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INTRODUCERE 
 

Prezentul raport intitulat «SOLUłIA DE CRIZĂ RUSSIN» reprezintă o măsură eficientă şi 

eficace de salvare a economiei României, prin reducerea efectelor generate la nivel naŃional de 

către amploarea Crizei economico-financiare mondiale.  Această măsură se înscrie în coordonatele 

Planului NaŃional de Austeritate (PNA) promovat de Guvernul României şi vizează punerea în 

aplicare imediată a unei soluŃii participative, în cadrul unui parteneriat solid şi durabil, atât între 

STAT şi BUGETARI,  cât şi între STAT şi PENSIONARI.    

Măsurile de urgenŃă promovate prin «SOLUłIA DE CRIZĂ RUSSIN», au la bază 

următoarele cinci valori naŃionale:  

� SOLIDARITATE  

� ÎNłELEGERE   

� RAłIUNE  

� COLABORARE  

� RESPONSABILITATE  

Aplicarea acestor măsuri de urgenŃă permite României să atenueze considerabil efectele 

nefaste generate de Criza economico-financiară mondială, prin abordarea simultană a doi vectori de 

acŃiune centraŃi pe relaŃia PARTENERIATULUI «STAT–BUGETARI»  şi respectiv pe relaŃia  

PARTENERIATULUI «STAT–PENSIONARI», ce vor fi detaliate în secŃiunile 1 şi 2.  

 

Ambele relaŃii de parteneriat promovate de «SOLUłIA DE CRIZĂ RUSSIN» sunt 

administrate de către Guvernul României şi vizează contracararea efectelor Crizei economico-

financiare mondiale, prin dubla acŃiune de «AUTOFINAN łARE PARłIAL Ă» a propriilor 

venituri bugetare şi respectiv a propriilor pensii de la bugetul de stat.  Această dublă acŃiune a 

soluŃiei propuse, conduce la o reducere substanŃială a cheltuielilor cu salariile şi pensiile din 

bugetul de stat, fără incidenŃă nefastă pe termen mediu şi lung asupra pensiilor nete sau a 

veniturilor nete ale bugetarilor. 

Pentru fiecare din cele două relaŃii de partenariat, descrise individual în următoarele două 

secŃiuni, principiul AUTOFINANłĂRII PARłIALE a propriilor venituri bugetare şi respectiv a 

propriilor pensii, are la bază tranzacŃionarea, între stat şi bugetar şi respectiv între stat şi pensionar, 

a unor obligaŃiuni cu randament nul emise de Guvernul României, prin intermediul Ministerului 

FinaŃelor Publice.  Dat fiind faptul că noŃiunea de «obligaŃiune» presupune obŃinerea unui 

randament diferit de zero în momentul răscumpărării, aceste «obligaŃiuni cu randament nul» vor 

fi denumite în continuare «TITLURI DE URGEN łĂ».  Principiul de funcŃionare al vânzării şi 

răscumpărării TITLURILOR DE URGENłĂ este descris în «CICLUL TERMENULUI DE 

MATURITATE AL TITLURILOR DE URGENłĂ», prezentat în ANEXA 1. 
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1.   RELAłIA DE PARTENERIAT «STAT–BUGETARI»  
 
      Această primă relaŃie de parteneriat promovată de «SOLUłIA DE CRIZĂ RUSSIN», scoate în 

evidenŃă principiul autofinanŃării parŃiale a propriului venit, aplicată tuturor angajaŃilor din sistemul 

bugetar.   

 

     În baza acestui principiu de autofinanŃare parŃială a propriului venit, Statul Român, prin 

intermediul Ministerului FinanŃelor Publice, va proceda la emiterea unor «TITLURI 

SALARIALE DE URGEN łĂ», ce vor permite fiecărui bugetar să contribuie la autofinanŃarea 

parŃială a propriului său venit.  Astfel, fiecare bugetar va participa la autofinanŃarea propriului venit 

lunar, prin investiŃia lunară în aceste «TITLURI SALARIALE DE URGEN łĂ» emise de către 

Statul Român, având valoarea nominală egală cu un anumit procentaj constant din valoarea netă a 

venitului lunar deja impozitat.  Altfel spus, principiul de autofinanŃare a propriilor venituri bugetare 

reprezintă o măsură de austeritate prin care bugetarii consimt să împrumute lunar şi fără dobândă 

Statul Român, cu un procent constant din venitul net obŃinut în luna curentă.   

