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Rezumat

Ȋn contextul îmbătrânirii populaţiei, prelungirea perioadei active este văzută ca o soluţie,
pe de o parte, de ameliorare a sustenabilităţii financiare a sistemului public de pensii, iar pe
de altă parte, de creştere a gradului de adecvare a pensiei. Chiar în condiţiile adoptării de
măsuri de stimulare a bătrâneţii active, în literatura de specialitate s-a arătat că, uneori în
mod deliberat, iar alteori inerent, caracteristicile sistemelor de pensii naţionale (în special
cele aferente sistemului public de pensii) influenţează ieşirea de pe piaţa muncii a
lucrătorilor vârstnici. Astfel, printr-un demers econometric ce a vizat estimarea relaţiei
dintre rata de activitate a lucrătorilor vârstnici şi anumite caracteristici ale sistemelor de
pensii (dar nu numai) din România, sperăm să completăm vasta literatură de specialitate în
domeniu cu rezultate referitoare şi la România.

1. Introducere

Problema îmbătrânirii populaţiei, prezentă sau potenţială în majoritatea spaţiului
european, dar nu numai, provoacă guvernele în a găsi soluţii viabile pentru repercursiunile
mai puţin favorabile ale acestui fapt.

Pe de o parte, consecinţa inevitabilă a
scăderii natalităţii, cel puţin din punct de
vedere economic, este disproporţia din ce
în ce mai accentuată dintre generaţia
contributivă şi cea dependent-vârstnică.

Aceasta afectează vizibil principiul pay-as-
you-go aşezat la baza multor sisteme de
asigurări sociale. Chiar şi din acest
considerent, deşi altele ar trebui să fie
motivele încurajării natalităţii (asigurarea
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continuităţii neamului românesc etc.), se
impune luarea unor măsuri precum:
flexibilizarea programului de lucru,
existenţa mai multor grădiniţe cu program
prelungit, favorizarea mamelor şi
redefinirea statutului de mamă, facilitarea
accesului la locuinţe etc., dar mai ales
acţionarea în sensul creşterii nivelului de
trai, prin majorarea veniturilor şi
promovarea unui mediu favorabil
dezvoltării personale şi a societaţii în
ansamblul ei.

Pe de altă parte, bucuria de a fi mai
longevivi este deseori umbrită de
imposibilitatea de a trăi acest surplus de
ani fără dizabilităţi sau de lipsa unui venit
adecvat satisfacerii necesităţilor inerente
senectuţii. Ȋn privinţa acestor dificultăţi,
reformarea, cu precădere, a sistemlor de
sănătate şi a celor de pensii, pare a fi o
soluţie. Totuşi, acţiunile în această direcţie
trebuie strâns corelate de măsuri menite să
schimbe mentalitatea cetăţenilor în ceea ce
priveşte durata propriei perioade active,
dar mai ales să faciliteze menţinerea
acestora pe piaţa muncii şi la vârste
înaintate (acolo unde este posibil din punct
de vedere al stării de sănătate fizice şi/sau
psihice). Ȋn acest sens direcţiile propuse de
Comisia Europeană, respectiv „adaptarea
locurilor de muncă și a organizării muncii,
promovarea învățării pe tot parcursul
vieții, politici eficiente din punctul de
vedere al costurilor destinate să permită
echilibrul între viața profesională și cea
privată și de familie, aplicarea unor măsuri
de sprijinire a îmbătrânirii în condiții bune
de sănătate și lupta împotriva inegalităților
de gen și a discriminării pe criterii de
vârstă” (Comisia Europeană, 2012), sunt
demne de luat în seamă.

De exemplu, pentru două din ţările cu
cele mai ridicate rate de activitate a
lucrătorilor vârstnici (50-64 de ani) în anul
2008, respectiv Noua Zeelandă şi Japonia
(puţin peste şi respectiv sub 75%(OECD,
2011)), printre factorii motivanţi se
numărau disponibilitatea locurilor de
muncă cu program de lucru parţial,
deţinerea propriei afaceri, recompensarea

amânării pensionării, valorile culturale,
iniţiativele venite din partea guvernelor
(subvenţii oferite lucrătorilor vârstnici
pentru deschiderea propriei afaceri,
asistenţa acestora în găsirea unui loc de
muncă etc.) şi starea de sănătate (Japonia
avea cea mai ridicată speranţă de viaţă atât
la naştere cât şi la vârsta de 65 de ani, 86,2
ani, respectiv 24,3 ani, în anul 2008)
(Jackson şi alţii, 2012; Williamson şi
Masa, 2007).

La nivelul Uniunii Europene, rata de
activitate pentru aceeaşi categorie de
vârstă (50-64 de ani) a fost în medie de
59,5%, în anul 2008, şi de 63,3%, în anul
2012 (figura 1). Suedia se detaşa vizibil
faţă de celelalte state cu o rată de activitate
a lucrătorilor vârstnici de 81,3% la nivelul
anului 2012. La capătul opus se situa
Malta cu o rată de activitate de doar
44,4%.

Ȋn România, evoluţia ratei de activitate
a cetăţenilor cu vârste cuprinse între 50 şi
64 de ani (calculată ca raport între
populaţia activă din această grupă de
vârstă şi populaţia totală din aceeaşi grupă
de vârstă) nu exprimă reuşita eventualelor
măsuri luate în sensul majorării acesteia,
doar 52,7% dintre lucrătorii vârstnici fiind
încă pe piaţa muncii, la sfârşitul anului
2012 (locul 25 la nivelul Uniunii
Europene, puţin peste Slovenia şi Malta).

Din rândul unor astfel de măsuri,
orientate în special în direcţia creşterii
ocupării acestor categorii de persoane,
evidenţiem următoarele:
 „angajatorii care încadrează în muncă
pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă
de peste 45 de ani [...] sunt scutiţi, pe o
perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei
datorate la bugetul asigurărilor pentru
şomaj, aferentă persoanelor încadrate din
aceste categorii, şi primesc lunar, pe
această perioadă, pentru fiecare persoană
angajată din aceste categorii, o sumă egală
cu valoarea indicatorului social de
referinţă în vigoare [500 de lei/lună], cu
obligaţia menţinerii raporturilor de muncă
sau de serviciu cel puţin 2 ani” (Legea nr.
76/2002);
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 „angajatorii care încadrează în muncă,
potrivit legii, şomeri care în termen de 3
ani de la data angajării îndeplinesc,
conform legii, condiţiile pentru a solicita
pensia anticipată parţială sau de acordare a
pensiei pentru limită de vârstă [...]
beneficiază lunar, pe perioada angajării,
până la data îndeplinirii condiţiilor
respective, de o sumă egală cu valoarea
indicatorului social de referinţă în vigoare
[500 de lei/lună], acordată din bugetul
asigurărilor pentru şomaj” (Legea nr.
76/2002);
 „pentru asiguraţii care au realizat
stagiul minim de cotizare şi care contribuie
la sistemul public de pensii după
împlinirea vârstei standard de pensionare
[...], punctajul lunar realizat în perioada
respectivă se majorează cu 0,5%” (Legea
nr. 263/2010).

Apreciem că pertinenţa măsurilor
amintite este determinată de gradul de
promovare şi conştientizare a acestora în
rândul categoriilor în cauză, de
disponibilitatea locurilor de muncă,
precum şi de efectele benefice (financiare,
psihologice etc.), de lungă durată, pe care
le-ar putea avea asupra forţei de muncă
vârstnice, cu excepţia situaţiei în care
acestea ar conduce la încurajarea
îmbrăţişării statutului de pensionar
(situaţie mai puţin favorabilă în contextul
îmbătrânirii populaţiei).

Această ultimă problemă a fost şi este
dezbătută intens în literatura de
specialitate. Pe lângă factorii de
constrângere care pot acţiona în direcţia
pensionării, precum sănătatea precară,
lipsa locurilor de muncă (ori a cererii, din
partea angajatorilor, pentru persoanele a
căror vârstă trece de 50 de ani) destinate şi
adaptate persoanelor vârstnice sau a
competenţelor solicitate de acestea,
discriminarea de gen, incapacitatea
satisfacerii exigenţelor locului de muncă
etc., există şi factori care avantajează
luarea deciziei de pensionare, respectiv
caracteristicile sistemelor de pensii,
deţinerea de economii destinate perioadei
de pensionare, scăderea veniturilor pe

piaţa muncii, pensionarea partenerului de
viaţă etc. (Mulvey, 2003; Johnson şi alţii,
2003; Gustman şi Thomas, 2004; D’Addio
şi alţii, 2010; Van den Berg şi alţii, 2010;
Lazear, 2011; Lefebvre, 2013).

Ȋn România, conform cercetării
statistice „Tranziţia de la muncă la
pensionare” realizate de Institutul Naţional
de Statistică (INS, 2012), în trimestrul II al
anului 2012, factorii determinanţi pentru
încetarea activităţii profesionale au fost
preferinţa de a înceta lucrul odată cu
îndeplinirea condiţiilor de pensionare,
precum şi existenţa problemelor de
sănătate, în cazul a 38,1% şi respectiv
29,9% dintre pensionarii retraşi de pe piaţa
muncii, care au făcut obiectul acestei
anchete. Alte motive invocate au fost:
obligaţia de a se pensiona odată cu
îndeplinirea condiţiilor de pensionare
(11,7%), probleme personale sau familiale
(7,3%), pierderea locului de muncă
(6,5%), motive legate de locul de muncă
(3,8%), considerente financiare (2,3%) şi
alte motive (0,4%).

Ȋn contextul celor de mai sus, apreciem
că, preferinţa pentru pensionare, în calitate
de prim imbold spre luarea deciziei de
pensionare, precum şi existenţa
problemelor de sănătate, pe de o parte,
contribuie la insuccesul măsurilor de
promovare a bătrâneţii active, într-o
oarecare pondere, iar pe de altă parte
impun o atenţie deosebită în procesul de
stabilire a regulilor de pensionare.

De cele mai multe ori impulsurile către
pensionare afectează şi rata de activitate a
lucrătorilor vârstnici (în sensul descurajării
rămânerii pe piaţa muncii), mai ales în
cazul celor ajunşi la vârsta pensionării sau
cu vârste foarte apropiate de vârsta
standard de pensionare (sau de vârsta
redusă de pensionare, ca urmare a
desfăşurării unor activităţi încadrate în
condiţii speciale, deosebite şi/sau alte
condiţii).

