întreþinute.
Pensia socialã este în valoare de 50-100% din salariul minim oficial.
Suspendarea ºi schimbarea serviciului
Lucrãtorii din cadrul sectorului de stat nu au dreptul la nici un fel de beneficii, dacã serviciul este
suspendat înainte de vârsta de retragere. Valoarea beneficiilor pensionare definite de legislaþie rãmâne neatinsã
înainte de plata efectuatã odatã cu atingerea vârstei de retragere ºi depinde de salariul mediu.
Plata beneficiilor ºi retragerea timpurie
socialã.

În conformitate cu prevederile legislaþiei, pensiile sunt stabilite ºi plãtite de cãtre instituþiile de menþinere

Grupurile ocupaþionale speciale au diferite vârste de retragere ºi este imposibil de primit o pensie
pentru limitã de vârstã înainte de atingerea vârstei de retragere. Nu toate beneficiile pensionare sunt pe viaþã.
Unele din ele pot fi revizuite, cum ar fi, de exemplu, pensiile de urmaº.
Legislaþia, finanþele ºi administrarea
Schema pensionarã existentã în Letonia este definitã de Legea cu privire la pensiile de stat, de cãtre
Legea cu privire la procedura de calculare a pensiei de stat, de cãtre Regulamentele Cabinetului cu privire la
pensiile pentru vechime în muncã ºi de cãtre ordinele Ministerului pentru Bunãstarea Populaþiei vizând creºterea
mãrimii pensiilor.
Schema pensionarã actualã este finanþatã de la bugetul anual de stat. Venitul creat în baza impozitelor
sociale constituie drept baza plãþilor beneficiilor sociale. Rata impozitului social este de 38% din câºtiguri,
37% fiind plãtite de cãtre patronat ºi 1% de cãtre salariaþi.
Schema pensionarã este administratã de cãtre Ministerul pentru Bunãstare.
Probleme aferente creãrii noii scheme pensionare pentru serviciul public
Legea cu privire la serviciul public prevede, ca pensiile pentru lucrãtorii din cadrul serviciului public
sã fie calculate de cãtre Legea cu privire la Pensia de Stat. Aceastã Lege mai prevede, de asemenea, ºi faptul cã
persoanele mai au dreptul ºi la alte pensii (pensia asiguratã de cãtre patronat, asigurarea pensionarã personalã,
etc.), care nu sunt pensii de stat.
În februarie ºi martie 1995, Institutul de Cercetãri ªtiinþifice din Letonia a desfãºurat un studiu vizând
«Fondurile pensionare non-guvernamentale ºi acumulãrile pensiilor suplimentare», la comanda Serviciului de
Stat pentru Administrarea Publicã.
În baza a 830 de rãspunsuri la acest studiu, au fost fãcute urmãtoarele concluzii:

·
·

majoritatea funcþionarilor publici nu sunt satisfãcuþi de schema actualã;
20% din funcþionarii publici doresc sã înceapã de a face contribuþii la pensiile suplimentare anul
acesta. O altã parte din respondenþi sunt de acord sã facã contribuþii la pensiile suplimentare, dacã vor dispune
de informaþiile suplimentare necesare în aceastã privinþã;
· funcþionarii publici ar dori sã primeascã informaþii prin poºtã sau prin intermediul mas media. Ei ar
folosi posibilitatea de a participa la seminare;
· majoritatea respondenþilor n-ar dori sã facã contribuþii pentru pensia suplimentarã independent de
patronat;
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· aproximativ o jumãtate din salariaþi ar dori sã primeascã credite bazate pe acumulãri pensionare
suplimentare pentru a cumpãra case, maºini, mobilã sau alte necesitãþi. O treime ar dori sã plãteascã singuri o
parte din contribuþii, iar cealaltã parte sã fie plãtitã de cãtre patronat;
· funcþionarii publici ar dori sã plãteascã o treime din contribuþii în fiecare lunã; ºi
· în calitate de condiþie principalã pentru securitatea fondului pensionar ºi al banilor depozitaþi,
funcþionarii publici ar accepta supravegherea din partea Oficiului pentru Controlul de Stat, întreþinut din
contul capitalului lichid al fondului pensionar.
7. Lituania
Scheme pensionare actuale
Salariaþii din sectorul de stat sunt supuºi schemelor pensionare de asigurare socialã generalã (ordinarã).
Existã scheme pensionare speciale pentru militari, poliþiºti, serviciile de securitate ºi de urmãrire în justiþie:

· schema de asigurare socialã generalã este ordinarã pentru toate categoriile de salariaþi;
· schema «militarã» este suplimentarã la schema pensionarã naþionalã ordinarã;
· nu existã prevederi speciale în cadrul schemei naþionale ordinare pentru lucrãtorii din sectorul de stat;
· schema generalã cuprinde toate categoriile de lucrãtori ºi ocupaþii;
· nu existã scheme pensionare speciale pentru lucrãtori în afarã de un singur caz (temporar), care este

în privinþa savanþilor încadraþi în instituþiile ºtiinþifice de stat.
Drepturile pensionare ºi vârsta de retragere

Principalele cerinþe conform schemei generale sunt:
· vârsta de 60 de ani pentru femei ºi de 62.5 pentru bãrbaþi (care au început sã fie ridicate treptat de la
55 de ani pentru femei ºi 60 pentru bãrbaþi, care era vârsta de retragere de pânã la 1995);
· pentru pensia minimalã - un stagiu de muncã de 15 ani;
· pentru o pensie întreagã - 30 de ani de muncã (care s-a ridicat treptat de la 20 de ani, cum era de pânã la 1995);
· vârsta generalã de retragere este aceeaºi pentru toþi salariaþii;
· reglementãri speciale pentru schemele serviciului «militar» - retrageri mai timpurii conform statutelor
de serviciu.
Calcularea pensiilor pentru limitã de vârstã
Calcularea pensiilor se bazeazã pe durata stagiului de muncã (de serviciu) ºi 25 de ani din salariul cel
mai ridicat. Calcularea bazatã pe salariul final ºi durata stagiului de muncã se mai aplicã ºi la schemele
suplimentare «militare»:

·
·
·

schema este definitã de beneficiu;
toate tipurile de serviciu ºi de angajare prin contract de muncã se iau în considerare;
perioadele de serviciu în afara administraþiei de stat se iau în considerare.

