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Aннотация.Добровольные пенсии помогут повысить уровень жизни людей в пенсионном возрасте, поскольку 
сегодняшняя пенсия очень низкая, а демографическая ситуация в стране становится более плачевной. 
 
Summary.Facultative pensions will help improve the living standard of people at retirement age, as today's pension is 
very low and the demographic situation in the country is becoming more deplorable. 
 
Rezumat. Pensiile facultative vor contribui la îmbunătăţirea nivelul de trai al oamenilor ajunşi la vârsta pensionării, în 
condiţiile în care astăzi pensia este foarte mică şi situaţia demografică în ţară devine tot mai deplorabilă. 
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Primul prospect de pensii private facultative a fost lansat în  Republica Moldova la finele anului 2007, denumit 

"Victoria Raţional" de către compania de asigurări “Victoria Asigurări”. Acesta a obţinut autorizarea Comisiei 
Naţionale a Pieţei Financiare şi se adresează atât companiilor, cât şi persoanelor fizice. Conform declaraţiilor oficialilor 
companiei, iniţial urma să fie încheiate contracte cu clienţii corporativi şi apoi urmau cererile de la persoane particulare, 
care până la 1 ianuarie 2009 urmau să devină şi ei membri ai Fondului. Pentru clienţii corporativi – companiile care 
operează în Moldova – va fi de un interes deosebit faptul că, prin intermediul pensiilor, să-şi motiveze personalul. 
„Unul dintre cei mai mari investitori din Moldova poartă deja tratative cu noi şi sperăm că, de la 1 ianuarie 2009, va 
deveni clientul nostru”, menţiona  administratorul primului fond de pensii.[1, pag.3] 
    Iniţial, menţiona Alexandru Zgardan, contractele colective vor avea un impact mai mare. „Este vorba de situaţia când 
o companie doreşte să dezvolte o loialitate a angajaţilor săi, doreşte să-i păstreze, să creeze un pachet social. Pentru 
persoanele care doresc să aibă o pensie suplimentară la cea garantată de stat, una dintre cele mai bune metode şi singura 
în momentul de faţă, sunt fondurile de pensii private. Pentru Moldova, care se află în prag de criză demografică, fondul 
nestatal de pensii ar putea prezenta o soluţie pentru ameliorarea veniturilor persoanelor aflate după vârsta de pensionare. 
Cel mai clasic sistem ar fi întroducerea, lunar, a unei sume de bani pe contul fondului de pensii. În planul nostru de 
pensii am lăsat o libertate relativă. Această sumă poate fi întrodusă chiar trimestrial şi anual. Avem multă lume care 
lucrează peste hotare şi care ar putea fi interesată de acest produs”. [www.victoriabank.md] 
Pensiile facultative vor contribui la îmbunătăţirea nivelul de trai al oamenilor ajunşi la vârsta pensionării, în condiţiile în 
care astăzi pensia este foarte mică şi situaţia demografică în ţară devine tot mai deplorabilă. Totodată, prospectul oferă 
companiilor posibilitatea să completeze pachetul de beneficii pe care îl asigură salariaţilor lor cu un produs esenţial, în 
condiţii de eficienţă maximă. Prospectul de pensii private facultative "Victoria Raţional" este propus de un fond de tip 
deschis, care va investi în instrumente financiare variate, vizând maximizarea profitul obţinut de beneficiari, având ca 
obiectiv primordial garantarea investiţiilor. Legislaţia în vigoare reglementează foarte strict domeniile în care fondul de 
pensii poate investi. Este vorba, în primul rând, de hârtiile de valoare de stat. Ţinând cont de experienţa ţărilor vecine, 
acestea vor fi, probabil, la început, unul dintre principalele instrumente financiare în care se va investi. O pondere egală 
cu hârtiile de valoare sunt depozitele bancare. În România şi Ucraina, piaţa a avut acelaşi caracter.Pensiile facultative 
sau suplimentare garantează o mare flexibilitate. Singura restricţie este suma minimă care poate fi întrodusă în calitate 
de contribuţie lunară – 100 de lei. „Am considerat că această sumă este foarte competitivă şi corectă, dar ea poate fi 
majorată”, precizează Zgardan. Legislaţia Republicii Moldova nu prevede nicio limită. Orice persoană poate contribui 
cu suma cu care doreşte. „Este foarte important faptul că, în Republica Moldova, Codul Fiscal să prevadă deducerea 
contribuţiilor la pensiile facultative din impozitul pe venit în mărime de până la 15 la sută din venitul unei persoane 
fizice. Deci, această parte de venit poate fi investită în pensia suplimentară, fără achitarea altor taxe”, menţionează 
specialiştii.[2, pag.11] 