     Suma obŃinută de Statul Român prin vânzarea acestor TITLURI SALARIALE DE URGENłĂ va 

fi reinvestită integral şi garantat în propriile venituri ale fiecărui bugetar din luna următoare.  Astfel 

se creează un ciclu de autofinanŃare parŃială a propriilor venituri de către bugetarii înşişi, algoritm 

care va conduce la reducerea cheltuielilor bugetare, cu dublul procentajului investit lunar în 

TITLURILE SALARIALE DE URGENłĂ de către fiecare angajat din sistemul bugetar.    

 

     TITLURILE DE URGENłĂ acumulate lunar de către fiecare bugetar vor avea termen de 

maturitate de 1 an (12 luni) de la data achiziŃionării şi vor putea fi răscumpărate fără dobândă 

(randament zero), în baza unei cereri adresate Biroului Financiar al instituŃiei sau agenŃiei de stat în 

care bugetarul îşi desfăşoară activitatea.    În cazul în care starea economiei naŃionale nu permite 

răscumpărarea de către Statul Român a TITLURILOR DE URGENłĂ ajunse la maturitate la finele 

celor 12 luni, răscumpărarea acestora va fi reportată cu încă 12 luni, spre binele economiei 

naŃionale.  În contrapartidă, Statul Român oferă garanŃia păstrării locurilor de muncă ale tuturor 

bugetarilor, pe toată perioada participării acestora la CICLUL DE AUTOFINANłARE PARłIALĂ 

A PROPRIILOR VENITURI NETE. 

 

   Principiul ciclic al autofinanŃării parŃiale a propriului venit va continua până în momentul 

redresării economiei naŃionale şi se va aplica fiecărui ciclu lunar de salarizare bugetară, permiŃând 

astfel reinvestirea în fiecare lună a unui procent stabilit, în baza unuia din următoarele două 

scenarii posibile: 
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1.1. AUTOFINANłAREA VENITURILOR CU PROCENTAJ UNIFORM  

     

      În baza acestui scenariu, procentul de autofinanŃare parŃială a propriilor venituri este constant şi 

uniform aplicat tuturor angajaŃilor din sistemul bugetar, indiferent de salariul sau venitul fiecăruia. 

     Spre exemplu, în cazul în care considerăm că acest procent ar trebui să reprezinte 25% din 

venitul lunar net al tuturor bugetarilor, fiecare bugetar va reinvesti în propriul său venit din luna a 

2-a, contravaloarea a 25% din venitul obŃinut în luna 1, pentru care i s-a eliberat un TITLU 

SALARIAL DE URGENT Ă (TSU), având valoarea nominală proporŃională cu suma reinvestită 

în propriul său venit din luna următoare.   Diagrama de mai jos evidenŃiază maniera de funcŃionare 

a «CICLULUI DE AUTOFINA łARE PARłIALĂ UNIFORMĂ A VENITURILOR 

SALARIALE BUGETATE CU UN PROCENT DE 25%» : 

 
                 LUNA 1                   LUNA 2                      LUNA 3         ….       LUNA N 
 
 
 
 
 
                                                                                                        …       ...   
 
 
 
 
 
 
 
                              Reinvestire în                   Reinvestire în                   Reinvestire în 
                                    propriul venit                   propriul venit                   propriul venit 
 

                                        +                    +                 …+… 
                                         
 
 
                      - contribuŃia efectivă a statului la venitul lunar al bugetarului           
 
                      - fracŃiunea de autofinanŃare a propriului salariu de către bugetar,    
                        prin învestirea a 25% din venitul net lunar în TITLURI SALARIALE 
                        DE URGENłĂ 
 
                     - fracŃiunea reinvestită în propriul venit urm ător al bugetarului, din 
                       suma obŃinută de către Statul Român, prin eliberarea TITLURILOR 
                       SALARIALE DE URGENłĂ  din luna precedentă  
 

 - valoarea TITLULUI SALARIAL DE URGEN łĂ, echivalent cu valoarea  
   reinvestirii în propriul venit de pe luna următoare 
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     Astfel, în prima lună de demarare a ciclului de autofinanŃare parŃială a propriilor salarii, fiecare 

angajat din sistemul bugetar va primi un TITLU SALARIAL DE URGENłĂ (TSU-1) emis de 