Raportul aproximativ dintre pensiile medii pentru limitã de vârstã ºi salariul mediu este de 45% (mai
mic pentru salariile mari ºi mai mare pentru salariile mai mici).
Pensia de invaliditate ºi pensia de urmaº
Pensiile de invaliditate, pentru orfani ºi pentru vãduvi/vãduve sunt incluse în schema generalã. Nu
existã prevederi pentru retragerea timpurie, cu excepþia militarilor.
Cerinþele fundamentale pentru pensiile de invaliditate sunt reprezentate de constatarea invaliditãþii de
cãtre instituþiile competente ºi de durata necesarã a stagiului de muncã (de angajare) conform vârstei persoanei
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invalide. Dacã persoana decedatã a avut completat stagiul necesar de muncã (similar cu cazul de invaliditate),
vãduvul/vãduva are dreptul la pensie dacã el/ea are copii (mai mici de 18 ani) împreunã cu persoana decedatã,
sau dacã el/ea va atinge vârsta de retragere peste cinci ani sau mai puþin; orfanii au dreptul la pensia de
retragere dacã sunt de o vârstã de pânã la 18 ani sau au fost invalizi înainte de aceastã vârstã.
Pensiile de invaliditate sunt calculate ca ºi pensiile pentru limitã de vârstã, prin intermediul prelungirii
stagiului de muncã a persoanei invalidã pânã la atingerea vârstei de retragere. Pensiile pentru vãduv/-ã ºi
pentru orfani se calculeazã ca ºi pensiile de invaliditate ºi se divizeazã între vãduv/-ã (50%) ºi copii.
Suspendarea ºi schimbarea serviciului
Funcþionarii publici sau angajaþii de stat au dreptul la plata pentru suspendare ca ºi oricare alþi lucrãtori.
Drepturile pensionare sunt transferabile: angajarea conform contractului de muncã în cadrul oricãrei
ramuri, sector sau instituþii este tratatã în acelaºi mod.
Valoarea pensiei înainte de platã este calculatã conform unor «cifre» (coeficiente) pentru fiecare an.
Aceste «cifre» nu sunt ajustate dar colectate în fiecare an.
Plata beneficiilor ºi retragerea timpurie
Pensiile sunt plãtite de cãtre Administraþia Fondului de Asigurare Socialã. Pensiile pentru militari se
plãtesc de cãtre anumite diviziuni ale Ministerelor Apãrãrii, Afacerilor Interne, etc.
Nici un fel de beneficii pensionare nu pot fi primite înainte de atingerea vârstei de retragere, cu excepþia
militarilor.
Este posibil de primit pensii de invaliditate înainte de vârsta de retragere.
Pensia pentru limitã de vârstã este pe viaþã. Pensia de incapacitate se plãteºte atâta timp cât dureazã
incapacitatea. Pensia pentru orfani se plãteºte pânã la atingerea de cãtre orfan a vârstei de 18 ani (dacã el/ea este
student, 24 de ani). Beneficiile de boalã ºi de naºtere a copilului sunt temporare.
Pensiile sunt periodic ajustate: partea fundamentalã este ajustatã conform indicelui de preþuri ºi printrun decret guvernamental, iar partea suplimentarã este ajustatã conform salariului mediu pe þarã ºi automat
printr-o decizie a Fondului de Asigurare Socialã. Pensiile din cadrul schemei «militare» sunt ajustate atunci
când se mãresc salariile militarilor, poliþiºtilor ºi lucrãtorilor altor servicii.
Legislaþia, finanþarea ºi administrarea
Principala legislaþie o reprezintã Legea cu privire la Asigurarea Pensiilor Sociale de Stat (1995).
Sistemul este finanþat în bazã de platã-dupã-retragere de cãtre Fondul Asigurãrii Sociale, care este
separat de bugetul de stat. Schema «militarã» este finanþatã de la bugetul de Stat.
Patronatul plãteºte 30%, iar salariaþii 1% din salariul calculat.
Rata contribuþiei este calculatã conform cheltuielilor definite de beneficii pentru un an.
Schema pensionarã este administratã de cãtre Fondul Asigurãrii Sociale.
Reformarea schemei pensionare
Noul sistem pensionar a fost creat la 1 ianuarie 1995. În proces de pregãtire este schema pentru asigurarea
pensionarã suplimentarã (fonduri pensionare benevole). Pensiile profesionale sunt ºi ele incluse în ordinea de zi.
Principalul obstacol al asigurãrii pensionare suplimentare (finanþate) îl constituie nivelul înalt de
impozitare ºi veniturile mici ale majoritãþii populaþiei. Aceastã situaþie oferã puþine posibilitãþi de a face
economii.
8. Polonia

Schemele pensionare curente
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În Polonia existã trei scheme pensionare naþionale principale. Ele sunt:

·
·
·

salariaþii, ce cuprinde toate categoriile de salariaþi, atât al celor din sectorul public, cât ºi privat;
fermierii (beneficiile în cadrul acestei scheme sunt finanþate dintr-un fond separat administrat de
cãtre Banca Agricolã de Asigurare Socialã); ºi
serviciile ce poartã uniforme (poliþiºtii ºi militarii); beneficiile lor sunt plãtite în totalitate din bugetul
de stat.

Salariaþii din sectorul de stat sunt supuºi schemei ordinare a salariaþilor, dat fiind faptul cã pentru ei nu
existã regulamente speciale. Cu toate acestea, existã regulamente speciale ce reglementeazã situaþia anumitor
grupuri profesionale, cum ar fi minerii sau lucrãtorii cãilor ferate. Descrierea sistemului pensionar pentru lucrãtorii
ordinari conþine regulamente cu privire la lucrãtorii din sectorul de stat.
Organizarea ºi finanþarea pensiilor în cadrul sistemului pentru salariaþi
Beneficiile sunt finanþate din contul FUS (Fondul Asigurãrii Sociale). Venitul sãu este generat din
contribuþiile obligatorii plãtite în exclusivitate de cãtre patronat în mãrime de 45% din salarii ºi din transferurile
de stat. Plata beneficiilor sociale de toate tipurile este garantatã de la bugetul de stat. Actualmente, transferurile
de stat acoperã în jur de 15-20% din totalul cheltuielilor FUS.
ZUS (Institutul de Asigurare Socialã), care este un organ al administraþiei centrale de stat, administreazã
FUS, colecteazã contribuþiile, elaboreazã decizii cu privire la beneficiile pensionare individuale ºi le plãteºte.
Drepturi pensionare
Salariaþii au dreptul la pensia pentru limitã de vârstã dacã satisfac douã cerinþe:

·
·

vârsta de retragere (de obicei 60 de ani pentru femei ºi 65 de ani pentru bãrbaþi); ºi
perioada de asigurare (cel puþin 20 de ani de calificare pentru femei ºi 25 pentru bãrbaþi).

Din cauzã cã existã un Fond de Asigurare Socialã central, modificãrile care intervin în stagiul de
muncã nu afecteazã dreptul la pensie sau mãrimea ei.
Calcularea pensiei pentru limitã de vârstã
Pensia pentru limitã de vârstã este compusã din douã pãrþi:
Prima parte nu depinde nici de durata de asigurare, nici de venitul din care se plãteºte contribuþia
pentru asigurarea socialã; fiecare pensionar are dreptul la 24% din mãrimea de bazã. Perioada de asigurare
include toate perioadele cuprinse de obligaþia de cotizare a contribuþiilor de asigurare socialã (perioade de
contribuire) ºi alte perioade incluse în prevederile legale dar care nu sunt cuprinse în obligaþiunea de a plãti
contribuþii de asigurare socialã ºi care afecteazã dreptul la beneficii sau rata acestora (perioade «necontributive»).
Existã unele excepþii la calcularea nivelului pensiei în privinþa grupurilor profesionale menþionate mai sus.
Cea de-a doua parte este proporþionalã cu perioada de asigurare (1.3% din baza calculului pentru fiecare
perioadã contributivã ºi 0.7% din baza calculului pentru perioada necontributivã). Baza de calculare a beneficiului
nu poate fi mai mare decât 250% din salariul mediu, în afarã de plata contribuþiilor legate de veniturile mari.
Pensia de invaliditate ºi pensia de urmaº
În afarã de pensiile pentru limitã de vârstã, sistemul pensionar mai include ºi alte beneficii, cum ar
pensia de invaliditate, pensia pentru vãduv/vãduvã, pensia pentru orfani ºi retragerea timpurie.
Cerinþele fundamentale pentru obþinerea dreptului la pensia de invaliditate sunt:

·

una din cele trei grupe de invaliditate, acordate de cãtre consiliul medical pentru invaliditate ºi
angajare;
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·
·

durata perioadei de asigurare (în dependenþã de vârstã); ºi
invaliditatea trebuie sã se întâmple în timpul lucrului sau cu 18 luni dupã terminarea perioadei de
angajare.