In prezent, Republica Moldova are o lege privind fondurile private de pensii, care a fost elaborată în anul 1999, şi 
care necesită revizuiri şi actualizări semnificative. Deoarece, cadrul normativ de reglementare a acestei legi nu a fost 
elaborat, creând numeroase impedimente de ordin tehnic în gestionarea unui astfel de fond, până în prezent fondul nu 
funcţionează. Motivul este explicat prin  următoarele: cînd a fost lansat primul fond de pensii private gasterbaiterii au 
fost primii care s-au interesat de acest lucru. Asta dîndu-le posibilitatea ca după ce se intorc în ţară să le fie asigurat un 
trai decent. Au urmat companiile mari care doreau să includă asigurările private în pachetul de beneficii acordate 
angajaţilor. Guvernanţii noştri în timpul campaniei din primăvara absolut toţi aveau în Programele Electorale plan de 
dezvoltare a fondurilor de pensii private. Iar în momentul cînd fondul a mers la discuţii cu membrii guvernului pentru a-
l discuta guvernanţii au spus că fondurile private ar prejudicia prea mult fondul naţional de asigurări. Deci pensiile 
private nu sunt promovate de guvern numai că statul să nu piardă bani şi asta în pofida faptului că anul precedent acest 
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fond de stat a fost suplinit cu bani din buget şi fonduri externe cu peste 2 miliarde lei. Nici nu trebuie să ne mire că tot 
mai mulţi se vor eschiva de la achitarea taxelor, dar care ar fi motivul sa nu facem acest lucru?[3, pag.36] 

Un sistem ideal de pensii private este fără îndoiala o utopie. Revoluţia în domeniul pensiilor făcută de Jose 
PINERA în Chile (1981), de exemplu, a fost posibilă pe fondul unui regim de dictatură, dar astăzi ea este greu de 
imaginat într-o ţară europeană. Mai mult decât atât, în Europa, diversitatea planurilor de pensii este atât de mare, încât 
cu greu se pot desprinde regularităţi din care ţările care fac acum reforma pot învaţa ceva. 
Scenariul cel mai bun pentru  Republica Moldova ar fi un sistem de pensii private cu contribuţii definite (multipilon), 
sistem cu puţine garanţii, dar mult mai flexibil, mai modern şi mai bine adaptat realităţii pieţelor financiare. Nu în 
ultimul rând, sistemul cu trei piloni propus de Banca Mondială se înscrie, ca mod de aplicare, în sfera diversităţii. 

Pentru Republica Moldova, concluzia este una singură. Nu există un sistem de pensii private care sa poată fi 
preluat şi implementat în cele mai mici detalii pe piaţa locală, chiar dacă un model sau altul şi-a dovedit viabilitatea într-
una dintre ţările vecine. 