Ȋn România, din rândul lucrătorilor
ajunşi la vârsta de pensionare, dar care au
constituit sfera de cuprindere a anchetei
amintite mai sus, doar 20,9% şi-au



Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

80

continuat activitatea profesională după
împlinirea vârstei de pensionare, cu
preponderenţă în sectorul agricol (97%),
principalul motiv, în cele mai multe din
situaţii (90,5%), fiind reprezentat de
necesitatea asigurării de venituri suficiente
gospodăriei (INS, 2012).

Reprezentarea grafică a ratei de
activitate a vârstnicilor din România
(figurile 2a şi 2b), diferenţiată pe trei
grupe de vârstă, scoate în evidenţă două
tendinţe, înregistrate în intervalul 2002-
2011:
 în cadrul grupelor de vârstă 50-54 de
ani şi 55-59 de ani, rata de activitate a
înregistrat, cu precădere, o uşoară
majorare, atât în cazul lucrătorilor de sex
masculin cât şi a celor de sex feminin, cea
mai mare creştere, respectiv de zece
puncte procentuale, fiind aferentă grupei
de vârstă 55-59 de ani masculin;
 dacă în cadrul grupei de 60-64 de ani
masculin rata de activitate a înregistrat
suişuri şi coborâşuri treptate, în cazul
aceleaşi grupe de vârstă, dar pentru sexul
feminin, aceasta a avut o tendinţă generală
de scădere, la sfârşitul anului 2011 doar
23% dintre femeile aparţinând acestei
grupe fiind încă pe piaţa muncii.

2. Date şi metodologie

Ȋn încercarea de a analiza rata de
activitate a lucrătorilor vârstnici din
România, în contextul caracteristicilor
sistemului românesc de pensii, am folosit
drept reper modelul prezentat în lucrarea
„Social Security, Institutional Settings and
Labor Supply”, unde David Bloom şi alţii
(2009), folosind date de tip panel, pentru
40 de state, a estimat efectul modificărilor
intervenite în cadrul sistemelor de pensii
de-a lungul a cinci decenii, acoperind
perioada 1960-2000, asupra ratei de
activitate a persoanelor de sex masculin, în
vârstă de peste 50 de ani.

De asemenea, numeroase alte studii
din literatura de specialitate (Gruber şi
Wise, 1999; Coile şi Gruber, 2001; Ahčan
şi Polanec, 2008; Borella şi Moscarola,

2010; Wise, 2010) au scos în evidenţă
faptul că, sistemele de securitate socială, şi
în special sistemele de pensii, stimulează,
uneori inerent, iar alteori deliberat, ieşirea
de pe piaţa muncii a persoanelor vârstnice.
Astfel, s-a arătat că rata de activitate a
lucrătorilor vârstnici creşte odată cu
majorarea vârstei standard de pensionare,
cu obţinerea unor pensii mai mari ca
urmare a amânării deciziei de pensionare,
precum şi cu adoptarea, la baza sistemelor
de pensii, a principiului contribuţii definite
în locul celui de beneficii definite. Ȋn sens
opus acţionează creşterea ratei de înlocuire
a salariului prin pensie, oferită în cadrul
sistemelor de pensii bazate pe principiul
beneficiilor definite, şi existenţa
posibilităţilor de pensionare anticipată.

Avantajele datelor de tip panel, precum
lărgirea bazei de date, creşterea preciziei
de estimare a parametrilor modelului,
posibilitatea identificării şi măsurării unor
efecte nedetectabile în cazul folosirii altor
tipuri de date etc. (Baltagi, 2005),
constituie un imbold în utilizarea acestora,
ori de câte ori este posibil. În acest sens,
demersul nostru econometric are la bază
date de tip panel, respectiv date aferente
celor opt regiuni ale României, identificate
pentru intervalul de timp 2002-2009, prin
care căutăm să estimăm gradul în care
anumiţi factori, cu precădere cei ce
caracterizează, la modul general, sistemul
public de pensii din România, explică
evoluţia ratei de activitate a lucrătorilor de
sex masculin, separat pentru fiecare din
următoarele grupe de vârstă: 50-54, 55-59
şi 60-64 de ani. Abordarea aceleiaşi
analize şi în cazul persoanelor de sex
feminin nu este întotdeauna oportună
datorită faptului că, aşa cum s-a sublinit şi
în literatura de specialitate (Bloom şi alţii,
2009), rata de activitate a acestora urmează
şi alte tendinţe.

Ȋn analiza întreprinsă am utilizat
următoarele variabile: rata de activitate a
lucrătorilor de sex masculin, pentru fiecare
din grupele de vârstă menţionate mai sus,
ca variabilă dependentă şi rata de înlocuire
a salariului prin pensie, vârsta standard de



Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

81

pensionare medie, în cazul bărbaţilor,
consecinţa amânării deciziei de pensionare
cu un an (presupunându-se îndeplinite
condiţiile de pensionare pentru limită de
vârstă) asupra valorii totale a drepturilor
de pensie, concretizată într-o creştere
(bonus) sau o scădere (penalizare) a
acesteia, lipsa/introducerea sistemului
privat de pensii, speranţa de viaţă la
naştere a persoanelor de sex masculin,
PIB/resursă de muncă, numărul mediu de
ani de şcoală şi gradul de urbanizare a
populaţiei masculine, în calitate de
variabile independente.

Conform Institutului Naţional de
Statistică, rata de activitate se determină
raportând populaţia activă din grupa de
vârstă analizată la populaţia totală din
aceeaşi grupă de vârstă. Ratele de
activitate, pentru fiecare din cele trei grupe
de vârstă luate în calcul, precum şi pentru
fiecare din cele opt regiuni ale României,
reprezentând variabilele dependente ale
modelului abordat, au fost calculate
agregând date de la nivel microeconomic,
cuprinse în cercetarea „Labor Force
Survey” (date disponibile doar până la
nivelul anului 2009, inclusiv - Procurarea
acestor date a fost posibilă cu ajutorul lui
Michele Belloni, cercetător la Center for
Research on Pensions and Welfare
Policies, Moncalieri, Italia, căruia îi
suntem recunoscători).

Rata de înlocuire a salariului prin
pensie a fost determinată, aici, raportând
pensia medie lunară de asigurări sociale de
stat la câştigul salarial nominal mediu net
lunar, publicate de Institutul Naţional de
Statistică (baza de date Tempo-Online).
Aceste date nu sunt disponibile deopotrivă
la nivelul regiunilor şi strict pentru sexul
masculin, astfel că am utilizat datele
aferente ambelor sexe, dar la nivelul
fiecărei regiuni în parte, pentru întregul
interval considerat.

Conform actualei legi a pensiilor,
vârsta standard de pensionare reprezintă
vârsta stabilită de lege, pentru bărbaţi şi
femei, la care aceştia pot obţine pensia
pentru limită de vârstă, precum şi vârsta

din care se operează reducerile prevăzute
de lege. Având în vedere faptul că, în
intervalul de analiză (2002-2009) sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale era reglementat de Legea nr.
19/2000, vârsta standard de pensionare
medie, la nivel anual, a rezultat din media
aritmetică a vârstelor lunare de pensionare,
aplicabile în cazul bărbaţilor, publicate în
anexa 3 a legii menţionate. De exemplu,
pentru anul 2002, etapele privind calculul
vârstei standard de pensionare medii, au
fost conform tabelului 1.

Amânarea deciziei de pensionare poate
determina creşterea sau diminuarea
drepturilor viitoare de pensie. Ȋn acest sens
acţionează factori precum: evoluţia vârstei
de pensionare şi a speranţei de viaţă la
pensionare, modificarea în termeni reali a
valorii punctului de pensie, schimbarea
modului de calcul al pensiei de primit,
oferirea sau nu a unor stimulente de
amânare a deciziei de pensionare etc. Ȋn
demersul nostru, eventualele efecte ale
factorilor amintiţi, asupra drepturilor totale
de pensie de încasat de-a lungul perioadei
de pensionare, rezultă ca urmare a
amânării deciziei de pensionare cu un
singur an.

Lipsa datelor referitoare la vârsta
medie efectivă de pensionare şi la speranţa
de viaţă aferentă acesteia, pentru întregul
interval considerat şi, mai mult, pentru
fiecare regiune în parte,  ne-a determinat
să utilizăm, în scopul calculării valorii
prezente a sumei reprezentând totalul
drepturilor de pensii de încasat (atât în
cazul pensionării la împlinirea vârstei
standard de pensionare cât şi în cazul
amânării acesteia cu un an), vârsta
standard de pensionare medie de la nivelul
fiecărui an şi speranţa de viaţă aferentă
acesteia. Ştiut fiind faptul că, vârsta medie
efectivă de pensionare este cu mult mai
mică decât cea standard (de exemplu,
pentru anul 2009, la nivel naţional, pentru
sexul masculin, aceasta a fost de 57,8 ani
dintr-o perspectivă (CNPV, 2011) şi 56,6
ani dintr-o alta (Gheţău, 2009)), rezultând
astfel o perioadă de pensionare mai mare,
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utilizarea vârstei standard medii de
pensionare în locul celei efective poate
constitui un neajuns al modelului. Totuşi,
calculând acest indicator doar pentru anul
2009, utilizând datele furnizate de
profesorul Gheţău (2009) (vârsta medie
efectivă de pensionre = 56,6 ani şi speranţa
de viaţă la această vârstă = 21,5 ani),
rezultatele obţinute nu sunt semnificativ
diferite de cele obţinute folosind vârsta
standard de pensionare medie şi speranţa
de viaţă aferentă acesteia.

Bonusul sau penalizarea, după caz,
reprezintă creşterea, respectiv diminuarea
drepturilor de pensii, exprimată
procentual, rezultată din rămânerea pe
piaţa muncii încă un an după împlinirea
vârstei standard de pensionare. Ȋn tabelul 2
este prezentat modul de calcul al acestei
variabile pentru regiunea Nord-Vest a
României.