Aceastã pensie este plãtitã conform aceloraºi regulamente ca ºi în cazul pensiei pentru limitã de vârstã.
Pensia pentru vãduv/vãduvã ºi pensia pentru orfani poate fi acordatã în cazul decedãrii salariaþilor
asiguraþi, care îndeplinesc condiþiile necesare aferente pensiiei pentru limitã de vârstã sau pensiei de invaliditate.
Vãduvul/vãduva are dreptul la pensie dacã:
· el/ea are cel puþin 50 de ani (pentru femei) sau 65 de ani (pentru bãrbaþi);
· el/ea este invalid; sau
· îngrijeºte copiii în vîrstã de sub 16 ani.
Orfanii sau întreþinuþii au dreptul la pensie dacã:

·
·

el/ea este în vârstã de pânã la 16 ani sau pânã la terminarea studiilor (dar nu mai în vârstã de 25 de
ani); sau
el/ea este invalid.

Mãrimea acestor douã pensii reprezintã un procent fix al beneficiului calculat pentru salariaþii asiguraþi
ca ºi cum el/ea ar fi viu.
Multe grupuri ar putea pretinde la retragerea timpurie. În majoritatea cazurilor, dreptul la retragerea timpurie
este tratat în calitate de echivalent pentru condiþiile de muncã ºi pierderea sãnãtãþii în timpul activitãþii economice.
Mãrimea de bazã: în 1991-1992, salariul mediu din cadrul economiei naþionale în trimestrul pentru
care remunerarea era drept bazã pentru indexarea beneficiilor.
De la 1 ianuarie 1993 ºi pânã la sfârºitul lunii mai 1994, ea a fost de pânã la 91% din salariul menþionat
mai sus, iar de la 1 iunie 1994  pânã la 93% din acest salariu.
Baza de calculare a beneficiilor: în 1995, salariul mediu sau baza de calculare a contribuþiilor pentru ºase
ani consecutivi aleºi la dorinþa persoanei în cauzã din cadrul a 15 ani înainte de anul când s-a apelat la beneficiu.
Pe viitor, perioada care actualmente este de ºase ani, se va mãri cu unul în fiecare an, pânã la zece ani
consecutivi în 2000. În acelaºi timp, perioada de la care acest salariu este selectat, se va extinde treptat pânã la 20
de ani.
Indexarea pensiei pentru limitã de vârstã ºi celei de invaliditate
Pensia pentru limitã de vârstã ºi cea de invaliditate au fost mãrite în privinþa ratei de creºtere. În fiecare
trimestru creºterea salariului mediu este determinatã în raport cu trimestrul care a fost pânã la ultima indexare.
Dacã salariile cresc cu cel puþin 10%, indexarea beneficiilor se produce conform creºterii actuale a salariului.
Cãtre sfârºitul anului 1994, pentru a reduce deficitul Fondului de Asigurare Socialã, a fost propusã o
metodã deosebitã de indexare, care se baza pe principiile de menþinere a puterii de cumpãrare a beneficiilor
(indexare legatã de preþuri).
Plata beneficiilor
Majoritatea beneficiilor pensionare sunt plãtite pânã la moarte dar în anumite circumstanþe ele pot fi
suspendate. Pensiile pentru orfani/întreþinuþi de obicei sunt temporare.
Prevederile legale permit de a combina pensiile pentru limitã de vârstã cu venitul limitat generat de
lucrul efectuat. Veniturile care nu depãºesc 60% din salariul mediu nu afecteazã plata pensiilor pentru limitã de
vârstã. Când aceastã limitã este depãºitã, pensia pentru limitã de vârstã se micºoreazã în mãrimea egalã cu
«partea socialã» (24% din suma de bazã), iar când venitul câºtigat este de 120% din salariul mediu, pensia
pentru limitã de vârstã se suspendeazã în întregime.
Reformarea schemei pensionare
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Ministerul Muncii ºi Politicii Sociale lucreazã asupra unui proiect de reformare a Sistemului de Asigurare
Socialã. Asumãrile fundamentale ale reformei prevãd:
Minimum: pensia de stat
Fiecare cetãþean care a îndeplinit condiþiile specificate, primeºte pensia de stat plãtitã din bugetul de
stat. La început, aceasta este echivalent cu mãrimea de pânã la 30% din salariul mediu, iar pentru anii viitori
pensia va menþine puterea de cumpãrare a nivelului iniþial.
Pensia de stat va constitui primul nivel al beneficiului pensionar, care va conþine toate componentele
curente de altã naturã decât cea de asigurare (partea «socialã» ºi perioadele necontributive). Pensia de stat va
înlocui urmãtoarele beneficii existente:

·
·
·

pensiile excepþionale;
beneficiile ataºate (pensiile sociale) la asistenþa socialã;
alocãrile familiare ºi alte beneficii neasigurabile.