Numai că în timp ce sistemele diferă, modalităţile de implementare a lor pe piaţă sunt destul de unitare, astfel 
încât experienţa internaţională este nu doar utilă Republicii Moldova, ci şi extrem de necesară. Ne referim aici la 
modalităţile de supraveghere a sistemului, de selecţie a operatorilor, de construcţie a portofoliilor de investiţii şi, nu în 
ultimul rând, de comunicare a reformei către cei cărora le este adresată, element de importanţă capitală pentru succesul 
reformei. Câştigarea încrederii populaţiei în sistemul de pensii facultative este un proces lent şi de durată. Iniţial 
vânzările de pensii facultative ar putea avea mai mult de tip corporative, adică ar putea fi atraşi în sistem angajatorii, 
care pot oferi pensia facultativă ca parte a pachetului de beneficii salariale şi care vor plăti contribuţia în numele 
angajaţilor.[4, pag.68] 
Astfel potrivit estimărilor doctorului în economie Oleg Verejan, Preşedintele Asociaţiei de Actuariat din Moldova în 
prezent nu putem face aprecieri pertinente asupra dimensiunii concrete a pensiei pe care o va putea obţine fiecare 
participant la sistemul de pensii private. Însă pe baza tehnicelor actuariale, se pot emite unele aprecieri estimative 
referitoare la valoarea acumulărilor în contul unui participant. 
Presupunem următorul caz ipotetic. Un bărbat de vârsta 30 ani, contribuie la un fond privat de pensii obligatoriu 
(Pilonul II) cu o contribuţie de 5% din salariul pe întreaga perioadă activă. Salariul în primul an este de 3000 lei pe lună 
şi se presupune că anual se asigură o creştere a salariului de 5%. Vârsta de pensionare este 63 ani, iar rata medie a 
rentabilităţii investiţiilor este distribuită ţinând cont de trei tipuri de simulări (Pesimist - 7%, Mediu - 10%, Optimist -
13). 
Potrivit simulării prin metode actuariale (anuităţi stabilite pe baza tehnicelor de comutaţie) şi calculelor în conformitate 
cu Regulamentul de calculare a pensiilor de stat, pilonul I va acoperi numai 24% din ultimul salariul brut. Reamintim că 
întroducerea sistemului multipilon, propus de Banca Mondială, se propune în scopul obţinerii unei pensii ce va 
reprezenta 85% din ultimul salariu. În cazul nostru, presupunem că această cotă va constitui 100% din salariu. Astfel, 
diferenţa de 74% (100%-24%) din ultimul salariu, ar trebui acoperită din sistemul pensiilor private obligatorii şi 
facultative (pilonii II şi III).[7, pag.61] 

Tabelul 1 
Estimări privind fondurile de pensii 

Indicatorii Pesimist, 
7% 

Mediu, 
10% 

Optimist, 
13% 

Fondul acumulat, 
lei 280.669 463.30 804.219 

Ultimul salariu 
lunar, lei  15.010 15.010 15.010 

Pensia lunară 
Total pensie 
lunară, lei/lună  6.268 7.987 11.197 

Publică (de stat) - 
(Pilonul I), 
lei/lună  

3.625 3.625 3.625 

Privată - (Pilonul 
II), lei/luna  2.642 4.362 7.571 

Ratele de acoperire a salariului (Pensie lunară/ultimul 
salariu lunar), % 

Total pensie 
lunară (P I+P II)  42% 53% 75% 

Pilonul I - publică 
obligatorie   24% 24% 24% 

Pilonul II - 
privata 
obligatorie    

18% 29% 50% 
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În conformitate cu aceste ipoteze, rezultă că Pilonul II va acoperi o pensie suplimentară la cea de stat (Pilonul I) de circa 
18%-50% (în dependenţă de principiul de investire) din ultimul salariu sau din total pensie. Privind evoluţia 
acumulărilor la Pilonul II pentru principiul mediu de investire (10% rentabilitatea investiţiei), observăm că valoarea 
acumulată la vârsta de pensionare  
este de circa 4 ori mai mare comparativ cu cuantumul total al contribuţiilor neinvestite (echivalente cu situaţia curentă a 
contribuţiilor la BASS). Peste 67% din volumul acumulărilor la fond revin venitului din investirea contribuţiilor, care la 
rândul lor deţin o cotă de 33%. Prin urmare, se constată că valoarea pensiei în cadrul unor fonduri private prezintă un 
avantaj substanţial în comparaţie cu pensia asigurată de Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, deoarece valoarea 
acumulată din contribuţii este suplinită cu venitul din investirea lor. Conform estimărilor, s-a constatat că este mai ieftin 
şi în acelaşi timp mai avantajos ca angajatorii să participe la un fond de pensii private facultative pentru angajaţi, decât 
sa majorezi salariile.  
În concluzie, pentru a obţine o pensie lunară echivalentă cu 80-100% din ultimul salariu de 15010 lei/lună trebuie să 
creştem în timp contribuţia la pensia privată (obligatorie şi facultativă).  

