10. ANEXE
PILON I
1921

1.Legea Neniţescu în vechiul regat
principiul asiguratoriu obligatoriu pentru accidente, boală, maternitate, bătrâneţe, invaliditate, introdus pentru
prima oara în ţară pentru salariaţii corporaţiilor
Contribuţiile pentru pensia de bătrâneţe sunt plătite în părţi egale de către muncitor, patron şi stat.
Limita de vârsta - 65 de ani
perioada minimă de cotizare -23 de ani.
2.Legea maghiară în Ardeal
3 Legea austriacă în Bucovina

1933

Lgea Ioaniţescu
Unificarea sistemului
Conducerea sistemului de asigurări revine statului si patronilor
Neincluderea agricultorilor
Neincluderea pensiei de bătrâneţe
Neincluderea ajutorului de şomaj printre beneficii.

1938

Se reintroduce pensia de bătrâneţe.

1949

Instaurarea regimului comunist

legea 10

Toate fondurile publice sau private - incluse în bugetul de stat

Cheltuielile fondului centrate pe furnizarea de pensii (de bătrâneţe, invaliditate, urmaş) dar au fost introduse şi
alte beneficii (în caz de boală, deces, maternitate)
Cuantumul pensiei de bătrâneţe-50-80% din salariu.
Sunt introduse avantaje de pensionare anticipată

1954

Creşte indemnizaţia pentru cei din grupele de muncă periculoasă.
Baza de calcul folosită - câştigul mediu brut lunar din ultimele 12 luni, plafonat la o anumită sumă.
Contribuţiile sunt plătite de către angajatori (unităţi ale statului).
Sunt incluse casnicele şi muncitorii agricoli.

1959

Obligativitatea încadrării în muncă şi a cotizării angajatorului  acoperire foarte ridicată cu asigurări sociale a
populaţiei
Rata de angajare înaltărata mare de colectare a contribuţiilor
Protecţia socială oferită în exclusivitate salariaţilor şi celor asimilaţi lor.
Cheltuielile ridicate ale fondului  diminuarea cuantumului pensiei

1968-72
Legea
1977

din

Creşte vechimea necesară, cu 5 ani, ce devine astfel 25 de ani pentru femei şi 30 pentru bărbaţi
Scad sever beneficiile pentru pensiile de invaliditate
Se introduce pensia pentru membrii CAP-urilor şi pentru ţăranii necooperativizaţi.
Membrii CAP:
o vechime în muncă pe baza numărului de norme şi nu a anilor de angajare
o beneficiile primite sunt mai reduse decât pentru ceilalţi pensionari.
o Fondul de asigurări pentru agricultori este finanţat prin contribuţiile cooperativelor agricole (8% din
valoarea producţiei globale),

o vârsta de pensionare în agricultură este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 60 pentru femei
Sisteme separate de asigurări pentru cooperativele meşteşugăreşti, culte, avocaţi, uniuni de creaţie, militari şi
poliţie.
Contribuţiile la sistem -14% din fondul de salarii al angajatorului,
Salariaţii plătesc 2% la fondul pentru pensia suplimentară.(între 1986-1999 procentul devine 3%).
Pentru pensie integrală, vârsta de pensionare legală 57 (55 la cerere) pentru femei şi 62 (60 la cerere) pentru
bărbaţi,
Pentru pensia integrală, vechimea în muncă necesară este de 25 de ani la femei şi de 30 de ani la bărbaţi,
Pentru condiţiile grele de muncă – sporuri de vechime şi reducere a vârstei de pensionare
1990-2000

Până în 2000 următoarele criterii de eligibilitate au rămas valabile (având la bază legea din 1977):
vârsta de pensionare, pentru pensie integrală - 62 de ani bărbaţi si 57 femei,
vechimea în muncă-minim 30 de ani bărbaţii şi 25 de ani femeile
dacă anii de vechime sunt împliniţi pensionarea se poate face şi la 60 de ani bărbaţii si 55 femeile
persoanele cu o vechime de cel puţin 10-15 ani care au împlinit vârsta de pensionare au dreptul la o pensie
calculată, proporţional cu numărul anilor de vechime
grupele speciale de muncă beneficiază de privilegii privind pensionările anticipative:
o grupa I de muncă (condiţii deosebit de periculoase: minerit) – vechime 20 de ani de muncă, vârstă 52 de
ani bărbaţii, 50 femeile
o grupa II (condiţii periculoase: construcţii) vechime 25 de ani de muncă, 57 de ani bărbaţii şi 52 femeile
femeile cu vechime de 25 de ani şi mai mult de 3 copii pentru a căror creştere au întrerupt munca se pot
pensiona cu 1-3 ani mai devreme
pensia suplimentară este de 5% din retribuţia lunară a asiguratului, toate pensiile nu se supun impozitării

1995

Perioada de pensionare anticipată se măreşte de la 2 ani la 5 ani.

legea
2/1995
2000

Creşte vârsta de pensionare la 60 de ani pentru femei şi 65 pentru bărbaţi,

legea 19

Creşte numărul de ani de muncă – 30 pentru femei şi 35 pentru bărbaţi
Se introduce un control mai drastic în acordarea pensiilor de invaliditate,
Pensionarea anticipată fără penalizări este permisă pentru o durată de cotizare crescută, de 40 ani pentru femei
şi 45 de ani pentru bărbaţi.
Definirea locului de muncă în condiţii periculoase este mai restrictivă
Se extinde grupul de beneficiari (angajaţi, liber-profesionişti, angajaţii cu convenţii civile si şomerii) în sensul
unei acoperiri universale