Mai mult: pensii de asigurare socialã
Fiecare persoanã care a lucrat timp de cel puþin 15 ani (ºi a plãtit contribuþii de asigurare socialã pe
parcursul acestei perioade), urmeazã sã primeascã, în plus la pensia de stat, o pensie de asigurare socialã.
Mãrimea pensiei este direct proporþionalã cu numãrul de ani de vãrsare a contribuþiilor ºi de nivelul venitului
acoperit de cãtre contribuþie, cu o ratã, pentru fiecare an de asigurare, de 1.1%-1.25% din mãrimea remunerãrii
persoanei asigurate. Mãrimea specificã a acestui indice va depinde de capacitatea de autofinanþare a sistemului.
Noile pensii pentru limitã de vârstã vor fi plãtite numai din fondurile derivate din contribuþiile din
cadrul sistemului de autofinanþare.
Dupã reformã, perioadele necontributorii, care actualmente sunt luate în considerare, vor dispãrea. Ele
vor fi înlocuite cu pensia de stat, care va înlocui ºi ea «partea socialã» a pensiei actuale pentru limitã de vârstã.
Perioadele necontributive includ concediile ºi studiile superioare.
Chiar mai mult: pensia suplimentarã pentru limitã de vârstã
În afarã de asigurarea obligatorie, organizatã de Stat, vor fi create posibilitãþi pentru crearea unor
scheme de asigurare socialã suplimentare. Toþi cei care îºi pot permite sã plãteascã contribuþii suplimentare, îºi
vor asigura un venit mai mare dupã retragere. Din acest sistem vor avea de beneficiat, de asemenea, ºi instituþiile
individuale sau chiar ramurile din domenii întregi. Contribuþiile suplimentare vor fi investite pentru a genera
venituri. Organizaþiile ºi instituþiile specializate de asigurare se vor ocupa de investirea contribuþiilor cu
supravegherea statului. Fiecare cetãþean va putea sã-ºi aleagã organizaþia care îl aranjeazã cel mai bine.
La început, un numãr mare de cetãþeni puteau beneficia în urma acestor scheme sociale de asigurare.
Statul va crea prevederi legale de definire a principiilor de funcþionare a fondurilor ºi va defini scutirea
de impozite a participanþilor la schemele suplimentare de asigurare. Fondurile vor fi obligate sã creeze fonduri
garantate pentru ele însele în caz de faliment (reasigurare).
În prezent, multe firme au apãrut pe piaþa de asigurare a Poloniei, atât poloneze cât ºi strãine, în cadrul
cãrora mulþi oameni îºi investesc banii. ªi totuºi, cu puþine excepþii, aceste firme nu sunt autorizate de cãtre
Ministerul Finanþelor ºi în caz de falimentare, nu existã nici un fel de garanþii de recuperare a banilor care au
fost investiþi. Legea nu interzice nici crearea unor fonduri pensionare de cãtre ramuri ºi întreprinderi individuale.
Fãrã un sistem de supraveghere ºi garanþii, schemele suplimentare de asigurare sunt riscante.
Pensiile suplimentare pentru limitã de vârstã pot fi operate de cãtre instituþii cu diverse structuri legalorganizaþionale. În dependenþã de regulamentele legal adoptate, acestea pot fi organizaþii mari care n-ar
încredinþa operarea pensiei suplimentare unei instituþii externe, dar ar fi administrat acest fond de sinestãtãtor
prin intermediul unui sistem de fonduri rezervate. Acest sistem oferã cele mai bune posibilitãþi - cu supraveghere
- pentru ca capitalul acumulat sã fie investit în aceeaºi firmã. Totodatã, el mai creeazã ºi riscul pierderii de
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capital în caz de falimentare a întreprinderii.
Deciziile privitoare la principiile de investire a resurselor (averii) în piaþa de capital trebuie sã fie
susþinute de regulamente speciale. Aceasta se aplicã la cota securitãþii de stat, sau limitarea investiþiei resurselor
de fonduri în proiectele de investiþii ale întreprinderii care este fondatorul acestui fond.
Fondurile pensionare ar putea fi operate ºi de instituþii externe, de exemplu, întreprinderi, societãþi de
asigurare reciprocã, fundaþii necomerciale.
Fondurile pensionare de investiþii mai pot fi create ºi în baza unor organizaþii privatizate de stat, care
contribuie la finanþele asigurãrii sociale.
Implementarea noului sistem
Elementele noului sistem vor fi introduse treptat, în calitate de un tot întreg ºi în aºa mod, încât pensionarul
de azi sã nu fie în dezavantaj. Aceasta nu poate fi desfãºurat fãrã regulamente noi de indexare a beneficiilor
curente.
Pensiile pentru limitã de vârstã vor continua sã creascã în dependenþã de salarii, dar ele vor fi modificate
în douã feluri. În procente, indexarea va fi mai micã decât creºterea medie a salariului, dar indicele sumei de
bazã va creºte cu un punct procentual cu fiecare indexare - de la actuala ratã de 93% de procente din salariul
mediu la 100%. Acest proces va începe odatã cu prima indexare în 1996. Va mai fi ºi o comparaþie cu creºterea
preþurilor; pentru ca pensiile pentru limitã de vârstã sã-ºi menþinã puterea de cumpãrare, ele nu trebuie sã
creascã mai încet decât preþurile.
Calea tranziþiei spre noul sistem va depinde de rata de creºtere a salariilor reale.
Indexarea dupã reformã
Valoarea realã a pensiei de stat trebuie sã fie garantatã pentru a accentua influenþa venitului în creºtere
în rezultatul muncii privitor la rata beneficiului, pentru a micºora cota bugetului de stat în finanþarea asigurãrii
sociale ºi pentru a aprofunda caracterul de asigurare a sistemului.
În acest scop, pensia de stat trebuie sã fie ajustatã conform creºterii indicelui de preþuri stabilit în legea
bugetului pentru anul în cauzã. Orice diferenþã de indice dintre plan ºi implementarea sa trebuie sã fie corectatã
pe parcursul anului urmãtor. Starea universalã a pensiei va fi un beneficiu plãtit din resursele bugetului de stat
(subsidiile curente ale asigurãrii de stat ºi o parte din resursele colectate în formã de contribuþii la Fondul de
Asigurare Socialã) ºi un beneficiu garantat pe deplin de cãtre Stat. Odatã cu creºterea economicã, indexarea
propusã a preþurilor beneficiului dat va face ca povara asupra bugetului sã fie redusã.
Se propune ca beneficiile plãtite din contul sistemelor de asigurare, sau al sistemelor de aprovizionare
sã fie ajustate conform unei rate de creºtere modificate în mod potrivit a bazei medii de calculare a contribuþiilor
de asigurare socialã. Aceastã modificare trebuie sã depindã de fluctuaþiile numãrului de persoane asigurate ºi
de numãrul de beneficiari. Mecanismul bazat pe aceºti parametri, va crea condiþii de menþinere a principiului
de autofinanþare a fondului de asigurare.
Principiile fundamentale ale asigurãrii sociale
Asigurarea socialã va rãmâne obligatorie ºi universalã. Ca ºi mai înainte, indiferent de cât de mult a
câºtigat lucrãtorul sau cât de mult s-a aflat în câmpul muncii, pensia sa pentru limitã de vârstã nu poate fi
calculatã în mãrime mai mare de 250% din salariul mediu. Chiar dacã lucrãtorul dat a câºtigat de trei ori mai
mult decât salariul naþional mediu, pensia pentru limitã de vârstã va fi calculatã în mãrime de 2.5 ori mai mare
decât salariul mediu.
Nivelul maximal la care poate fi stabilitã contribuþia este de 250% din salariul naþional mediu.
Persoanele care câºtigã mai mult nu vor fi obligate sã plãteascã contribuþii care sã depãºeascã mãrimea de
250%. Chiar dacã lucrãtorul plãteºte contribuþiile astãzi, ele nu vor influenþa asupra nivelului pensiei sale
pentru limitã de vârstã mai târziu.
Pe viitor, acest prag va fi minimalizat astfel, încât mai mulþi oameni sã poatã avea asigurare suplimentarã,
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iar costurile de muncã sã fie reduse.
Va fi stabilit un prag al venitului minimal din care se poate colecta contribuþia obligatorie. Acesta va
constitui mãrimea salariului minim (actualmente 280 zl.).
Dacã o persoanã anumitã nu este acoperitã de cãtre asigurarea socialã, dar ar dori sã aranjeze o schemã
pensionarã, aceasta ar putea fi asiguratã la cererea sa personalã astfel ca sã poatã fi menþinutã continuitatea
perioadei de asigurare. Aceasta se poate aplica la femeile care îngrijesc copiii pânã la vârsta de patru ani,
persoanele care au luat concediu neplãtit sau care sunt neangajate fãrã dreptul la beneficiul de ºomaj.
Drepturi pensionare ºi vârsta de retragere
Persoana care a atins vârsta de retragere ºi a lucrat timp de cel puþin 15 ani, va fi eligibilã pentru pensie.
Retragerea timpurie ºi alte privilegii pentru ramuri vor fi menþinute, dar numai când ele vor fi
«cumpãrate» prin intermediul unei contribuþii ridicate. Noul fond pensionar nu va plãti adãugãtor, dupã cum se
face azi, din contul fondului comun al tuturor contribuþiilor. În mod similar, dacã perioada necontributivã
trebuie sã fie inclusã în stagiul de muncã - de exemplu, serviciul militar general sau perioada de combatere atunci contribuþia va trebui sã fie plãtitã de cãtre o instituþie potrivitã. Treptat, pe parcursul a zece ani, vârsta
de retragere a femeilor poate fi extinsã de la 60 la 65 de ani.
Femeile, care au completat perioada de 20 de ani de asigurare (de plãtire a contribuþiilor) când noile
regulamente intrã în vigoare, vor fi eligibile pentru retragere dupã atingerea vârstei de 55 de ani, cu condiþia cã
ele au completat perioada de asigurare de 30 de ani.
Calcularea beneficiilor
Deja este cunoscut faptul cã noua schemã pensionarã va consta din pensia de stat ºi un beneficiu care
va depinde de stagiul de muncã ºi de venitul acoperit de contribuþii. În prezent, în scopul calculãrii pensiei
pentru limitã de vârstã, ºase ani consecutivi pot fi aleºi din ultimii 15 ani înainte de retragere. Anul viitor vor fi
ºapte ani din 16, pânã când se va ajunge la zece ani din 20 în anul 2000. Dupã reformã, se pot alege câºtigurile
cele mai favorabile pe parcursul a 20 de ani din întregul stagiu de muncã. Dacã, totuºi, în decursul oricãrui an,
persoana care se retrage a fost asiguratã pentru mai puþin de 6 luni, acel an nu va fi calculat pentru el. În mod
natural, în cazurile când stagiul de muncã este mai mic de 20 de ani, pensia pentru limitã de vârstã va fi
calculatã în baza câºtigurilor acumulate pe parcursul întregii perioade de asigurare.
Lucrul în timpul retragerii
Dupã reformã, dacã persoana retrasã preia funcþii de serviciu, ea îºi va pierde dreptul la pensia de stat,
iar pensia pentru limitã de vârstã urmeazã sã fie redusã în dependenþã de nivelul venitului. ZUS va suspenda
pensia dacã împreunã cu venitul în urma serviciului suma generatã depãºeºte cu 100% mãrimea pensiei
fundamentale pentru limitã de vârstã. Dacã, atunci, baza de calcul este de 1 500 zl, iar pensia pentru limitã de
vârstã de 1000, persoana care se retrage poate câºtiga adãugãtor 500 zl.
Deoarece oamenii câºtigã puþin, iar beneficiile sunt joase, poate fi introdus principiul pentru o perioadã
limitatã care va permite persoanelor care se retrag sã câºtige venituri adãugãtoare - dar nu mai mult decât
salariul minimal - fãrã nici un fel de urmãri.
Lucrul în timpul retragerii va continua sã fie acoperit de obligaþia de asigurare, adicã, el va fi inclus în
stagiul de muncã ºi, prin urmare, va afecta mãrimea pensiei pentru limitã de vârstã. Poate fi introdus principiul ca
dupã un stagiu de muncã 40 de ani, angajarea în timpul retragerii sã nu influenþeze mãrimea pensiei pentru limitã de
vârstã.
Pensia pentru limitã de vârstã asemenea unei încurcãturi
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Pensia pentru limitã de vârstã poate fi constituitã din stagiul de muncã acumulat în timpul lucrului la
diferiþi patroni ºi va «lega împreunã» diferitele pãrþi. De exemplu, dacã cineva a fost poliþist timp de zece ani,
a lucrat la o fermã timp de zece ani, iar timp de zece ani a deþinut o funcþie în cadrul Ministerului Finanþelor,
el va primi pensia de stat, plus beneficii parþiale din fiecare sistem în mãrimea corespunzãtoare cu perioada de
10 ani a perioadei de cotizare, în total constituind o perioadã de cotizare de 30 de ani.
Cu toate acestea, pensia pentru limitã de vârstã nu poate fi primitã simultan din diferite sisteme pentru
aceiaºi ani de muncã. Dacã o persoanã oarecare este fermier, iar în acelaºi timp lucreazã ºi la o fabricã, ea
trebuie sã aleagã de a fi asiguratã sau în calitate de fermier, sau de muncitor la fabricã.
Pensii de invaliditate
Principiile de acordare a pensiei de invaliditate vor fi schimbate. La moment, dreptul lor depinde, în
primul rând, de nocivitate, sau gradul de dãunare a sãnãtãþii ºi nu de abilitatea de a stoarce venit din lucru.
Dupã reformã, pensiile vor fi acordate, în principal, persoanelor care sunt capabile de a lucra în condiþiile
precedente. Aceasta înseamnã cã aceste persoane vor fi capabile sã lucreze în condiþii special adaptate la
incapacitatea lor. Persoanele care încã îºi pot reveni, vor primi pensie pentru o perioadã definitã de timp. În
acelaºi timp, pacienþii vor trece un curs de reabilitare pe cât se poate de repede.
Noua cale a ZUS
ZUS va primi statutul public-legal ºi atributele unei instituþii de asigurare. Ea va fi capabilã într-o
mãsurã mai mare decât acum sã elaboreze decizii vizând câºtigurile generate de contribuþii ºi de achitarea
beneficiilor.
Consiliul sãu de supraveghere va consta din reprezentanþi ai patronatului, ai celor asiguraþi ºi ai
administraþiei de stat în egale proporþii.
Va fi necesar de introdus înregistrarea individualã a asiguraþilor, dat fiind faptul cã noile sarcini se
bazeazã pe informaþii individuale cu privire la fiecare persoanã asiguratã (conturile înregistrãrilor individuale
de asigurare).
9. Republica Slovacia
Schema pensionarã curentã
Schema pensionarã, ca ºi toate celelalte scheme naþionale de asigurare socialã, furnizeazã pensii pentru
limitã de vârstã, de invaliditate ºi de urmaº. Salariaþii din sectorul de stat se supun acestei scheme pensionare
generale.
Condiþiile pensionare curente diferã conform tipului de lucru ºi se divizeazã în trei categorii:

·
·
·

categoria I - în principal minerii, dar ºi personalul serviciilor aeriene ºi alte profesii;
categoria II - în principal persoanele expuse unor boli contagioase, materialelor radioactive sau
toxice, sau altor condiþii care pun în pericol sãnãtatea;
categoria III - toate celelalte ocupaþii; în jur de 90% din lucrãtori sunt incluºi în aceastã categorie.

Drepturi pensionare ºi vârsta de pensionare
Vârsta normalã de pensionare pentru bãrbaþi este de 60 de ani. Persoanele care au lucrat un numãr
anumit de ani, în special locurile de muncã cu un grad sporit de risc se pot retrage de la unul pânã la cinci ani
mai devreme, în dependenþã de tipul de lucru (aceasta se referã în principal la profesiile incluse în categoria I).
Pentru femei, situaþia diferã în funcþie de numãrul de copii crescuþi ºi se scade cu un an pentru fiecare copil de
la 57 de ani (fãrã copii îngrijiþi) pânã la 53 (cinci copii îngrijiþi sau mai mulþi).
Salariaþii (bãrbaþii ºi femeile) sunt eligibil pentru o pensie deplinã dupã un stagiu de muncã de 25 de ani.
Pentru persoanele cu un stagiu de muncã mai puþin de 25 de ani pot fi acordate pensii parþiale în felul
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urmãtor: pentru bãrbaþi de la 65 de ani cu cel puþin un stagiu de zece ani ºi pentru femeile în vârstã de 60 de ani
cu un stagiu minimal de 20 de ani.
Calcularea pensiei pentru limitã de vârstã
Pensia întreagã în valoare de 50% din veniturile de referinþã se plãteºte cu condiþia completãrii unui
stagiu de muncã de 25 de ani. Rata de înlocuire se mãreºte cu un procent pentru fiecare an de muncã care
depãºeºte 25 de ani ºi pânã la completarea pensiei maxime.
Pensia parþialã este calculatã în calitate de 2% din venitul de referinþã pentru fiecare an de muncã.
Veniturile de referinþã sunt definite în calitate de nivel mediu în decurs de cinci ani, calculat din ultimii
zece ani ai beneficiarului. Veniturile de referinþã lunare sunt definite drept sumã a procentelor din trei venituri
sumate: adicã 100% din primele 2 500 Sk, 33.33% din venitul câºtigat în valoare de al 2 501 pânã la 6 000Sk ºi
10% de la 6 001 pânã la 10 000Sk. Venitul care depãºeºte suma de 10 000Sk nu este luat în considerare.
Anumite profesii (piloþii, artiºtii) sunt eligibili pentru pensii speciale, mai mari.
Pensia de invaliditate ºi pensia de urmaº
În dependenþã de gradul de invaliditate, se plãtesc pensii de invaliditate de douã mãrimi, adicã în
mãrime de o pensie pentru limitã de vârstã deplinã (calcularea include ani creditaþi de asigurare care acoperã
perioada dintre momentul de începere a invaliditãþii ºi vârsta normalã de retragere) sau în mãrime de 50%
pentru invaliditate parþialã.
Pensiile pentru vãduv/-ã se plãtesc în valoare de 60%, iar pensiile pentru orfani - în valoare de 30% din
mãrimea pensiei la care are dreptul întreþinãtorul decedat pentru fiecare urmaº. Vãduva are dreptul sã primeascã
pensie pe o perioadã de numai pânã la un an de zile dupã moartea soþului ei, dacã ea nu este invalidã sau n-are
cel puþin un copil întreþinut sau n-a crescut cel puþin trei copii, sau dacã nu este mai în vârstã de 45 de ani ºi n-a
crescut doi copii, sau nu este mai în vârstã de 50 de ani.
Vãduvul este eligibil la pensia pentru vãduvi, dacã el are cel puþin un copil întreþinut.
Suspendarea ºi schimbarea serviciului
Salariaþii n-au dreptul la beneficii imediate, dacã angajarea lor este suspendatã înainte de vârsta de
retragere. Ei au dreptul sã primeascã beneficii din alt sistem, cum ar fi sistemul beneficiilor de ºomaj, beneficiile
sociale ºi de familie ºi aºa mai departe.
Pensiile trebuie sã fie ajustate când costul de trai se mãreºte cu zece procente sau salariul mediu se mãreºte
cu cinci procente de la ultima ajustare a pensiilor, dar nu înainte de trei luni dupã ultima ajustare pensionarã.
Plata beneficiilor ºi retragerea timpurie
Administrarea pensiei a fost separatã de stat ºi încredinþatã Companiei de Asigurare Socialã, care a
fost fondatã, în mare mãsurã, în baza infrastructurii administrative a fostei Agenþii de Pensii din Slovacia.
Pentru acordarea beneficiilor pentru limitã de vârstã înainte de vârsta de retragere, existã câteva condiþii
speciale, cum ar fi cazurile de falimentare, dar maximumul este cu doi ani înainte de atingerea vârstei de retragere.
Legislaþia, finanþele ºi administrarea
Majoritatea beneficiilor de protecþie socialã, inclusiv beneficiile pensionare ale securitãþii sociale,
mai sunt încã reglementate de cãtre Legea despre Securitatea Socialã trecutã în Parlament la 16 iunie 1988
(Legea 100/1988 cu completãri).
Pânã în 1992 sistemul de finanþare era un sistem clasic de fonduri salariale. Contribuþiile erau rezervate
pe un cont separat dar contul avea o legãturã directã cu bugetul general de stat. De atunci, securitatea socialã a
fost separatã de bugetul de stat.
În ianuarie 1993 a fost introdusã alocarea urmãtoarei contribuþii:
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contribuþia patronatului este de 20% din fondul salarial/venit ºi al salariaþilor este de 5.9%;
venitul de referinþã pentru contribuþia câºtigãtorilor de salarii ºi lefe este fãcutã în comparaþie cu
suma lunarã precedentã;
contribuþiile de asigurare pensionarã nu sunt plãtite pentru persoanele angajate de cãtre Ministerul
Apãrãrii, Ministerul de Interne ºi Serviciul Slovac de Informare;
pentru lucrãtorii din cadrul tuturor organizaþiilor bugetare, contribuþiile de asigurare socialã sunt
plãtite numai în mãrimea totalã asumatã în fiecare an în cadrul bugetului de stat.