De asemenea, este foarte important momentul înrolării într-un sistem de pensii private. Legătura între perioada de 
timp de contribuţie la un fond de pensii private şi mărimea pensiei este direct proporţională. Astfel, cu cât intrare în 
sistem se face la o vârstă mai tânără cu atât valoarea pensiei este mai mare, deoarece consistenţa venitului investiţional 
este mai pronunţată într-o perioada lungă de timp.[5, pag.23] 

Întrebat când va creşte interesul autorităţilor publice pentru dezvoltarea unui astfel de sistem privat de pensii, 
Oleg Verejan a menţionat că acest sistem este inevitabil. „Dacă autorităţile nu vor întreprinde nimic în viitorul cel mai 
apropiat, următoarea etapă, impusă de sistem, va veni atunci când Republica Moldova va începe procedura de integrare 
„de facto” în Uniunea Europeană. Procesul real de integrare europeană va impune condiţii dure la acest capitol. În acest 
spaţiu nu sunt primite state cu probleme de o asemenea anvergură.[6, pag.42] 

În prezent în Republica Moldova nu există un astfel de fond la care întreprinderile sau persoanele fizice s-ar putea 
asigura pentru a-şi asigura un viitor mai decent. La moment întreprinderile, cu excepţia celor agricole achită doar 
contribuţii de asigurări sociale în mărime de 6 %  din salariu calculat al angajaţilor şi 23 % din fondul angajatorului. 
Volumul acestor contribuţii asigură, după cum am menţionat mai sus, mai puţin de minimul necesar, dacă ar fi să 
analizăm la general pe republică, însă în ceea ce priveşte persoanele angajate în agricultură situaţia este şi mai grea 
deoarece aceştea dispun de o pensie mai mică comparativ cu ceilalţi beneficiari. 

Persoanele fizice care activează şi care ar dori să contribuie la moment la un fond de pensii pentru  se asigura un 
trai decent la momentul pensionării nu au aceasta posibilitate deoarece, în primul rînd, contribuţiile achitate în mod 
individual le asigură pensia minimă, respectiv pentru persoanele care activează deja nu are rost să le achite, şi în al II-
lea rînd salariu care este luat la calculul pensiei este limitat de lege anual. Acesta nu trebuie să depăşească 5 salarii 
medii prognozate pe economie prin legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat. [www.cnas.md] 

În prezent înafară de pensia publică fiecare persoană poate să se asigure în mod individual sau prin intermediu 
firmei în care activează la una din companiile de asigurări care are un astfel tip de asigurări. 

În Republica Moldova o astfel de posibilitate o oferă compania de asigurări “Sigur-Asigur”. Conform site-ului 
oficial al companiei, aceasta oferă 4 programe de asigurare pentru persoanele fizice: 

 Programa “Fondul meu de pensii” ; 
  Programa „Viaţă decentă”; 
 Programa „Copii acumulare”; 
 Programa suplimentară „Garantarea venitului familiei” 

şi 2 programe pentru persoanele juridice: 
 Programa „ Protecţia corporativă a vieţii” 
 Programa „Pensia corporativă” 
În principiu toate au scop economisirea , acumularea şi capitalizare banilor, pentru garantarea pensiei suplimentare. 