Ministerul FinanŃelor Publice, reprezentând contravaloarea unui procent de 25% din venitul său net 

realizat în luna curentă, primind în numerar numai 75% din acest venit.   Suma obŃinută în prima 

lună de către Statul Român de la fiecare bugetar, ca urmare a investirii în TITLURILE SALARIALE 

DE URGENłĂ, va servi integral la acoperirea parŃială a propriului său venit net din luna imediat 

următoare.   Ciclul de autofinanŃare parŃială se reia lunar, astfel încât, pentru fiecare lună începând 

cu a doua, Statul Român îşi va reduce cheltuielile bugetare la jumătate, în contextul în care 

bugetarul român va primi în fiecare lună 75% din venitul net ce-i revine conform grilei de 

salarizare, restul de 25% din venitul său fiind reinvestit în propriul său venit de pe luna următoare, 

ca urmare a achiziŃionării TITLULUI SALARIAL DE URGENłĂ cu valoare nominală de 25% 

din venitul său net lunar.   Reducerea cheltuielilor cu salariile bugetare la jumătate este datorată pe 

de o parte, procentului de 25% reinvestit din venitul lunii precedente de către bugetar (caseta gri), 

iar pe de altă parte, procentului de 25% ce va fi reinjectat tot de către bugetar în autofinanŃarea 

parŃială a propriului venit din luna următoare (caseta bleu).   

 

      În privinŃa bugetarului, acesta beneficiază, pe lângă garanŃia conservării locului de muncă, de 

colectarea unor TITLURI SALARIALE DE URGENłĂ (TSU) cu valoare nominală egală cu 25% 

din venitul său lunar, fapt ce-i permite practic economisirea lunară pe timp de criză a 25% din 

venitul său lunar.  Dat fiind faptul că aceste TITLURI SALARIALE DE URGENłĂ nu sunt 

purtătoare de dobândă, economiile realizate prin achiziŃionarea acestora, funcŃionează pe principiul 

«łINERII BANILOR LA SALTEA» care nu aduc profit din investiŃie, numai că în cazul de faŃă, 

cuantumul economiilor lunare făcute de fiecare bugetar este depus la «SALTEAUA 

GUVERNULUI», în scopul autofinanŃării propriului venit de pe luna următoare şi a menŃinerii 

locurilor de muncă. Este de reŃinut faptul că procentul investit în mod constant pentru 

autofinanŃarea venitului lunar NU SE PIERDE, ci se cumulează în bugetul statului, bugetarul 

primind drept garanŃie aceste TITLURI SALARIALE DE URGENłĂ emise lunar de Ministerul 

FinanŃelor Publice (caseta portocalie).   

     Prin exemplul prezentat, se observă clar că «SOLUłIA DE CRIZĂ RUSSIN», aplicată 

veniturilor din sistemul bugetar, permite în mod efectiv o reducere a cheltuielilor bugetare cu 25% 

în prima lună, urmată de reduceri succesive lunare cu 50% din venitul net deja impozitat al fiecărui 

bugetar, în contextul în care venitul net efectiv pe care-l obŃine lunar fiecare bugetar rămâne stabil 

şi constant pe toată durata ciclului de autofinanŃare, reprezentând 75% din venitul iniŃial ce-i revine 

de facto în fiecare lună, fără ca fracŃiunea investită de către bugetar în TITLURILE SALARIALE 

DE URGENłĂ să se piardă.    
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1.2. AUTOFINANłAREA VENITURILOR CU PROCENTAJ VARIABIL 

      În baza acestui scenariu, principiul autofinanŃării rămâne acelaşi, numai că procentul de 

autofinanŃare a propriilor venituri este constant de la o lună la alta pentru fiecare angajat al 

sistemului bugetar, dar varibil de la bugetar la bugetar, în funcŃie de venitul net al fiecăruia.   

Astfel, autofinanŃarea parŃială a veniturilor proprii se va realiza diferenŃiat, în funcŃie de diferite 

plaje ale venitului net lunar (după impozitare).  Spre exemplu, o investiŃie lunară constantă în 

TITLURI SALARIALE DE URGENłĂ (TSU), dar variabilă în funcŃie de venitul net al fiecărui 

bugetar, care să permită autofinanŃarea parŃială a propriului său salariu, ar putea fi cea descrisă de 

evoluŃia din tabelul de mai jos: 

Nr. 
Crt.  