Pentru comparabilitatea datelor am
recurs la actualizarea acestora la nivelul
preţurilor din anul 2010, folosind indicii
anuali ai preţurilor de consum publicaţi de
Institutul Naţional de Statistică.

Conform rezultatelor din tabelul 2,
putem afirma că amânarea deciziei de
pensionare cu un singur an poate favoriza,
sau dimpotrivă, dezavantaja persoana
ajunsă în prag de pensionare. Astfel,
amânarea momentului pensionării cu un
an, în intervalul 2002-2004, ar fi penalizat
asiguratul, din regiunea Nord-Vest, cu
până la aproximativ 24% din valoarea
drepturilor de pensie. Totuşi, luarea acestei
decizii în anii 2005 şi 2006 ar fi constituit
un avantaj, existând posibilitatea obţinerii
unor drepturi de pensii mai mari cu până la
aproximativ 16%. Ȋn ultimii doi ani
analizaţi, amânarea pensionării ar fi
însemnat din nou o pierdere pentru
asigurat.

Ȋn condiţiile incertitudinii cu privire la
consecinţele amânării deciziei de
pensionare, motivate de contextul
demografic, economic, politic etc. atât de
schimbător, considerăm că, în principiu,
numai aceia cărora munca le aduce
satisfacţii (financiare, psihologice etc.)

deosebite, renunţă la pensie în favoarea
salariului/câştigului. Ceilalţi, din dorinţa
de a rămâne totuşi activi, aleg, de cele mai
multe ori, posibilitatea cumulării pensiei
cu salariul/câştigul (dacă se regăsesc în
situaţiile care permit acest lucru). Din
perspectiva sustenabilităţii bugetului
public de pensii, prima variantă (amânarea
pensionării) este de dorit. Aceasta însă
trebuie să vină cu stimulente reale care să
convingă persoana aflată în prag de
pensionare că, prelungirea perioadei
active, fără însă a beneficia de pensie, este
mai avantajoasă. Reuşita acestui fapt este
cu atât mai dificilă cu cât alegerea
momentului optim de pensionare
(„efficient retirement”) presupune punerea
în balanţă a valorii muncii şi a valorii
timpului liber (Lazear, 2011). Aceasta din
urmă câştigă în cele mai multe dintre
cazuri. Aşadar, în această direcţie ar trebui
să se acţioneze în vederea încurajării
bătrâneţii active, scopul primordial fiind
nu pensionarea amânată, dar pensionarea
la momentul oportun pentru asigurat.

Desigur că, nici cumulul pensiei cu
diverse alte venituri de pe piaţa muncii nu
este de neglijat. Aceasta oferă
pensionarului o mai mare stabilitate
financiară şi bugetului general resursele
atât de necesare.

Având în vedere faptul că, sistemul
privat de pensii din România este încă doar
în faza de colectare a contribuţiilor (cu
câteva excepţii nesemnificative în cazul
pensiilor facultative), indicatori precum
rata de înlocuire, sau alţii specifici unui
sistem de pensii ajuns la maturitate, nu pot
fi calculaţi. Astfel că ne-am rezumat doar
la a estima eventualul impact al
introducerii unui astfel de sistem asupra
variabilei noastre dependente. Ȋn acest
sens, am considerat oportună crearea unei
variabile de tip dummy (categorială sau
dihotomică), ce ia valoarea zero pentru
anii 2002-2006 şi valoarea unu începând
cu anul 2007, anul de debut al sistemului
de pensii facultative.

Speranţa de viaţă la naştere sau durata
medie a vieţii reprezintă, conform
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Institutului Naţional de Statistică,
„numărul mediu de ani pe care îi are de
trăit un nou născut, dacă ar trăi tot restul
vieţii în condiţiile mortalităţii pe vârste din
perioada de referinţă”. Acest indicator a
fost identificat în baza de date Tempo-
Online, atât pentru sexul masculin cât şi
pentru fiecare regiune în parte, pentru tot
intervalul analizat1. Totuşi, considerăm că
ar fi fost mai oportună, în acest context,
utilizarea speranţei de viaţă sănătoasă
aferente fiecărei grupe de vârstă şi fiecărei
regiuni. Lipsa calculării unui astfel de
indicator este suplinită de folosirea
indicatorului speranţa de viaţă la naştere.

Ȋn rândul predictorilor, luaţi în calcul
în cadrul modelului nostru, se află şi
PIB/resursă de muncă. Conform
Institutului Naţional de Statistică, resursele
de muncă „reprezintă acea categorie de
populaţie care dispune de ansamblul
capacităţilor fizice şi intelectuale care îi
permit să desfăşoare o muncă utilă în una
din activităţile economiei naţionale.
Resursele de muncă includ: populaţia în
vârstă de muncă [16-57 de ani pentru
femei, respectiv 16-62 de ani pentru
bărbaţi], aptă de a lucra, precum şi
persoanele sub şi peste vârsta de muncă
aflate în activitate”. Această variabilă este
de tip proxy, menită să aproximeze, în
cazul nostru, efectul salariului/câştigului
obţinut de-a lungul perioadei active,
asupra ratei de activitate a lucrătorilor
vârstnici. Raţiunea utilizării resurselor de
muncă şi nu a populaţiei active este,
conform autorului modelului luat ca reper,
evitarea eventualelor tendinţe de
simultaneitate în estimare. Datele necesare
calculării valorilor variabilei în cauză au
avut drept sursă baza de date Tempo-
Online, a Insitutului Naţional de Statistică.
Astfel, am utilizat Produsul Intern Brut
regional, realizat în intervalul 2002-2009,
actualizat la nivelul preţurilor anului 2010
şi volumul resurselor de muncă aferente

1 Procurarea acestor date a fost posibilă cu ajutorul
d-nei Anca Stângaciu, consilier superior la Direcţia
Judeţeană de Statistică Bacău, căreia îi suntem
recunoscători.

fiecărei regiuni, pentru intervalul analizat.
Valorile rezultate ca urmare a raportării
produsului intern brut regional la resursele
de muncă au fost logaritmate.

O altă variabilă de tip proxy, utilizată
în scopul estimării efectului nivelului de
educaţie al populaţiei asupra ratei de
activitate, este numărul mediu de ani de
şcoală, disponibil pentru populaţia totală,
în vârstă de 25 de ani şi peste, însă doar la
nivel de ţară. Acest indicator este furnizat
de Organizaţia Naţiunilor Unite şi este
utilizat la calculul indicelui de dezvoltare
umană.

Gradul de urbanizare a populaţiei
masculine reprezintă ponderea persoanelor
de sex masculin care locuiesc în mediul
urban în totalul populaţiei masculine (din
mediul urban şi rural). Sursa datelor, pe
regiuni şi pe ani, a fost, de asemenea, baza
de date Tempo-Online a Institutului
Naţional de Statistică.

Aşa precum s-a arătat mai sus,
conform literaturii de specialitate, este de
aşteptat ca variabilele ce caracterizează
sistemul public de pensii, utilizate în
model (rata de înlocuire a salariului prin
pensie, vârsta standard de pensionare,
bonusul/penalizarea rezultat(ă) ca urmare a
amânării pensionării), să influenţeze rata
de activitate a lucrătorilor vârstnici. Astfel,
cu cât rata de înlocuire (gradul de
generozitate) oferită de sistemul public de
pensii este mai mare cu atât rata de
activitate a lucrătorilor vârstnici se
aşteaptă să fie mai redusă. Creşterea
vârstei standard de pensionare este, de
regulă, asociată cu o majorare a ratei de
activitate analizate. De asemenea,
penalizarea rămânerii pe piaţa muncii, în
special, după împlinirea vârstei de
pensionare, acţionează în sensul reducerii
ratei de activitate, cu precădere, a
lucrătorilor cu vârste apropiate de vârsta
standard de pensionare.

Ȋn România, evoluţia ratei de înlocuire
a salariului prin pensie (aşa cum a fost
calculată în scopul acestei analize
econometrice) poate fi divizată în două
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intervale: 2002-2005 şi, respectiv, 2006-
2009 (figura 3).

Ȋn primul interval, aceasta a înregistrat
o scădere abruptă de la 43,15% la doar
35,79%. În schimb, în cel de-al doilea
interval, rata de înlocuire s-a majorat de la
35,91%, în anul 2006, la 52,24%, în anul
2009.

De asemenea, în perioada analizată,
vârsta standard de pensionare, în cazul
bărbaţilor români, s-a majorat, în medie,
cu o lună de zile, la fiecare trimestru
(conform Legii nr. 19/2000), evoluând de
la 62,08 ani, în anul 2002, la 63,6 ani, la
nivelul anului 2009 (figura 4).

La nivel naţional, pensionarea la un an
după împlinirea condiţiilor de pensionare
pentru limită de vârstă ar fi însemnat o
pierdere, dacă această decizie ar fi fost
luată în intervalele 2002-2004, respectiv
2007-2008, şi un câştig, dacă decizia de
amânare a pensionării ar fi fost făcută în
anii 2005 şi 2006 (figura 5).

Impactul introducerii sistemului privat
de pensii asupra ratei de activitate a
lucrătorilor vârstnici poate fi estimat
numai din perspectiva aderării acestora la
fondurile de pensii facultative, participarea
în cadrul pilonului II de pensii fiind
permisă numai persoanelor în vârstă de
până la 45 de ani. Astfel, pe de o parte,
perspectiva obţinerii unei pensii facultative
(începând cu vârsta de 60 de ani), în
completarea celei publice, conduce la
creşterea ratei de înlocuire, asociată, aşa
cum am precizat mai sus, cu o diminuare a
ratei de activitate. Pe de altă parte,
caracterul actuarial al sistemelor de pensii
bazate pe contribuţii definite (valoarea
prezentă a contribuţiilor plătite în perioada
contributivă este egală cu valoarea
prezentă a drepturilor de pensii de primit
de-a lungul perioadei de pensionare
(Belloni şi Maccheroni, 2011)) face ca
lucrătorii să-şi dorească, dacă este posibil,
să rămână activi cât mai mult timp (în
special dacă pensia oferită de sistemul
public nu este satisfăcătoare), această
decizie fiind răsplătită cu o pensie
facultativă mai mare. Totuşi, vârsta mai

redusă (comparativ cu vârsta standard
prevăzută în sistemul public de pensii) la
care este permisă deschiderea dreptului la
o pensie facultativă, respectiv 60 de ani,
precum şi absenţa măsurilor de stimulare a
bătrâneţii active pot acţiona în sensul
reducerii ratei de acitivate. Ponderea
participanţilor la fondurile de pensii
facultative, cu vârsta de peste 45 de ani, la
nivelul anului 2009, era de 34% (CSSPP,
2009).