Asigură bunăstarea financiară persoanei asigurate şi familiei ei, oferă protecţie, sub formă de despăgubiri, împotriva 
riscurilor de deces, deces din accident, invaliditate de gradul I si II. De asemenea persoana asigurată participă, în 
condiţii foarte avantajoase, la profitul companiei, care se repartizează anual sau la finele perioadei de asigurare.Ca 
persoane asigurate pot fi persoane fizice cu vîrsta minimă de 18 ani. Vîrsta de ieşire la pensie este cuprinsă între 57 si 
63 de ani. Vîrsta maximă  de ieşire din asigurare este de 75 ani.[www.sigur-asigur.md] 
Perioada amînată (termenul în care Asiguratul achită prima de asigurare)  se calculează ca diferenţa între vîrsta ieşirii 
la pensie Persoanei Asigurate şi vîrsta cînd a fost încheiat contractul. 
Perioada de primire a pensiei: poate fi viager (pîna la sfirşitul vieţii) sau la termen (limitat cu vîrsta maximă a 
Persoanei Asigurate de 75 ani). 
Valuta în care se încheie contractul: Asiguratul are dreptul să aleagă în ce valută vrea să achite prima de asigurare: 
EURO, USD, MDL. În caz în care contractul este încheiat în lei moldoveneşti, primele şi sumele de asigurare se 
indexeaza la inflaţie. 
Prima de asigurare: esteminim 100 EURO/USD pe an, care se achită în lei moldoveneşti la cursul B.N.M. din ziua 
depunerii cererii. 
Modul de achitare a primei de asigurare se stabileşte în contractul de asigurare şi poate fi: unic, anual, semestrial. 
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Suma de asigurare pentru vîrstele de la 18 pîna la 60 ani, care nu necesită examinare medicală este maxim de 25 000 
EURO / USD pe an. Suma maximă de asigurare,  pentru vîrstele de la 61 pina la 65 ani, care nu necesită examinare 
medicală este de 12 500 EURO / USD pe an.[2, pag.75] 
Beneficiul suplimentar se calculează începînd cu primul an de asigurare. Persoana asigurată poate primi beneficiul din 
investiţii (beneficiul suplimentar) începind cu anul trei, dacă prima de asigurare se achită anual şi începind cu anul doi, 
dacă prima de asigurare se achită unic, sau poate primi beneficiul acumulat în anul ieşirii la pensie. 
Suma de răscumparare: persoana asigurată sau asiguratul poate primi suma de răscumparare, în cazul rezilierii 
(întreruperii) contractului de asigurare, începînd cu anul trei , dacă prima de asigurare se achită anual şi începînd cu anul 
doi, dacă prima de asigurare se achită unic. 
Riscurile de asigurare:  

 Riscuri de bază: supravieţuirea persoanei asigurate pe parcursul perioadei de asigurare (perioada amînată + 
perioada primirii pensiei); decesul persoanei asigurate din orice cauză, pe parcursul perioadei de asigurare. 

 Riscuri suplimentare: deces din accident, invaliditate de gradul I si II. 
Prima de asigurare poate constitui 100 euro care urmează a fi achitată anual de către asigurat pînă la vîrsta minimă de 
55 ani.[8, pag.46] 
 Astfel asiguratul poate să iasă la pensie începînd cu vîrsta de 55 ani, iar înainte de a se hotărî să se asigure, 
acestea trebuie să realizeze faptul va fi necesar  să achite prima pe toată perioada, în caz contrar acesta va avea doar de 
pierdut, deoarece la desfacerea contractului înainte de termen poate să-i asigure acestuia fie doar banii depuşi, 
devalorizaţi deja, sau şi o mică parte din beneficiul creat de aceştia. 
 Astfel, în cazul desfacerii contractului până la expirarea a jumătate din termenul total al contractului  asiguratul 
va obţine doar primele achitate pe parcurs, dacă aceasta se produce după expirarea a mai mult de jumătate de termen 
asiguratul are dreptul şi la o parte din beneficiul adus companiei de banii investiţi. 
 În acest context un mod sigur de a te asigura ar fi să achiţi prima de asigurare pentru toţi anii pentru care 
urmează să te asiguri. Aceasta scuteşte asiguratul atît de grija de achita anual prima, precum şi sporeşte radical 
beneficiile create deoarece banii încep să “lucreze” toţi odată, direct din primul an. 