Schema pensionarã este finanþatã.
SIC este guvernatã de cãtre Consiliul tripartit a Reprezentanþilor compus din reprezentanþi din partea
guvernului, patronatului ºi salariaþilor asiguraþi (sindicatelor). Membrii Consiliului de Reprezentanþi sunt
numiþi de cãtre Parlament din lista de candidaþii propuºi de cãtre organizaþiile respective.
Schema Pensiei este administratã de cãtre Compania de Asigurare Economicã, Ministerul Apãrãrii ºi
Ministerul de Interne.
Reformarea schemelor pensionare
În Slovacia sunt planuri de reformare ulterioarã privitor la crearea unor scheme pensionare.
10. Slovenia

Asigurarea pensionarã ºi invaliditãþii în Slovenia este reglementatã de cãtre legea pensiei ºi asigurarea
invaliditãþii (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia Nr. 12/92) care a fost aplicat începând cu luna aprilie
1992. Aceastã lege reprezintã primul regulament total independent al sistemului de asigurare din Slovenia ca
stat independent. Cu toate acestea, trebuie de menþionat, cã aceastã reglementare nu este absolut nouã, deoarece
specificul ºi caracterul de lungã duratã al sistemului de asigurare al pensiei ºi invaliditãþii au fost luate în
considerare de cãtre legislativ astfel, pentru a menþine continuitatea sistemului.
Producãtorul ºi implementatorul acestei asigurãri este Institutul de Asigurare a Pensiei ºi Invaliditãþii
din Slovenia.
Resursele pentru asigurarea pensiei ºi invaliditãþii sunt furnizate de cãtre asiguratori ºi patronat prin
intermediul contribuþiilor din salarii sau bazele de asigurare în proporþie de 50:50.
Ratele contribuþiilor pentru persoanele care se asigurã ºi patronat sunt definite de cãtre Parlamentul
Sloveniei. La moment, rata contribuþiei pentru întregul ºir de drepturi este aceeaºi pentru salariaþii asiguraþi ºi
patronat, în total fiind de 15.5% din salarii pentru fiecare parte.
Formele asigurãrii pensionare ºi invaliditãþii sunt stabilite de lege:

· asigurare obligatorie bazatã pe lucru ºi principii de reciprocitate ºi solidaritate;
· aderarea benevolã la schema de asigurare obligatorie;
· asigurarea benevolã suplimentarã pentru un ºir adãugãtor de drepturi din cadrul asigurãrii obligatorii.

Drepturile ce reiese din asigurarea obligatorie sunt: pensii pentru limitã de vârstã, pensii de invaliditate,
pensii de urmaº, beneficii timpurii, beneficii parþiale, alocãri suplimentare la un beneficiu, granturi de invaliditate,
indemnizaþii pentru persoanele întreþinute, rambursarea cheltuielilor de cãlãtorie ºi de schimbare a mobilei, granturi
de indemnizare pentru vãduv/vãduvã, granturi de recreare a pensionarilor, reabilitarea activã a invalizilor, desemnarea
în alte funcþii, potrivite, sau angajarea parþialã ºi alocãrile corespunzãtoare din asigurarea pentru invalizi.
În schema noastrã pensionarã nu existã o Schemã Pensionarã pentru Serviciul Public, nici nu existã o
schemã specialã pentru lucrãtorii din sectorul de stat.
Caracteristicile principale ale sistemului nostru de asigurare pensionarã ºi de invaliditate sunt reprezentate
în tabelele de mai jos:
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3DUDPHWULLVLVWHPXOXL
3(16,,1250$/('(5(755$*(5(
7,38/3(16,(,
$18/
% UED L
Vârsta de retragere

Perioade minimale de asigurare
)HPHL
Vârsta de retragere

Perioade minimale de asigurare
$OWHFULWHULL DGLF FDWHJRULL
special specificate)

%HQHILFLL
% UED LúLIHPHL
Formula sau proiectul de
calculare a beneficiilor
Tabel de control: Rate de
FUHúWHUH
%D]DSHQVLRQDU  VDODULLQHWVDX
brut, perioade de cotizare)
,QGH[DUHDED]HL FUHúWHUHD
pre XOXLVDXVDODULXOXL
,QGH[DUHDEHQHILFLLORU SUH XOVDX
salariul, sau nici unul din ele)
3HQVLDPD[LP
PHQVLDPLQLP
3HQVLDVXSOLPHQWDU  VHPQLILF 
suplimentul de venit testat pentru
pensionari)
,PSR]LWXOSHEHQHILFLX
GDF GDVSHFLILFD LWLSXOúLUDWD 
$OWHEHQHILFLL
'XUDWDEHQHILFLLORU
'XUDWDSHSDUFXUVXOF UHLD
beneficiile pot fi primite
Pensionarii pot lucra? (da, nu) –
GDF GDFXPVHUHGXFEHQHILFLLOH"
3HQVLRQDULLSRWV DPkQHSHQVLLOH
GXS DWLQJHUHDYkUVWHLGHUHWUDJHUH"
(da, nu) –GDF GDFXPVHFDOFXOHD] 
beneficiile?
)LQDQ DUHD
7LSXOGHLPSR]LW IXQFLDUVDODULDO
HWF 
5DWD,PSR]LWXOXL ODVDODULXO
YHQLWXOEUXWVDXQHW 
&RQWULEX LLOHVXQWVFXWLWHGH
LPSR]LW"
6LVWHPXOGHSODW  OXQDUDQXDO 
)LQDQ DUHDEXJHWDU  GDVDXQX 
6DODULXOPD[LPSHQWUXFRQWULEX LL
OLPLWDPD[LP DFRQWULEX LLORU 
6DODULXOPLQLPDOSHQWUX
FRQWULEX LL SUDJXOPLQLPDODO
FRQWULEX LLORU 