Ȋn general, creşterea speranţei de viaţă
ar trebui să determine şi o prelungire a
vieţii active (în sensul rămânerii pe piaţa
muncii), în scopul asigurării unui raport
optim între timpul aferent pensionării şi
cel alocat muncii. Totuşi, creşterea
speranţei de viaţă, fără o majorare
corespunzătoare a speranţei de viaţă
sănătoasă, nu poate conduce la realizarea
acestui deziderat. Speranţa de viaţă
sănătoasă sau „speranţa de viaţă fără
invaliditate” reprezintă „numărul anilor pe
care o persoană ajunsă deja la o anumită
vârstă i-ar mai putea trăi fără dizabilităţi”
(http://ec.europa.eu). Evoluţia în sens
ascendent a acestui indicator ar trebui, într-
adevăr, să permită şi o creştere a perioadei
active.

Dacă, în medie, la nivelul Uniunii
Europene, speranţa de viaţă sănătoasă la
vârsta de 65 de ani, în cazul persoanelor de
sex masculin, a crescut de la 8,3 ani, în
anul 2008, la 8,6 ani, în anul 2011, în
România aceasta a înregistrat o tendinţă de
scădere, în acelaşi interval, de la 7,8 ani, la
5,3 ani (figura 6). Ȋn plus, în anul 2011,
România se situa printre ultimele poziţii
din Uniunea Europeană, la acest capitol,
înaintea Slovaciei şi a Letoniei, reflectând
caracterul precar al serviciilor medicale,
dar şi al condiţiilor economico-sociale. De
remarcat este faptul că, Suedia a înregistrat
cea mai mare speranţă de viaţă sănătoasă
(atât la naştere, cât şi la vârsta de 65 de
ani), însă şi cea mai mare rată de activitate
a lucrătorilor vârstnici din Uniunea
Europeană (figura 1).
De asemenea, şi speranţa de viaţă
sănătoasă la naştere, a populaţiei
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masculine europene, a crescut, în medie,
de la 61,1 ani, în anul 2008, la 61,8 ani, în
anul 2011. Cu toate acestea, România se
regăsea printre ţările în care acest indicator
a înregistrat o evoluţie negativă, cu o
diminuare de la 60,2 ani, în anul 2008, la
57,5 ani, în anul 2011 (figura 7).

Ȋn acest context, ne putem aştepta ca
speranţa de viaţă la naştere să nu aibă nici
un efect asupra ratei de activitate a
lucrătorilor vârstnici români. Totuşi, în
perioada 2002-2009, durata medie a vieţii
persoanelor de sex masculin din România
a înregistrat un trend crescător, de la 67,61
ani, în anul 2002, la 69,68 ani, în anul
2009 (o majorare de aproximativ 3%). Ȋn
schimb, speranţa de viaţă la vârsta de 65
de ani a crescut, în intervalul analizat,
aproximativ cu 4%, de la 13,32 ani, la 13,9
ani (figura 8).
Variabila PIB/resursă de muncă, menită să
aproximeze efectul salariului/câştigului
asupra ratei de activitate a lucrătorilor
vârstnici, a evoluat conform figurii 9.
Astfel, dacă în anul 2002, unei resurse de
muncă îi reveneau 21.619 lei din PIB, în
anul 2008 acest indicator a atins valoarea
de 41.940 lei (o creştere de aproximativ
94%), după care a scăzut, în anul 2009, la
valoarea de 38.315 lei.

Modul de calcul al pensiei face ca un
salariu/câştig mare de-a lungul perioadei
active să conducă la o pensie pe măsură, şi
în final la o rată de înlocuire a salariului
prin pensie ridicată, a cărei consecinţă
asupra ratei de activitate a lucrătorilor
vârstnici a fost menţionată mai sus.

Un exemplu ipotetic şi simplist, în
această privinţă, cu date valabile pentru
luna februarie 2013, este prezentat în
tabelul 4. Presupunem că patru persoane
(două de sex masculin şi două de sex
feminin) ar fi realizat stagiul complet de
cotizare prevăzut de legislaţia în vigoare,
iar altele patru, ar fi realizat doar stagiul
minim de cotizare prevăzut. Ȋn timpul
perioadei active, câştigurile lor salariale s-
ar fi situat la nivelul salariului minim pe
economie şi, respectiv, la nivelul câştigului
salarial mediu. Ȋn aceste condiţii, rata de

înlocuire ar fi superioară în situaţia
obţinerii unui salariu mai mare, în ambele
cazuri luate separat, deşi diferenţa dintre
pensii este substanţială. De asemenea, la
acelaşi nivel al salariului, realizarea
stagiului complet de cotizare solicitat (deşi
diferit pe sexe) nu presupune pensii
diferenţiate pe sexe. Ȋnsă, realizarea doar a
stagiului minim de cotizare (deşi acelaşi
pentru ambele sexe) conduce la pensii mai
mari, în cazul sexului feminin, datorită
stagiului complet de cotizare, prevăzut în
cazul acestuia, mai mic.

Ȋn acelaşi sens, calculele estimative ale
Organizaţiei pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OECD, 2012),
având la bază caracteristicile sistemului
românesc de pensii, arată, de asemenea,
că, indiferent de nivelul câştigului salarial,
exprimat ca procent din câştigul salarial
mediu, rata brută de înlocuire va fi aproape
uniformă. Astfel, modul de calcul al
pensiei publice, abordat în cadrul pilonului
I de pensii din România, întăreşte legătura
dintre nivelul contribuţiilor plătite şi
nivelul pensiei. Aceasta însă, al cărei scop
iniţial a fost acela de a încuraja acumularea
unui stagiu de cotizare cât mai mare, este
în detrimentul celor cu venituri mai mici.
Astfel, conexiunea dintre contribuţii şi
pensii s-a făcut cu sacrificarea elementelor
de redistribuire, care ar trebui să fie totuşi
prezente, mai ales într-un sistem public de
pensii (aşa cum se întamplă în cadrul
sistemelor de pensii cu beneficii definite).
Luând în considerare şi pensia provenită
ca urmare a participării în cadrul
fondurilor de pensii private, rata de
înlocuire totală furnizată de sistemul
românesc de pensii va fi superioară atât
mediei de la nivelul Uniunii Europene, cât
şi a celei de la nivelul ţărilor OECD
(figura 10).

Nivelul de educaţie, estimat prin
numărul mediu de ani de şcoală, se
reflectă, de regulă, în salariul/venitul
obţinut. În consecinţă, efectul acestei
variabile asupra ratei de activitate este de
aşteptat să fie similar cu cel al variabilei
PIB/resursă de muncă. Ȋn perioada
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analizată, numărul mediu de ani de şcoală
al românilor, a crescut de la 9,9 ani, în
intervalul 2002-2005, la 10,4 ani, în anul
2009        (figura 11).

Impactul mediului de rezidenţă asupra
ratei de activitate a lucrătorilor vârstnici
poate fi evaluat, cel puţin, din următoarele
perspective:
 mediul urban prezintă, în principiu,
mai multe oportunităţi de ocupare pentru
lucrătorii în vârstă de 50 de ani şi peste,
însă, uneori, evoluţia tehnologiei face ca
pregătirea acestora să nu mai fie
compatibilă cu cerinţele locului de muncă;
 speranţa de viaţă a locuitorilor din
mediul urban este superioară celei
corespunzătoare locuitorilor din mediul
rural;
 satisfacerea nevoilor de consum ale
vârstnicilor din mediul urban necesită,
uneori, resurse financiare mai mari, care ar
putea impune prelungirea vieţii active;
 ocuparea în sectorul agricol este mai
la îndemâna vârstnicilor din mediul rural,
astfel că, şi la vârste mai înaintate,
agricultura poate constitui o sursă de
activitate pe cont propriu.

Din aceste considerente, gradul de
urbanizare poate constitui atât un imbold
cât şi un impediment al prezenţei pe piaţa
muncii a lucrătorilor vârstnici.

Statistica descriptivă a variabilelor
incluse în model, furnizată de programul
statistic Stata 11, ne oferă câteva elemente
esenţiale pentru continuarea demersului
nostru (tabelul 5):
 rata de activitate a grupei de vârstă 50-
54 de ani, a fost, în medie, în perioada
analizată şi la nivelul regiunilor ţării, de
77,86%, fluctuând între un minim de
68,3%, corespunzător regiunii Vest, pentru
anul 2002, şi un maxim de 84,79%, aferent
regiunii Sud-Est, la nivelul anului 2003;
pentru acest indicator, variaţia în cadrul
aceleaşi regiuni, de-a lungul timpului
(variaţia within), a fost superioară variaţei
dintre cele opt regiuni (variaţia between),
media la nivel de regiune, în intervalul
2002-2009, oscilând între 71,76% şi
79,8%;