Astfel, dacă o persoană de 18 ani ar hotărî să se asigure în mod individual prin programa ”Fondul meu de 
pensii” sau “Pensia corporativă ”acesta ar avea posibilitatea de a alege între 2 variante: fie achită lunar a cîte 100 euro 
anual timp de 37 ani, pentru a atinge vîrsta minimă de pensionare de 55 ani, sau  acesta accceptă să achite suma de 
asigurare unică în mărime de 3000 euro . În I caz acesta ar obţine un beneficiu mai mic cu 70 mii euro, comparativ cu 
cazul II. 
În I caz acesta la vîrsta de 55 ani va avea în cont 25 333,04 euro, iar în cel de-al II caz – o sumă de 95 469,28 euro.  

Asiguratul va decide împreună cu compania la încheerea contractului cum urmeză să beneficieze de aceştia. În 
principiu se recomandă un ca asiguratul să beneficieze timp de 10 ani după pensionare de aceste recompense.  

Astfel în I caz asiguratul va obtine o pensie medie lunară de aproximativ  212 euro/ lunar ceea ce echivalent la 
momentul cu pensia maximă de care poate să dispună un om de rînd. În cel de-al II caz pensionarul va beneficia lunar 
timp  de 10 ani de o pensie medie de aproximativ 795 euro, adică de 3 ori mai mare. În ambele cazuri asiguratul va 
beneficia de o pensie în caz de deces din accident, precum şi în caz de invaliditate de gradul I şi II, care de asemenea 
vor fi mai mari, duble sau chiar triple în cazul cînd asiguratul alege programa unică. 
 Specificăm aici, că primele de asigurare se achită de către angajator prin intermediul programei “Pensia 
corporativă”. 

Dacă ar fi să analizăm programa „Viaţa decentă” sau “Protecţia corporativă a vieţii”condiţiile de asigurare sunt 
indentice, pe cînd rezultate mai bune din urma asigurării sunt obţinute în cazul în care asiguratul achită anual prima de 
asigurare în mărime de 100 de euro comparativ cu cazul cînd acesta se hotărăşte să achite suma integrală odată cu 
încheerea contractului de asigurare, diferenţa constituind în jur de 3 mii euro. În asemenea condiţii  asiguratul poate să 
obţină maxim o pensie de aproximativ 190 euro lunar timp de 10 ani după atingerea vîrstei de pensionare. 

Dacă ar fi să analizăm programa „Copii acumulare” şi ar fi să luăm ca exemplu  o familie cu un copil de 10 ani, 
aceştia ar avea posibilitatea de a se asigura prin programa respectivă fie prin program unic contirbuind cu suma de 1500 
euro,  fie prin program anual, achitînd 100 euro/an. 

În primul caz, după 15 ani de asigurare copil va avea în cont 5148 euro, iar în cel da-al II-3500 euro. Aceste 
sume părinţii vor hotărî din start, la încheerea contractului cum copilul urmează să beneficieze de aceştia, pe ce 
perioadă şi în ce măsură. 