2000

Nouă valoare maximă a punctului de pensie nu poate depăşi pragul de 45% din salariul mediu brut pe economie

OUG 41
2001

Locurile de muncă de pe platformele marine intră la condiţii speciale de muncă

OUG 49

Perioada în care o persoană a beneficiat de pensie de invaliditate nu se ia în calcul în determinarea stagiului de
cotizare pentru pensionare anticipată

2001

Se recunosc toate drepturile prevăzute prin lege, stagiul complet de cotizare, celor penalizaţi pentru neplata
contribuţiei de către angajatori

OUG 107

În continuare, penalizările se aplică pensionării anticipate
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă este finanţată atât de angajator cât şi de bugetul
asigurărilor sociale

2001

Controlul execuţiei bugetului de AS revine MMSS

HG 297
2002
Legea 632

Salariul mediu brut pe economie prognozat pentru anul 2003 este de 6.962.000 lei
La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale prevăzut de art. 23 si 24 din
Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se are in vedere valoarea corespunzătoare a 5
salarii medii brute lunare pe economie.
Nivelul minim al venitului asigurat lunar în cazul asiguraţilor care depun declaraţii de asigurare sau încheie
contract de asigurare este de 1.740.500 lei, iar nivelul maxim este de 34.810.000
Cotele de contribuţii de asigurări sociale in 2003 sunt:
o Condiţii normale: 34%
o Condiţii deosebite: 39%
o Condiţii speciale: 44%
Cota de contribuţie individuala de asigurări sociale, începând cu ianuarie 2003 este de 9,5%, indiferent de
condiţiile de muncă.

2002
O.U.G. 147

septembrie
2002

În anul 2003, la cotele de contribuţie de asigurări sociale, aprobate prin lege, se adaugă cota de 0.5%
reprezentând contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
În anul 2003 contribuţia este datorată doar de angajatori şi de persoanele fizice care încheie contract de
asigurare pentru aceste riscuri.
Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi.
Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani (până în martie 2015) prin creşterea vârstelor de
pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi,
Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani.
Creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani (până în martie 2015)
Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi.

Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani (până în martie 2015) prin creşterea acestuia,
pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru bărbaţi
Asiguraţii care au realizat stagiul complet de cotizare şi care si-au desfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite
de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare
Vârstele de pensionare reduse, nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 55 de ani pentru bărbaţi .
Asiguraţii care si-au desfăşurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. a) si e), care au realizat un stagiu de
cotizare de cel puţin 20 de ani în aceste condiţii, beneficiază de pensie pentru limită de vârstă începând cu vârsta de 45 de ani.
Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. c) si d) şi care au realizat un stagiu de
cotizare de cel puţin 25 de ani beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu
15 ani.
Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. b) şi care au realizat un stagiu de
cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de 17 ani în zona II de expunere la radiaţii beneficiază de
pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă.
Asiguraţii care au realizat stagii de cotizare atât în condiţii deosebite, cât şi în condiţii speciale de muncă beneficiază,
cumulativ, de reducerea vârstelor standard de pensionare, corespunzătoare fiecărei situaţii, fără ca această reducere să
depăşească 12 ani.
Beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în
străinătate după data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat asiguraţii cu stagiul complet de cotizare, cărora li s-au stabilit
drepturi privind vechimea în muncă
Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat, în funcţie de
gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare şi a vârstelor standard de pensionare astfel:
•℘ cu 15 ani reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare,
pentru cei cu handicap grav;
•℘ cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puţin doua treimi din stagiul complet de
cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;
•℘ cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, daca au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap

mediu.
Asiguraţii nevăzători beneficiază de pensie pentru limita de vârstă, indiferent de vârstă, daca au realizat ca nevăzător cel puţin
o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.
•℘ Vârstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani..
Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare şi care au născut cel puţin 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 10 ani
beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare după cum urmează:
•℘ cu un an - pentru 3 copii;
•℘ cu doi ani - pentru 4 sau mai mulţi copii.
•℘ Această reducere a vârstei nu poate fi cumulată cu o altă reducere prevăzută de prezenta lege sau de legile speciale.
Vârsta de pensionare redusă astfel nu poate fi mai mică de 55 de ani.
Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă, cu
excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, îşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.
În situaţia asiguraţilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot dispune încetarea raporturilor de
muncă, de serviciu sau a calităţii de membru cooperator, după caz, în vederea pensionarii, decât după primirea deciziei de
admitere a cererii de pensionare.
2003
Lege 519
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La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale prevăzut în Legea nr. 19/2000, cu
modificările si completările ulterioare, se are în vedere valoarea corespunzătoare a 5 salarii medii brute lunare pe economie.
Nivelul minim al venitului asigurat lunar în cazul asiguraţilor care depun declaraţii de asigurare sau încheie contract de
asigurare este de 1.920.500 lei, iar nivelul maxim este de 38.410.000
Cotele de contribuţii de asigurări sociale în 2004 sunt:
Condiţii normale: 31,5%
Condiţii deosebite: 36,5%

Condiţii speciale: 41,5%
Cota de contribuţie individuală de asigurări sociale, începând cu ianuarie 2004 este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă.