 rata de activitate a grupei de vârstă 55-
59 de ani a înregistrat, de asemenea, o
variaţie within superioară celei dintre
regiuni, fiind în medie de 59,55%, cu un
minim de 47,73%, la nivelul regiunii
Centru, pentru anul 2004 şi un maxim de
73,46%, aferent regiunii Nord-Est, în anul
2009;
 în cadrul grupei de vârstă 60-64 de ani,
evoluţia ratei de activitate se datorează în
mare parte variaţiei de la o regiune la alta;
astfel cea mai mică rată de activitate a fost
aferentă regiunii Centru, în anul 2004
(15,11%), iar cea mai ridicată a fost
înregistrată în anul 2002, în regiunea Sud-
Vest Oltenia (56,27%);
 în tot intervalul analizat, rata de
înlocuire a oscilat de la un minim de
32,96%, în anul 2005, la nivelul regiunii
Bucureşti-Ilfov, la un maxim de 60,43,
corespunzător regiunii Centru, în anul
2009, rata de înlocuire medie, la nivel de
regiune, variind de la 38,17% la 47,33%;
 vârsta standard de pensionare, fiind
aceeaşi la nivel naţional, a variat doar de la
un an la altul, în cadrul regiunilor, fiind în
medie de 62,78 ani;
 amânarea deciziei de pensionare cu un
an a însemnat, în medie, o pierdere de
aproximativ 6,42% din potenţialele
drepturi de pensie, variaţia acestui
indicator fiind datorată, în majoritate, de
modificările intervenite în cadrul aceleaşi
regiuni, de-a lungul timpului;
 speranţa de viaţă la naştere a fost, în
medie, de 68,58 ani, aceasta variind mai
mult în timp, în cadrul aceleaşi regiuni,
decât între regiuni; speranţa de viaţă
medie, la nivel de regiune, a fost între 67,8
ani şi 70,29 ani;
 variabila referitoare la existenţa
(valoarea 1) sau nu (valoarea 0) a
sistemului privat de pensii, în România, nu
putea oscila decât la nivelul fiecărei
regiuni în parte, de-a lungul intervalului
considerat;
 variaţia indicatorului PIB/resursă de
muncă se datorează, aproape în egală
măsură, atât schimbărilor intervenite în
cadrul aceleaşi regiuni, de-a lungul
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timpului, căt şi a diferenţelor dintre
regiuni;
 lipsa datelor aferente fiecărei regiuni în
parte face ca variaţia numărului mediu de
ani de şcoală să fie prezentă doar la nivel
de regiune, nu şi între regiuni; în intervalul
analizat, dar şi la nivel de regiune, numărul
mediu de ani de şcoală a fost de 10,13 ani.
55,71% din populaţia masculină îşi avea
rezidenţa în mediul urban, în perioada
luată în calcul, însă cu diferenţe
semnificative de la o regiune la alta, media
la nivel de regiune fluctuând între 40,65%
şi 90,44%; la nivel general, gradul de
urbanizare a populaţiei masculine a variat
de la un minin de 39,87%, specific regiunii
Nord-Est, în anul 2003, la un maxim de
92,21%, înregistrat în anul 2006, la nivelul
regiunii Bucureşti-Ilfov.

Modelele construite pe baza datelor de
tip panel impun necesitatea controlării
factorilor specifici (individual fixed
effects), în cazul nostru, fiecărui an inclus
în analiză şi fiecărei regiuni în parte. Din
aceste considerente vom avea în vedere
două modele: modelul 1, prin care
controlăm, separat, pentru efectele fixe
aferente fiecărui an inclus în analiză şi
modelul 2, prin care ţinem seama atât de
efectele fixe specifice fiecărui an inclus în
analiză, cât şi de cele corespunzătoare
fiecărei regiuni în parte. Ambele modele
sunt estimate folosind metoda celor mai
mici pătrate cu variabile dummy - LSDV
(least squares dummy variable).

Pentru a analiza efectul variabilelor
independente, prezentate mai sus, asupra
ratei de activitate a lucrătorilor vârstnici
din România, în cele ce urmează, estimăm
parametrii următoarelor ecuaţii:
Modelul 1:
rata_actijt = a0j + a1jrata_inlocuireit +
a2jvarst_penst + a3jbonus_penalizareit +
a4jsper_viatait + a5jsist_privat_pensiit +
a6jPIB_resursa_muncait + a7jnr_ani_scoalăt

+ a8jgr_urbanit + δt + εijt

Modelul 2
rata_actijt = a0j + a1jrata_inlocuireit +
a2jvarst_penst + a3jbonus_penalizareit +
a4jsper_viatait + a5jsist_privat_pensiit +

a6jPIB_resursa_muncait + a7jnr_ani_scoalăt

+ a8jgr_urbanit + δi + δt + εijt

unde: a0, a1........a8 = coeficienţii de
regresie

i = regiunea
j = grupa de vârstă
t = timpul
δi, δt = coeficienţii variabilelor

dummy create pentru fiecare regiune şi,
respectiv, pentru fiecare an

ε = variabila aleatoare eroare
(reziduu)

3. Rezultate obţinute

Din tabelul 6, reprezentând rezultatele
modelului de regresie 1, la un prag de
semnificaţie de 5%, rezultă următoarele:
 creşterea cu un procent a ratei de
înlocuire a salariului prin pensie este
asociată cu o scădere a ratei de activitate a
vârstnicilor, din grupa de vârstă 60-64 de
ani, de aproximativ 1,72% (celelalte
variabile ale modelului fiind constante);
 pentru fiecare creştere cu un an a
vârstei standard de pensionare se aşteaptă
o majorare a ratei de activitate a
vârstnicilor, din grupa de vârstă 60-64 ani,
de aproximativ 8,8% (celelalte variabile
ale modelului fiind constante);
 majorarea cu un procent a drepturilor
de pensie, ca urmare a amânării
pensionării cu un an, este corelată cu o
creştere de 12,84% a ratei de activitate a
lucrătorilor din grupa de vârstă 60-64 de
ani (celelalte variabile ale modelului fiind
constante);
 rata de activitate a lucrătorilor din
grupele de vârstă 55-59 şi 60-64 ani se
estimează a fi mai mare cu aproximativ
0,03%, dacă speranţa de viaţă la naştere
creşte cu un an (celelalte variabile ale
modelului fiind constante);
 existenţa sistemului privat de pensii
este corelată negativ cu rata de activitate a
lucrătorilor din ultima grupă de vârstă
analizată, estimându-se o reducere a
acesteia de aproximativ 1,07% (celelalte
variabile ale modelului fiind constante);
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 creşterea cu un procent a indicatorului
PIB/resursă de muncă ar fi asociată cu o
scădere de aproximativ 0,03% şi 0,1% a
ratei de activitate a persoanelor încadrate
în grupele de vârstă 55-59 ani şi, respectiv,
60-64 ani (celelalte variabile ale modelului
fiind constante);
 de asemenea, un nivel superior de
educaţie se estimează a fi corelat cu o
diminuare de aproximativ 7% a ratei de
activitate a lucrătorilor cu vârsta cuprinsă
între 60 şi 64 de ani (celelalte variabile ale
modelului fiind constante);
 pentru fiecare creştere cu un procent a
gradului de urbanizare a populaţiei
masculine, rata de activitate, a persoanelor
încadrate în grupele de vârstă 55-59 ani şi
60-64 ani, se estimează a fi mai mică cu
aproximativ 0,3%, respectiv 0,7%
(celelalte variabile ale modelului fiind
constante).
Din tabelul 7, reprezentând rezultatele
modelului 2 de regresie, la un prag de
semnificaţie de 5%, rezultă următoarele:
 în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă
între 55 şi 59 de ani, rata de activitate se
estimează a se majora cu aproximativ
5,6%, la o creştere cu un an a vârstei
standard de pensionare (celelalte variabile
ale modelului fiind constante);
 pentru o anumită regiune, creşterea cu
un procent a indicatorului PIB/resursă de
muncă este corelată cu o scădere a ratei de
activitate a lucrătorilor din grupa de vârstă
55-59 ani de aproximativ 0,23% (celelalte
variabile ale modelului fiind constante);
 dacă numărul mediu de ani de şcoală
creşte cu un an, rata de activitate a
lucrătorilor din grupa de vârstă 55-59 ani
se aşteaptă a se reduce cu aproximativ
4,9% (celelalte variabile ale modelului
fiind constante);
 pentru fiecare creştere de un procent a
gradului de urbanizare a populaţiei
masculine, la nivelul unei regiuni, rata de
activitate, a persoanelor încadrate în grupa
de vârstă 50-54 ani se estimează a fi mai
mare cu aproximativ 1,3% (celelalte
variabile ale modelului fiind constante).

Conformitatea rezultatelor obţinute cu cele
statuate în literatura de specialitate
validează modelele prezentate, precum şi
ipotezele redate mai sus.

Creşterea vârstei standard de
pensionare, a speranţei de viaţă la naştere,
precum şi majorarea drepturilor de pensii,
ca urmare a amânării deciziei de
pensionare cu un an, sunt asociate cu
creşterea ratei de activitate a lucrătorilor
vârstnici din categoriile de vârstă 55-59
ani şi 60-64 ani.

Având în vedere faptul că, în rândul
populaţiei active se înscriu şi şomerii,
pertinenţa creşterii vârstei standard de
pensionare trebuie analizată în corelaţie cu
evoluţia ratei şomajului la aceste categorii
de vârstă.

Ȋn România, creşterea progresivă a
vârstelor standard de pensionare şi a
stagiului de cotizare a favorizat creşterea
şomajului atât în rândul populaţiei
vârstnice masculine (figura 12a), cât şi a
celei feminine (figura 12b). Ȋn perioada
analizată (2002-2009), rata şomajului,
aferentă categoriei de vârstă 55-59 de ani -
masculin, a înregistrat o creştere de
aproximativ 26%, însă la nivelul anului
2011, aceasta se ridică 67% (faţă de anul
2002). De asemenea, la nivelul categoriei
de vârstă 60-64 de ani – masculin, rata
şomajului a urmat acelaşi trend, majorarea
fiind de aproximativ 138% (2009 faţă de
2002) şi, respectiv, de 250% (2011 faţă de
2002). Ȋn cazul populaţiei vârstnice
feminine, creşteri mai mari ale ratei
şomajului s-au înregistrat în cadrul grupei
de vârstă 55-59 de ani, de la 0,8%, în anul
2002, la 2%, în anii 2009 şi 2011 (o
majorare de 150%), motivate, cel mai
probabil, de neîndeplinirea stagiului de
cotizare necesar înscrierii la pensia pentru
limită de vârstă. Ratele de şomaj, mai
ridicate în cazul sexului masculin, sunt
expresia normalizării diferenţiate pe sexe,
a vârstelor standard de pensionare şi a
stagiului de cotizare.

Dacă majorarea vârstelor standard de
pensionare şi a stagiului de cotizare nu este
urmată de politici care să promoveze şi să
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încurajeze angajarea vârstnicilor, atunci
această soluţie, adoptată în vederea
atenuării problemelor sistemului public de
pensii, devine uneori ineficientă, în aceste
condiţii problemele mutându-se dintr-o
parte în alta (de la sistemul public de
pensii la sistemul asigurărilor pentru
şomaj), evitându-se astfel rezolvarea lor.