1. Vârsta de 62 -PLQRSHULRDG GHDVLJXUDUHGHGHDQL
2. Vârsta de 65 -PLQRSHULRDG GHDVLJXUDUHGHDQL
3. 9kUVWDGHDQLSHQWUXRSHULRDG GHDVLJXUDUHGHGH
ani.
/LPLWHOHGHYkUVW VXQWPDLPLFLSHQWUXFRQGL LLOHGHOXFUX
extrem de dificile)
/LPLWDGHYkUVW SHQWUXFDWHJRULDVHYDP ULFXXQDQSH
SDUFXUVXODQLORUµúLµ
15 ani.
1. Vârsta de 57 -PLQRSHULRDG GHDVLJXUDUHGHGHDQL
2. Vârsta de 60 -PLQRSHULRDG GHDVLJXUDUHGH5 ani;
3. Vârsta de 51.5 -RSHULRDG GHDVLJXUDUHGHGHDQL
15 ani.
0LOLWDULSROL LúWLYHWHUDQLGHU ]ERLPLQHUL

6&+,0% 5,


'83 

1-ma categorie: 60 de ani.
A 3-a categorie: 40 de ani
GHDVLJXUDUHI U OLPLW GH
YkUVW 

Categoria 1: 55 de ani.
A 3-DFDWHJRULHRSHULRDG 
de asigurare de 35 de ani
I U OLPLW GHYkUVW 
'XS SHQWUXR
SHULRDG VFXUW WUDWDUHD
SHQVLRQDU VSHFLDO HUD
IXUQL]DW úLSHQWUXPLQLúWUL
úLGHSXWD LLvQ3DUODPHQW

0.85% din baza pensiei.
6DODULXOQHWFHLPDLEXQLDQLUHFDOFXOD LvQPHGLHGLQ
ultimul an de asigurare completat.
&UHúWHUHDUHFDOFXODW DVDODULXOXL GHODEUXWODQHW 
&UHúWHUHDVDODULXOXL
310% din salariul mediu +/- 0.85.
64% din salariul mediu +/- 0.35 (femei), +/-  E UED L 
6XSOLPHQWGDF SHQVLDHVWHPDLPLF GHFkWSHQVLDPLQLPDO 
pentru 40 (35 F) de ani din durata de asigurare.
6XPDYHQLWXOXLOXQDUGHMDDORFDWHVWHVF ]XWGLQLPSR]LWXOSH
YHQLWFDOFXODWSHQWUXSHQVLLOHDQXDOHEUXWúLYHQLWXUL
'LIHUHQ DHVWHSO WLW vQFDOLWDWHGHLPSR]LWSHYHQLWXOUHDO
3ULPHFXRFD]LDV UE WRULORU

350% din salariul mediu
+/- 0.85.

N-a fost nici o impozitare a
SHQVLLORUSkQ ODFUHDUHD
sistemului de impozitare în
1991.

) U OLPLWH
1XGDF UDSRUWXOGHOXFUXHVWHOHJDWGHDVLJXUDUHDREOLJDWRULH
([FHS LHLQYHQWDWRULDUWLúWLúLIHUPLHULvQUHJLVWUD L
Da.

Da.
Lunar.
Nu.
Nu.
Salariul minimal.

93

3DUDPHWULLVLVWHPXOXL
3(16,,'(5(75$*(5(7,0385,(
7,38/3(16,(,
$18/
% UED L
Vârsta de retragere
Perioade minime de asigurare
)HPHL
Vârsta de retragere
Perioade minime de asigurare
$OWHFULWHULL DGLF FDWHJRULL
pensionare specificate)

%HQHILFLL
% UED LúLIHPHL
Formula sau schema de calculare a
beneficiilor
Tabel de control: rate de majorare
%D]DSHQVLRQDU  VDODULLQHWVDX
EUXWSHULRDGHGHFRQWULEX LL
Indexarea bazei (majorarea
SUH XULORUVDXVDODULLORU
,QGH[DUHDEHQHILFLLORU SUH XULVDX
salarii sau nici unul)
3HQVLDPD[LP
3HQVLDPLQLP
3HQVLDVXSOLPHQWDU  vQVHDPQ 
suplimentul venitului testat pentru
pensionari)
,PSR]LWXOSHEHQHILFLX
GDF GDWLSXOúLUDWDVSHFLILF 
$OWHEHQHILFLL
'XUDWDEHQHILFLLORU
'XUDWDSHSDUFXUVXOF UHLDSRWIL
primite beneficiile
Pensionarii pot lucra? (da, nu) –
GDF GDFXPVHUHGXFEHQHILFLLOH"
3HQVLRQDULLvúLSRWDPkQDSHQVLLOH
GXS DWLQJHUHDYkUVtei de retragere?
(da, nu) –GDF GDFXPVHFDOFXOHD] 
beneficiile?
)LQDQ DUHD
7LSXOLPSR]LWXOXL IXQFLDUVDODULDO
HWF 
5DWDLPSR]LWXOXL SHVDODULXO
YHQLWXOEUXWVDXQHW 
&RQWULEX LLOHVXQWVFXWLWHGH
LPSR]LW"
6LVWHPXOGHSODW  OXQDUDQXDO 
)LQDQ DUHDEXJHWXOXL GDVDXQX 
6DODULXOPD[LPDOSHQWUXFRQWULEX LL
OLPLWDPD[LP DFRQWULEX LLORU 
6DODULXOPLQLPDOSHQWUXFRQWULEX LL
SUDJXOPLQLPDODOFRQWULEX LLORU 

6&+,0% 5, '83 


Vârsta de 57 de ani.
35 de ani.

Vârsta de 53 de ani.

Vârsta de 52 de ani.
30 de ani.
3LHUGHUHDVHUYLFLXOXLGLQFDX]DIDOLPHQW ULLSDWURQXOXL
LPSRVLELOLWDWHDGHDJ VLDOWVHUYLFLX
&DX]HRSHUDWLYHFRQIRUPOHJLVOD iei muncii;
,QYDOLGLWDWHGH&DWHJRULD,úLD,,OHJDW GHORFXOGH
PXQF 
ùRPDMvQUHJLVWUDWWLPSGHFHOSX LQOXQLSH
parcursul ultimilor doi ani.

Vârsta de 50 de ani.

,GHQWLFFXSHQVLDQRUPDO de retragere minus 1%
SHQWUXILHFDUHDQFDUHQXDMXQJHSkQ ODYkUVWD
VWDELOLW 
0.7 - vQGHSHQGHQ GHSHULRDGDGHDVLJXUDUH 
Salariul net: 10 DQLFHLPDLEXQLUHFDOFXOD LvQ
conformitate cu ultimul an completat de asigurare.
&UHúWHUHDUHFDOFXODW DVDODULXOXL GHODEUXWODQHW 
&UHúWHUHDVDODULXOXL
310% din salariul mediu +/- 0.84.
64% din salariul mediu +/- 0.75.
6XSOLPHQWGDF SHQVLDHVWHPDLPLF GHFkWSHQVLD
minim GHUHWUDJHUHQRUPDO 
$FHODúLFDúLSHQWUXSHQVLDQRUPDO GHUHWUDJHUH
Prime concediale.
) U OLPLW 
1XGDF UHOD LDGHDQJDMDUHHVWHOHJDW GHDVLJXUDUHD
REOLJDWRULH([FHS LHLQYHQWDWRULDUWLúWLúLIHUPLHUL
vQUHJLVWUD L
Da.