Comparînd ofertele acestor programe de asigurare, observăm că cele mai mari beneficii, cu acelaş suport 
financiar ne oferă programa pentru persoane fizice”Fondul meu de pensii” şi programa pentru persoane juridice “Pensia 
corporativă ”. Respectiv orice persoană are la momentul actual posibilitatea de a se asigura prin cadru unei astfel de 
programe fie achitănd desinestătătot prima , fie că aceasta este achitată de angajator. Ţinem să menţionăm că odată ce 
angajatorul decide să-şi asigure angajaţii prin intermediu uneia din programe acesta poate s-o facă doar parţial, adică 
pentru unii din angajaţi, stimulîndu-i astfel la obţinerea unor rezultate profesionale mai bune. 
Pe lîngă beneficiile care le oferă pensiile private este necesar de menţionat şi riscurile la care sunt supuse fondurile 
nestatale de pensii.Un aspect foarte important legat de pensiile private este că un fond de pensii private nu poate fi 
declarat în faliment; în acest context principalul risc la care este supus investitorul în fond este că valoarea activelor şi 
implicit valoarea unităţilor de fond să se deprecieze. 
Principalele riscuri la care sunt supuse activele unui fond de pensii sunt: 
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1) Riscul de piaţă – este un risc general care afectează orice tip de investiţie prezentă pe o anumită piaţă. Practic, 
direcţia preţurilor valorilor mobiliare în care investeşte fondul este afectată de situaţia generală a economiei globale, dar 
şi de condiţiile economice şi politice existente în ţările în care operează. Riscul de piaţă nu poate fi diminuat prin 
diversificare întrucît toate activele sunt afectate de o situaţie de criză. 
2) Riscul specific – este legat de instrumentele unui anumit emitent. În paralel cu trendurile generale de pe pieţele 
financiare, evenimentele care afectează specific un emitent pot afecta valoarea investiţiilor. Diversificarea poate reduce 
riscul specific, dar nu îl elimină în totalitate. 
3) Riscul de dobandă – este riscul potenţial de declin al valorii de piaţă a titlurilor şi obligaţiunilor cu venit fix din cauza 
creşterii ratelor de dobandă. 
4) Riscul de credit – este posibilitatea ca pentru un titlu sau o obligaţiune să nu se plătească dobanda sau principalul la 
termen, adică fondul să nu îşi încaseze drepturile. 
5) Riscul de schimb valutar – valoarea în lei a investiţiilor poate fi afectată de ratele de schimb valutar pentru activele 
deţinute în alte monede. Chiar dacă valoarea activelor respective creşte în moneda de bază, valoarea acestora exprimată 
în lei poate şi scade dacă moneda respectivă se depreciază în raport cu leul. Acest tip de risc poate fi evitat dacă activele 
fondului sunt investite în Republica Moldova.[7,pag.81] 
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Summary.The main barriers to the development of the private pension system in the Republic of Moldova are: 
economic and political instability; the low level of public confidence in private pension funds; the underdeveloped 
capital market; non-functional regulator frame. 
 
Rezumat. Principalele bariere care împiedică dezvoltarea sistemului de pensii private în Republica Moldova sunt: 
instabilitatea economică şi politică; nivelul scăzut al confidenţei populaţiei faţă de fondurile private de pensii;piaţa de 
capital subdezvoltată; cadru regulator nefuncţional. 
Ключевые слова:пенсии, частные, населения,фонды, oбщественный, система, барьеры. 
Cuvinte cheie: pensii, private,populaţie,fonduri,public,sistem,bariere. 
Key words:pension, private, population, funds, public, system, barriers 
 

Este cert faptul că îmbătrânirea populaţiei în comun cu creşterea presiunilor asupra populaţiei ocupate privind 
întreţinerea unui pensionar necesită reforme consecvente privind reformarea sistemului public de pensii care îşi 
demonstrează ineficienţa şi prezintă riscuri iminente de colaps. Majorarea vârstei de pensionare  pentru femei şi bărbaţi 
de 63 ani va duce la diminuarea numărului de persoane cu vârsta de pensionare. Aceasta va contribui la diminuarea 
cheltuielilor din Bugetul Asigurărilor Sociela de Stat aferente pensiilor pentru limita de vârstă. O reformă orientată spre 
ţintirea mai eficientă a beneficiarilor îndemnizaţiilor şi compensaţiilor sociale, de asemenea, ar oferi un răgaz pentru 
fondul public de pensii, pe când continuarea procesului de îmbătrânire al populaţiei în paralel cu diminuarea numărului 
populaţiei ocupate va submina în continuare eficienţa sistemului public de pensii. 

Prin urmare, cea mai viabilă soluţie privind diminuarea durabilă a poverii asupra fondului public de pensii este 
dezvoltarea sistemului multi-pilon de pensii şi transpunerea pe umerii fondurilor private de pensii a unei părţi din 
presiunile sistemului public. [3, pag.26] 

Totuşi, principalele bariere care împiedică dezvoltarea sistemului de pensii private în Republica Moldova sunt: 
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