Cu toate acestea, existenţa prevederilor
legale ce permit pensionarea înainte de
împlinirea vârstei standard (lucrul în
condiţii deosebite, speciale sau alte
condiţii, pensionarea anticipată şi cea
anticipată parţial, pensionarea în caz de
invaliditate, vârstele de pensionare mai
scăzute în cazul personalului militar, al
poliţiştilor şi al magistraţilor etc.) face ca
vârsta medie efectivă de pensionare să fie
mult mai scăzută faţă de cea prevăzută în
legea pensiilor.

Astfel, o analiză a vârstelor medii
efective de pensionare, pentru anul 2009,
la nivelul Uniunii Europene (CNPV,
2011), plasează România la capătul
clasamentului, cu cea mai scăzută vârstă
medie efectivă de pensionare, respectiv
56,9 ani (tabelul 8). Pe sexe, vârstele medii
efective de pensionare din România au
ocupat penultima poziţie, după Slovenia
(în cazul sexului feminin) şi, respectiv,
Luxemburg (în cazul sexului masculin). La
nivelul Uniunii Europene, vârsta medie
efectivă de pensionare a fost de 61,4 ani.
Cea mai mare vârstă medie efectivă de
pensionare a fost înregistrată în Suedia
(64,3 ani), urmată de Irlanda şi Bulgaria.

Ȋn condiţiile în care, la nivelul anului
2009, ponderea beneficiarilor de pensii
anticipate şi pensii anticipate parţiale
cumula doar 2,2% din numărul total al
pensionarilor (pensionari de asigurări
sociale de stat şi agricultori), apreciem că
vârsta medie efectivă de pensionare
constatată se datorează, în principal,
vârstelor de pensionare mai scăzute,
prevăzute în cazul anumitor categorii
profesionale, dar şi pensionărilor în baza
invalidităţii, a căror pondere, în acceaşi
perioadă, era de aproximativ 17%
(www.mmuncii.ro).

Totuşi, poziţia României în Uniunea
Europeană, la acest capitol, ar putea fi
motivată de faptul că românii au avut şi
una dintre cele mai mici speranţe medii de
viaţă la naştere, din Uniunea Europeană,
puţin peste Lituania şi Letonia, respectiv
73,6 ani, cu 6 ani mai mică decât media la
nivelul Uniunii Europene (tabelul 8). Cea
mai mare speranţă medie de viaţă, la
naştere, revenea locuitorilor Spaniei,
urmaţi de cei ai Italiei. Cât priveşte
speranţa medie de viaţă sănătoasă la
naştere, la nivelul anului 2009, România se
afla aproape de media de la nivelul Uniunii
Europene. Aceasta, însă, aşa cum s-a arătat
mai sus, a scăzut considerabil în ultimii ani
(2010-2011).

Ȋn acest context, apreciem că în
procesul de creştere a vârstelor standard de
pensionare trebuie luată în calcul şi
evoluţia speranţei de viaţă, dar mai ales a
speranţei de viaţă sănătoasă, şi nu numai
tendinţa general-manifestată în celelalte
ţări ale lumii.

Modificarea drepturilor de pensii, ca
urmare a amânării deciziei de pensionare
şi a rămânerii pe piaţa muncii încă un an, a
fost pozitivă (până la aproximativ 25%) în
cazul a 22 de ţări din cadrul Organizaţiei
pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică, printre care amintim: Olanda,
Cehia, Norvegia, Ungaria, Germania etc.,
dar şi negativă (până la aproximativ 85%)
în alte 11 state, precum: Statele Unite,
Italia, Grecia, Slovenia etc. (calcule
realizate pentru anul 2008, pentru bărbaţii
cu venituri medii) (OECD, 2011).
Conform calculelor noastre, în România
amânarea deciziei de pensionare cu un an
ar fi însemnat o majorare a drepturilor de
pensii, însă numai la nivelul anilor 2006 şi
2007, nu atât ca urmare a majorării
punctajului obţinut cât, mai ales, datorită
creşterii, în termeni reali, a valorii
punctului de pensie.

Creşterea ratei de înlocuire a salariului
prin pensie, existenţa sistemului privat de
pensii, majorarea valorii indicatorului
PIB/resursă de muncă, creşterea numărului
mediu de ani de şcoală, dar şi majorarea



Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

90

gradului de urbanizare a populaţiei
masculine se estimează a fi corelate cu o
reducere a ratei de activitate a lucrătorilor
vârstnici din categoria de vârstă 60-64 de
ani, iar în unele cazuri, şi a celor cu vârste
cuprinse între 55 şi 59 de ani.

Nivelul ratei de înlocuire afectează, cu
precădere, rata de activitate a lucrătorilor
din grupa de vârstă 60-64 de ani, relaţia
invers-proporţională dintre aceşti
indicatori fiind însă prezentă la toate
categoriile de vârstă analizate.

Posibilitatea de a adera la un fond de
pensii private facultative, indiferent de
vârstă, adaugă un anumit procent ratei de
înlocuire oferite de sistemul public de
pensii. Majorarea acesteia, aşa cum am
menţionat mai sus, este asociată cu
scăderea ratei de activitate a lucrătorilor
vârstnici, în special a celor din grupa de
vârstă 60-64 de ani. Ȋn plus, „tinereţea”
sistemului de pensii private a permis
acumularea doar a câtorva contribuţii,
reflectate în pensii pe măsură, care nu sunt
suficient de motivante pentru prelungirea
perioadei active.

De asemenea, impactul câştigului
salarial (estimat prin indicatorul
PIB/resursă de muncă) obţinut de-a lungul
perioadei active, precum şi al nivelului de
educaţie (exprimat prin numărul mediu de
ani de şcoală), este cel scontat, fiind
semnificativ atât la nivelul grupei de vârstă
60-64 de ani, cât şi al celei de 55-59 de
ani. Totuşi, alegerea momentului optim de
pensionare, la nivel individual, presupune,
cu precădere, realizarea unei comparaţii
între valoarea timpului liber (în cadrul
căreia este integrată şi valoarea pensiei de
încasat) şi nivelul venitului net, obţinut de
pe piaţa muncii, mai ales la vârste
apropiate de momentul pensionării.

O clasificare a veniturilor totale medii,
după vârsta capului gospodăriei (INS,
2009), arată că, la nivelul anilor 2008 şi
2009, gospodăriile conduse de persoane cu
vârsta cuprinsă între 50 şi 64 de ani
beneficiau lunar de un venit mediu mai
redus (cu aproximativ 6%, în anul 2009)

decât cele ai căror capi se încadrau în
categoria de vârstă 35-49 de ani (tabelul
9). Totuşi, venitul mediu lunar
corespunzător unei persoane din această
ultimă categorie de gospodărie, era inferior
(cu aproximativ 9%, la nivelul anului
2009) celui aferent unui membru al unei
gospodării conduse de o persoană
încadrată în grupa de vârstă 50-64 de ani.
Ȋnsă, acesta din urmă a fost, la nivelul
anului 2009, doar cu 7% mai mare decât
venitul mediu lunar corespunzător fiecărui
membru din gospodăriile conduse de
persoane de 65 de ani şi peste (în proporţie
de 96,2% gospodării de pensionari).
Aceste diferenţe, aproape nesemnificative,
fac ca elementul definitoriu în luarea
deciziei de pensionare (pe lângă starea de
sănatate) să rămână preferinţa pentru
timpul liber, aşa cum o demonstrează şi
procentul românilor care au ales astfel
(38,1%, în trimestrul II al anului 2012).

Gradul de urbanizare a populaţiei
masculine este asociat cu scăderea ratei de
participare a lucrătorilor din grupele de
vârstă 55-59 de ani şi 60-64 de ani, dar cu
majorarea ratei de participare în cazul
lucrătorilor din categoria de vârstă 50-54
de ani. Explicaţia ar putea consta în faptul
că mediul urban este susceptibil de a oferi
locuri de muncă lucrătorilor vârstnici doar
până la o anumită vârstă. Progresul
tehnologic şi cerinţele ridicate fac ca,
angajarea pe piaţa muncii, după vârsta de
55 de ani, să fie mai dificilă. Astfel, nu
este exclusă orientarea către sectorul
agricol şi, implicit, către mediul rural.

Trebuie remarcat faptul că, în cazul
ratei de activitate aferente categoriei de
vârstă 50-54 de ani, variabilele ce
caracterizează sistemul public de pensii nu
prezintă nici o influenţă semnificativă.
Această situaţie poate fi datorată
posibilităţilor reduse de pensionare, la
aceste vârste. Ȋn acest context, „oferta”
venită din partea sistemului public de
pensii nu prezintă, încă, interes pentru
lucrătorii din această grupă de vârstă.
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4. Concluzii

Demersul nostru econometric
completează vasta literatură de
specialitate, referitoare la impactul
caracteristicilor sistemelor de pensii asupra
ratei de activitate a lucrătorilor vârstnici, şi
cu rezultate referitoare la România. Spre
deosebire de studiile care au avut în vedere
diferite state ale lumii, analiza noastră s-a
concentrat asupra celor opt regiuni ale
României. Ţinând cont de relativa
eterogenitate a regiunilor (unele variabile
variază atât între regiuni cât şi de-a lungul
timpului, altele doar de la un an la altul, iar
altele, cu preponderenţă, între regiuni), am
urmărit estimarea influenţei a opt variabile
(printre care patru caracterizează sistemul
românesc de pensii) asupra ratei de
activitate a lucrătorilor cu vârste cuprinse
între 50 şi 64 de ani. Rezultatele obţinute
confirmă ipotezele prezentate în prealabil
(construite pe baza studiilor existente în
literatura de specialitate) şi denotă faptul
că, în contextul îmbătrânirii populaţiei,
măsuri precum creşterea vârstei standard
de pensionare, în corelaţie cu oportunităţi
mai bune de a rămâne pe piaţa muncii,
recompensarea amânării deciziei de
pensionare, precum şi eforturi susţinute în
vederea creşterii speranţei de viaţă
sănătoasă pot reprezenta soluţii pentru
majorarea ratei de activitate a lucrătorilor
vârstnici.
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Sursa: Prelucrări pe baza datelor furnizate de Eurostat: epp.eurostat.ec – Secţiunea „Statistics by
theme”

Figura 1 Rata de activitate a lucrătorilor vârstnici, la nivelul Uniunii Europene,
în anii 2008 şi 2012

Sursa: Prelucrări pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, baza de date Tempo-
Online



Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

94

Figura 2a Evoluţia ratei de activitate a persoanelor din grupa de vârstă 50-64 de
ani - masculin, în România, în perioada 2002-2011

Sursa: Prelucrări pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, baza de date Tempo-
Online

Figura 2b Evoluţia ratei de activitate a persoanelor din grupa de vârstă 50-64 de
ani - feminin, în România, în perioada 2002-2011

Tabelul 1 Modul de calcul al vârstei standard de pensionare medii, pentru anul
2002

Nr.
crt.