Da
Lunar.
Nu.
Nu.
Salariu minim.
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3DUDPHWULLVLVWHPXOXL
3(16,,'(,19$/,',7$7(
7,38/3(16,(,
$18/
(OLJLELOLWDWH
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Invaliditate de categoria I;
,QYDOLGLWDWHGHFDWHJRULD,,,LQFDSDELO SHQWUXDOWVHUYLFLX
DGHFYDWI U LQVWUXLUHSURIHVLRQDO ODYkUVWDGHSHVWe 50 de
ani (45 F);
Invaliditate de categoria II în categoria III, capabil pentru
DOWVHUYLFLXDGHFYDWGDUHOLJLELOSHQWUXSHQVLDSHQWUXOLPLW 
GHYkUVW 
0DLWLQHULGHGDF VXQWDVLJXUD L
ÌQYkUVW GH-GHDQLGDF DIRVWDQJDMDWSHQWUXFHOSX LQ
GLQSHULRDGDGHPXQF  -30 pentru BD).
26-egal
% UED LúLIHPHL
Vârsta de retragere
1XHVWHSUHY ]XWGHSLQGHGHYkUVWDFkQGLQYDOLGLWDWHDV-a
produs.
Perioade minime de
,QGLIHUHQWGHSHULRDGDGHDVLJXUDUHSHQWUXWUDXPHOHúL
asigurare
vPEROQ virile legate de lucrul efectuat;
RWUHLPHGLQSHULRDGDGHGXS vQGHSOLQLUHDVWDJLXOXLGH
20 GHDQLGLQDOWHFDX]HúLPRWLYHGHLQYDOLGLWDWH
$OWHFULWHULL DGLF FDWHJRULL ,QYDOLGLWDWHPLOLWDU GHFDWHJRULD- 6, incapabil de a lucra
specificate)
mai PXOWGHRMXP WDWHGLQ]LXDGHPXQF 
%HQHILFLL
% UED LúLIHPHL
Formula sau schema de
,GHQWLFFXSHQVLDQRUPDO GHUHWUDJHUHGLQFDX]HGHWUDXPH
calculare a beneficiilor
úLvPEROQ YLULOHJDWHGHVHUYLFLX
identic cu pensia de retragere timpurie: altHFDX]HúLPRWLYH
GHLQYDOLGLWDWHGDUQXPDLSX LQGHFkW  F) din
ED]DSHQVLRQDU vQDLQWHGHDWLQJHUHDYkUVWHLGH  ) úL
QXPDLSX LQGH  ) GXS vârsta de 63 de ani
(58 F).
Tabel de control: rate de
0.35 – 0.85 din baza pensiei.
majorare
%D]DSHQVLRQDU  VDODULLQHW Salariu net.
sau brut, perioade de cotizare)
,QGH[DUHDED]HL FUHúWHUHD
&UHúWHUHDUHFDOFXODW DVDODULXOXL
SUH XOXLVDXVDODULXOXL
&UHúWHUHDVDODULXOXi.
Indexarea beneficiilor
SUH XULVDXVDODULLVDXQLFL
unul)
3HQVLDPD[LP
$FHHDúLFDúLSHQVLDQRUPDO GHUHWUDJHUH
3HQVLDPLQLP
$FHHDúLFDúLSHQVLDQRUPDO GHUHWUDJHUH
Supliment (5-GLQED]DSHQVLRQDU vQGHSHQGHQ GH
3HQVLDVXSOLPHQWDU 
vQVHDPQ VXSOLPHQWXO
SHULRDGDúLYkUVWDGHDVLJXUDUH
venitului testat pentru
pensionari)
$FHHDúLFDúLSHQVLDQRUPDO GHUHWUDJHUH
,PSR]LWHSHEHQHILFLX
GDF GDWLSXOúLUDWD
VSHFLILF 
&RPSHQVDUHDSHQVLHLGHLQYDOLGLWDWHFkQGFRQGL LLOHGH
$OWHEHQHILFLL
vârste nu sunt îndeplinite.
'XUDWDEHQHILFLLORU
'XUDWDSHSDUFXUVXOF UHLD ) U OLPLW 
beneficiile pot fi primite
Nu.
Invalizii pot lucra? (da,
nu) –GDF GDFXPVHUHGXF
beneficiile?
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3DUDPHWULLVLVWHPXOXL
3(16,,'(850$ù
7,38/3(16,(,
6R XO
9kUVWDDVLJXUDWXOXLF WUH
momentul decesului
Tipul pensiei asiguratului
SHQWUXOLPLW GHYkUVW WLPSXULH
sau de invaliditate)
1XP UXOGHvQWUH LQX L
6R LD
9kUVWDDVLJXUDWXOXLF WUH
PRPHQWXOGHFHVXOXL
7LSXOSHQVLHLDVLJXUDWXOXL
SHQWUXOLPLW GHYkUVW 
WLPSXULHVDXGHLQYDOLGLWDWH 
1XP UXOGHvQWUH LQX L
&RSLL
6WDWXWXOGHYkUVW HGXFD LH

$OWHUXGHHOLJLELOH
%HQHILFLL
6R XOúLVR LD
Formula sau programul de
calculare al beneficiilor
SURSRU LDGHSHQVLHD
asiguratului)
,QGH[DUHDEHQHILFLLORU SUH XO
sau salariul, sau nici unul)
3HQVLDPD[LP
3HQVLDPLQLP
3HQVLDVXSOLPHQWDU 
vQVHDPQ VXSOLPHQWHGHYHQLW
testat pentru pensionari)
,PSR]LWXOSH%HQHILFLX
GDF GDWLSXOúLUDWD
VSHFLILFDW 
$OWHEHQHILFLL

$18/
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Vârsta de 55 de ani
1XPDLSX LQGHRSHULRDG GHDVLJXUDUHGHDQLVDX
1XPDLSX LQGHRSHULRDG GHDVLJXUDUHGHDQLVDX
Acordarea dreptului la pensia de retragere sau de
invaliditate; sau
Acordarea dreptului la beneficiul de invaliditate.
9kUVWDGHGHDQL GDF Q-a fost asigurat).
1XPDLSX LQGHRSHULRDG GHDVLJXUDUHGHDQLVDX
QXPDLSX LQGHRSHULRDG GHDVLJXUDUHGHDQLVDX
acordarea dreptului la pensia de retragere sau de
invaliditate; sau
acordarea dreptului la beneficiul de invaliditate.
3kQ ODYkUVWDGHDQL GDF HVWHvQUegistrat ca
neangajat); sau
SkQ ODVIkUúLWXOúFRODUL] ULLRELúQXLWH PD[LPDOSkQ OD
vârsta de 26 de ani).
'DF HVWHLQDSWGHPXQF -DWkWDWLPSFkWGXUHD] 
incapacitatea.
'DF VXQWvQWUH LQX LGHF WUHDVLJXUDWRUS ULQ LIUD LúL
VXURULQHSR LúLDO LFRSLLI U S ULQ LGDF VXQWDGRSWD L
VDXWXWHOD LGHF WUHDVLJXUDWRU

Repartizarea pensiei de retragere sau de invaliditate la
FDUHDYHDGUHSWXODVLJXUDWXOvQGHSHQGHQ GHQXP UXOGH
membri din familie: 70-100%.
Salariu.
310% din salariul mediu +/- 0.85.
Baza de rating a pensiei pentru 20 de ani de asigurare.

6HSDUD LHúLSURYL]LLGDF Y GXYXO Y GXYD QXHVWH
eligibil (- ODSHQVLDGHXUPDúúLQXHVWHDQJDMDWVDX
asigurat.

'XUDWDEHQHILFLLORU
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