Intervalul Vârsta standard de pensionare
conform Legii nr. 19/2000 (ani/luni)

Nr. De
luni

1. Ianuarie-martie 62 744
2. Aprilie-septembrie 62/1 745
3. Octombrie-decembrie 62/2 746
Total număr de luni 2.235
Vârsta standard de pensionare medie (2235/36) 62,08

Sursa: Prelucrări pe baza anexei 3 a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale

Tabelul 2 Calculul bonusului/penalizării rezultat(e) ca urmare a amânării deciziei
de pensionare cu un an

An

Pensia medie
lunară la

împlinirea
vârstei de

pensionare
(cazul I)

PMLI

Valoarea
punctului
de pensie

(VPP)

Punctaj
mediu
anual
PMA

Punctaj
mediu

majorat
(PMM)

Pensia de
primit în cazul

amânării
deciziei de

pensionare cu
un an (cazul II)

(PMLII)

Valoarea
prezentă a

drepturilor de
pensie, de
încasat, în

cazul I
(VPDPI)

Valoarea
prezentă a

drepturilor de
pensie, de
încasat în
cazul II

(VPDPII)

Bonus (B)/
penalizare

(P)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2002 300 403,82 0,74289 0,74511 295 1.337,62 1.020,33 -23,72
2003 297 396,38 0,75025 0,75250 304 1.723,28 1.459,89 -15,28
2004 329 404,08 0,81446 0,81690 326 1.845,88 1.503,05 -18,57
2005 347 399,51 0,86824 0,87085 389 2.903,24 2.865,64 -1,30
2006 380 447,11 0,84986 0,85241 493 3.512,81 4.064,41 15,70
2007 466 578,68 0,80585 0,80826 579 4.541,39 5.063,63 11,50
2008 645 716,26 0,90084 0,90355 696 5.667,07 5.419,16 -4,37
2009 731 769,79 0,94956 0,95241 698 6.422,68 5.434,73 -15,38

1 – conform Institutului Naţional de Statistică (valori actualizate 2010);
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2 – conform Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
(valori actualizate 2010); pentru anii în care valoarea punctului de pensie nu a fost
unitară de-a lungul întregului an, s-a făcut o medie aritmetică a valorilor în vigoare
pentru diferitele perioade ale anului;
3 - punctajul mediu anual a fost obţinut raportând pensia medie lunară (cazul I) la
valoarea punctului de pensie (conform Legii nr. 19/2000, art. 76);

i

Ii
i VPP

PML
PMA 

4 – conform Legii nr. 19/2000, art. 78, alin. (8), asiguraţii care, după îndeplinirea
condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, contribuiau o anumită perioadă la
sistemul public de pensii, beneficiau de majorarea punctajului realizat în această
perioadă cu 0,3% pentru fiecare lună; astfel punctajul mediu majorat reprezintă
punctajul mediu anual majorat cu 0,3% (presupunând că asiguratul obţine acelaşi
punctaj anual şi în anul de muncă suplimentar);

%3,0*iii PMAPMAPMM 

5 – pensia de primit, în cazul amânării deciziei de pensionare cu un an, a fost calculată
înmulţind punctajul mediu majorat cu valoarea punctului de pensie aferentă anului
următor; pentru anul 2010 valoarea punctului de pensie a fost de 732,8 lei;

1*  iiIIi VPPPMMPML

6-7 – valoarea prezentă a drepturilor de pensie a fost determinată pe baza speranţei de
viaţă la vârsta standard de pensionare medie (conform Eurostat) şi a ratei medii de
actualizare, egală cu media ratelor dobânzilor de referinţă a BNR, publicate lunar,
pentru fiecare an avut în vedere (în tabelul 3 sunt prezentate datele utilizate la calculul
valorii prezente a drepturilor de pensie);

]
)1(1

[*
i

n
i

IiIi d

d
PMLVPDP


 ]

)1(1
[*

i

n
i

IIiIIi d

d
PMLVPDP




8 – în situaţia în care valoarea drepturilor de pensie de încasat, în cazul II, a fost
superioară valorii aferente cazului I, rezultă un aşa numit bonus de amânare a
momentului pensionării; în caz contrar, asiguratul este penalizat pentru prelungirea
perioadei active.

Ii

IiIIi
i VPDP

VPDPVPDP
B




IIi

IIiIi
i VPDP

VPDPVPDP
P




unde: i = anul; d = rata dobânzii; n = numărul de ani de încasare a pensiei
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Tabelul 3 Date utilizate la determinarea valorii prezente a drepturilor de pensie de
încasat de-a lungul perioadei de pensionare

Anul Cazul I – pensionarea la împlinirea
vârstei standard de pensionare medii

Cazul II – amânarea
pensionării cu un an

Rata de
actualizare

Vârsta de
pensionare*

Număr de ani de
pensie**

Vârsta de
pensionare

Număr de ani de
pensie

2002 62,08 14,7 63 14 28%
2003 62,25 14,8 63 14 19%
2004 62,42 15,2 63 14 20%
2005 62,60 14,6 64 14 10%
2006 62,85 14,9 64 14 8%
2007 63,10 15,1 64 14 7%
2008 63,35 15,2 64 14 9%
2009 63,60 14,6 65 14 9%

* Vârstele standard de pensionare medii, obţinute conform tabelului 1, au fost aproximate la unitate
datorită necesităţii identificării speranţei de viaţă aferente.
** De asemenea şi speranţa de viaţă (conform Eurostat) la vârsta standard de pensionare medie a fost
aproximată la unitate, pentru uşurarea calculelor.
*** Datele din tabel sunt identice pentru fiecare din regiunile României, datorită faptului că vârsta
standard de pensionare, dar şi rata dobânzii de referinţă (astăzi rata de politică monetară) sunt unitare
pe tot teritoriul ţării noastre.

Sursa: Prelucrări pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, baza de date Tempo-
Online

Figura 3 Evoluţia ratei de înlocuire a salariului prin pensie, în România, în
perioada 2002-2009
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Sursa: Conform calculelor prezentate în tabelul 1

Figura 4 Evoluţia vârstei standard de pensionare medii, în România, în intervalul
2002-2009

Sursa: Conform calculelor prezentate în tabelul 2

Figura 5 Bonusul/penalizarea rezultat(ă) ca urmare a amânării deciziei de
pensionare cu un an
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Sursa: Prelucrări pe baza datelor furnizate de Eurostat: epp.eurostat.ec – Secţiunea „Statistics by
theme”

Figura 6 Speranţa de viaţă sănătoasă la vârsta de 65 de ani, la nivelul
Uniunii Europene, în anii 2008 şi 2011

Sursa: Prelucrări pe baza datelor furnizate de Eurostat: epp.eurostat.ec – Secţiunea „Statistics by
theme”

Figura 7 Speranţa de viaţă sănătoasă la naştere, la nivelul Uniunii
Europene,

în anii 2008 şi 2011
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Sursa: Prelucrări pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, baza de date Tempo-
Online

Figura 8 Evoluţia speranţei de viaţă la naştere şi a speranţei de viaţă la vârsta de 65
de ani, a populaţiei masculine din România, în perioada 2002-2009

Sursa: Prelucrări pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, baza de date
Tempo-Online

Figura 9 Evoluţia indicatorului PIB/resursă de muncă, în România, în perioada
2002-2009
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Tabelul 4 Rata de înlocuire în funcţie de sex, stagiul de cotizare realizat şi căştigul
salarial

Cazul I: Cu stagiul complet de cotizare realizat
Nr.
crt.

Câştig salarial
brut (lei)

Căştig salarial
net (lei)

Pensia obţinută (lei) Rata de înlocuire (%)*

M F M F
1. 750 566 267 267 47,17** 47,17**

2. 2.144 1.553 762 762 49,07 49,07
Cazul II: Cu stagiul minim de cotizare realizat
3. 750 566 110 129 19,43*** 22,79***

4. 2.144 1.553 314 368 20,22 23,7
*Raportul dintre pensia obţinută şi câştigul salarial net
**Pentru luna februarie 2013, stagiul complet de cotizare a fost de 34 de ani, pentru bărbaţi şi 29 de ani,
pentru femei
***Pentru aceeaşi lună, stagiul minim de cotizare a fost de 14 ani, atât în cazul sexului masculin, cât şi
în cazul sexului feminin

Sursa: OECD Pensions Outlook 2012, OECD Publishing, p. 83

Figura 10 Rata de înlocuire brută, estimată de OECD, în contextul caracteristicilor
sistemului românesc de pensii
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Sursa: International Human Development Indicators: http://hdrstats.undp.org – Secţiunea „Indicators”

Figura 11 Evoluţia numărului mediu de ani de şcoală, în România, în intervalul
2002-2009

Tabelul 5 Statistica descriptivă a variabilelor incluse în model,
pentru intervalul 2002-2009

Nr.
crt.

Variabilă Variaţie Medie Deviaţie
standard

Valoare
minimă

Valoare
maximă

1. Rata de activitate a
grupei de vârstă 50-54
de ani (%)
(rata_act_50_54)

totală 77,86 3,92 68,3 84,79
între regiuni 2,59 71,76 79,8
în cadrul aceleaşi
regiuni, de-a lungul
timpului

3,06 68,54 83,28

2. Rata de activitate a
grupei de vârstă 55-59
de ani (%)
(rata_act_55_59)

totală 59,55 6,7 47,73 73,46
între regiuni 4,25 54.09 67,46
în cadrul aceleaşi
regiuni, de-a lungul
timpului

5,37 46,89 69,82

3. Rata de activitate a
grupei de vârstă 60-64
de ani (%)
(rata_act_60_64)

totală 35,61 11,84 15,11 56,27
între regiuni 11,87 21,27 52,72
în cadrul aceleaşi
regiuni, de-a lungul
timpului

3,85 24,75 43,93

4. Rata de înlocuire (%)
(rata_inlocuire)

totală 42,33 6,65 32,96 60,43
între regiuni 3,25 38,18 47,33
în cadrul aceleaşi
regiuni, de-a lungul
timpului

5,9 35,68 57,18

5. Vârsta standard de
pensionare medie (ani)
(varst_pens)

totală 62,78 0,51 62,08 63,6
între regiuni 0 62,78 62,78
în cadrul aceleaşi
regiuni, de-a lungul
timpului

0,51 62,08 63,6

6. Bonus/penalizare
amânare pensionare (%)

totală -6,42 13,54 -23,76 15,94
între regiuni 0,02 -6,47 -6,39
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(bonus_penalizare) în cadrul aceleaşi
regiuni, de-a lungul
timpului

13,54 -23,76 15,92

7. Speranţa de viaţă la
naştere (ani) (sper_viata)

totală 68,58 1,11 66,51 71,23
între regiuni 0,77 67,8 70,29
în cadrul aceleaşi
regiuni, de-a lungul
timpului

0,83 67,28 70,05

8. Sistemul privat de pensii
(0 – nu; 1 – da)
(sist_privat_pensii)

totală 0,375 0,49 0 1
între regiuni 0 0,38 0,38
în cadrul aceleaşi
regiuni, de-a lungul
timpului

0,49 0 1

9. PIB/resursă de muncă
(logaritm)
(ln_PIB_resursa_munca)

totală 10,3 0,32 9,67 11,21
între regiuni 0,25 9,93 10,73
în cadrul aceleaşi
regiuni, de-a lungul
timpului

0,22 9,87 10,77

Tabelul 5 (continuare) Statistica descriptivă a variabilelor incluse în model,
pentru intervalul 2002-2009

10. Numărul mediu de ani
de şcoală
(nr_ani_scoala)

totală 10,13 0,19 9,9 10,4
între regiuni 0 10,13 10,13
în cadrul aceleaşi
regiuni, de-a lungul
timpului

0,19 9,9 10,4

11. Gradul de urbanizare a
populaţiei masculine
(%) (gr_urban)

totală 55,71 15,14 39,87 92,21
între regiuni 16,02 40,65 90,44
în cadrul aceleaşi
regiuni, de-a lungul
timpului

0,95 53,57 57,48

Sursa: Rezultate bazate pe 64 de observaţii, din intervalul 2002-2009

Tabelul 6 Rezultatele modelului 1 de regresie
Modelul 1

Variabile Rata_act_50_54 rata_act_55_59 Rata_act_60_64
rata_inlocuire -0,258* -0,260* -1,717***

(0,139) (0,137) (0,172)
varst_pens 430,1 493,7 8,807**

(317,3) (378,9) (3,865)
bonus_penalizare 6,620 7,555 12,84**

(5,020) (5,977) (6,075)
sper_viata 1,280 3,416*** 0,028**

(1,148) (0,961) (0,011)
sist_privat_pensii -535,0 -602,0 -1,072**

(400,3) (477,7) (4,869)
ln_PIB_resursa_munca 2,195* -3,216** -9,841***

(1,245) (1,576) (2,603)
nr_ani_scoala -337,3 -401,0 -7,043**

(247,1) (296,1) (3,025)
gr_urban -0,0630 -0,278*** -0,704***
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(0,0411) (0,0436) (0,0575)
constanta -23.224 -26.623 -47.345**

(17.122) (20.446) (20.862)
Raportul de determinaţie
(R-squared)

0,404 0,772 0,895

Note:
1. Ȋn paranteză sunt prezentate erorile standard robuste (pentru a corecta posibila prezenţă a
heteroscedasticităţii)
2. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
3. Model de regresie bazat pe 64 de observaţii (8 regiuni x 8 ani)

Tabelul 7 Rezultatele modelului 2 de regresie
Modelul 2

Variabile Rata_act_50_54 Rata_act_55_59 Rata_act_60_64
rata_inlocuire -0,0436 -0,272 -0,847*

(0,306) (0,347) (0,476)
varst_pens 323,5 5,649** 445,5

(224,4) (2,784) (493,4)
bonus_penalizare 5,024 8,469* 6,603

(3,508) (4,383) (7,680)
sper_viata -0,985 0,235 3,877

(1,816) (2,254) (3,394)
sist_privat_pensii -406,9 -655,7* -574,0

(281,6) (350,8) (616,7)
PIB_resursa_munca 7,719 -22,90*** 18,10

(5,706) (6,935) (12,89)
nr_ani_scoala -248,1 -4,889** -332,6

(175,6) (2,176) (390,4)
gr_urban 1,271** -0,753 1,161

(0,559) (0,679) (1,036)
constanta -17.509 -29.716* -24.634

(12.109) (15.025) (26.618)
Raportul de determinaţie
(R-squared)

0,742 0,886 0,933

Note:
1. Ȋn paranteză sunt prezentate erorile standard robuste (pentru a corecta posibila prezenţă a
heteroscedasticităţii)
2. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
3. Model de regresie bazat pe 64 de observaţii (8 regiuni x 8 ani)
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Figura 12a Evoluţia ratei şomajului pe grupe de vârstă
a sexului masculin, în România, în perioda 2002-2011

Sursa: Prelucrări pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică: www.insse.ro – Serii de
timp TEMPO Online

Figura 12b Evoluţia ratei şomajului pe grupe de vârstă
a sexului feminin, în România, în perioda 2002-2011

Tabelul 8 Vârsta medie efectivă de pensionare, speranţa medie de viaţă la naştere şi
speranţa medie de viaţă sănătoasă la naştere, la nivelul Uniunii Europene,

în anul 2009
Nr.
crt. Ţara

Vârsta medie efectivă de
pensionare (ani)

Speranţa*

medie de viaţă
la naştere

Speranţa medie de
viaţă sănătoasă la

naştere**Total Feminin Masculin
1 Suedia 64,3 64 64,7 81,5 70,2
2 Irlanda 64,1 64,6 63,6 80,2 64,6
3 Bulgaria 64,1 58,4 62,4 73,8 64
4 Olanda 63,5 63,1 63,9 80,8 60,9
5 Marea Britanie 63 62 64,1 80,4 65,6
6 Cipru 62,8 59,3 65 81,1 65,3
7 Letonia 62,7 60,3 61,6 73,1 54,5
8 Spania 62,6 61,4 65 81,8 62,3
9 Portugalia 62,6 62,3 62,9 79,6 57,4
10 Estonia 62,6 61,4 65 75 57,1
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11 Danemarca 62,3 61,4 63,2 79 61,1
12 Germania 62,2 61,9 62,6 80,3 57,6
13 Finlanda 61,7 61,1 62,3 80,1 58,4
14 Belgia 61,6 61,9 61,2 80,1 63,8
15 Grecia 61,5 61,6 61,3 80,3 66,5
16 EU 27 61,4 61 61 79,7 61,7
17 Austria 60,9 59,4 62,6 80,4 60,2
18 Cehia 60,5 59,6 61,5 77,4 61,9
19 Malta 60,3 58,8 60,4 80,3 70,2
20 Italia 60,1 59,4 60,8 82 63
21 Franţa 60 59,8 60,3 81,5 63,2

Tabelul 8 (continuare) Vârsta medie efectivă de pensionare, speranţa medie de viaţă la
naştere şi speranţa medie de viaţă sănătoasă la naştere, la nivelul Uniunii Europene,

în anul 2009
22 Lituania 59,9 59,8 63,4 73,1 59,2
23 Slovenia 59,8 55,2 59,5 79,3 61,1
24 Luxemburg 59,4 58,7 57,7 80,7 65,5
25 Polonia 59,3 57,5 61,4 75,8 60,4
26 Ungaria 59,3 58,7 60,1 74,4 57,1
27 Slovacia 58,8 57,5 60,4 75,3 52,5
28 România 56,9 56,1 57,8 73,6 60,8

Sursa: Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, Situaţia socio-economică a persoanelor vârstnice
din România şi din ţările Uniunii Europene – prezent şi perspective de evoluţie, 2011, p. 259;
epp.eurostat.ec – Secţiunea „Statistics by theme
* Reprezintă media aritmetică a speranţelor de viaţă la naştere, aferente ambelor sexe
** Reprezintă media aritmetică a speranţelor de viaţă sănătoasă la naştere, aferente ambelor sexe

Tabelul 9 Clasificarea veniturilor totale medii, după vârsta capului gospodăriei,
în România, în perioada 2008-2009

Nr.
crt.

Venituri totale
medii lunare

Ani Total
gospodării

Vârsta capului gospodăriei:
15-24
de ani

25-34
de ani

35-49
de ani

50-64
de ani

65 ani
şi peste

1.
Lei:
- pe o gospodărie

2008 2.131,7 1.815,1 2.336,6 2.467,9 2.332,9 1.528,4
2009 2.316 1.895,7 2.529,3 2.668,7 2.507,7 1.727,2

- pe o persoană 2008 731,5 941,1 802,1 695,5 772,6 679,3
2009 797,3 979,2 856,3 757,1 830,4 770,9

2.
% faţă de total
gospodării:
- pe o gospodărie

2008 100 85,1 109,7 115,8 109,4 71,7
2009 100 81,9 109,2 115,2 108,3 74,6

- pe o persoană 2008 100 128,7 109,6 95,1 105,6 92,9
2009 100 122,8 107,4 95 104,2 96,7

Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în anul 2009,
INS, p. 34

Mulţumiri:
Articolul prezintă rezultatele cercetării susţinute financiar din Fondul Social
European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane [grant
POSDRU/107/1.5/S/78342].