Plaja venitului net lunar 
(după impozitare) 

Varia Ńia  procentuală a valorii TITLULUI 
DE URGENłĂ, în funŃie de venitul net 

  1   Până la … 999,99 RON   0 % 
  2 1000,00 – 1499,99 RON   5 % 
  3 1500,00 – 1999,99 RON 10 % 
  4 2000,00 – 2499,99 RON 20 % 
  5 2500,00 – 2999,00 RON 25 % 
  6 3000,00 – 3499,99 RON 30 % 
  7 3500,00 – 3999,99 RON 35 % 
  8 4000,00 – 4999,99 RON 40 % 
  9 5000,00 – 5999,99 RON 45 % 
10 Peste …   6000,00 RON 50 % 

 

     Diagrama de mai jos evidenŃiază maniera de funcŃionare a «CICLULUI DE AUTOFINA łARE 

PARłIALĂ VARIABILĂ A VENITURILOR SALARIALE BUGETATE, CU UN PROCENT 

DE X% RAPORTAT LA VENITUL NET AL FIECĂRUI BUGETAR»: 

 

               LUNA 1                       LUNA 2                          LUNA 3           ….           LUNA N 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   …       ...   
 
   
 
 
 
 
 
                              Reinvestire în                       Reinvestire în                            Reinvestire în 
                                    propriul venit                      propriul venit                             propriul venit 
 
 

                                        +                      +                      …+… 

 
 
 

 
(100-X) % 

   
X% 

 
 

(100-2X)% 
 

 
X% 

X % 

  TSU-1 
X% 

TSU-2 
X% 

X % 

 
 

(100-2X)% 
 

 
X% 

X % 

 
 

(100-2X)% 
 

 
X% 

  TSU-3 
X% 

  TSU-N 
X% 
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                      - contribuŃia efectivă a statului la venitul lunar al bugetarului           
 
                      - fracŃiunea de autofinanŃare a propriului salariu de către bugetar,    
                        prin învestirea unui procent de X% din venitul net lunar în TITLURI 
                        SALARIALE DE URGENłĂ 
                     - fracŃiunea reinvestită în propriul venit urm ător al bugetarului, din 
                       suma obŃinută de către Statul Român prin eliberarea TITLURILOR 
                       SALARIALE DE URGENłĂ  din luna precedentă  
 

 - valoarea TITLULUI SALARIAL DE URGEN łĂ, echivalent cu valoarea  
   reinvestirii în propriul venit de pe luna următoare 
 

     Astfel, în prima lună de demarare a ciclului de autofinanŃare a propriilor salarii, fiecare angajat 

din sistemul bugetar, cu excepŃia celor a căror venituri nete lunare nu depăşesc suma de 1000 

RON, va primi un TITLU SALARIAL DE URGENłĂ (TSU-1) emis de Ministerul FinanŃelor 

Publice, reprezentând contravaloarea unui procent de X%  din venitul său net realizat în luna 

curentă, primind în numerar numai (100-X)% din acest venit.   Suma obŃinută în prima lună de 

către Statul Român de la fiecare bugetar, ca urmare a investirii în TITLURILE SALARIALE DE 

URGENłĂ, va servi integral la acoperirea parŃială a propriului său venit net din luna imediat 

următoare.   Ciclul de autofinanŃare parŃială se reia lunar, astfel încât, pentru fiecare lună începând 

cu a doua, Statul Român îşi va reduce cheltuielile bugetare cu dublul procentului investit în 

TITLURILE SALARIALE DE URGENłĂ (2X%),  în contextul în care bugetarul român va primi în 

fiecare lună (100-X)% din venitul net ce-i revine conform grilei de salarizare, restul de X%  din 

venitul său fiind reinvestit în propriul său venit de pe luna următoare, ca urmare a investirii în 

TITLUL SALARIAL DE URGENłĂ cu valoare nominală de X%  din venitul său net lunar.   

Reducerea cheltuielilor cu salariile bugetare cu dublul procentului autoinvestit de către bugetar în 

propriul său venit, adică valoarea (100-2X)%, este datorată pe de o parte, procentului de X%  

reinvestit din venitul lunii precedente de către bugetar (caseta gri), iar pe de altă parte, procentului 

de X%  ce va fi reinjectat tot de către bugetar în autofinanŃarea parŃială a propriului venit din luna 

următoare (caseta bleu).   

      Bugetarul beneficiază astfel, pe lângă garanŃia conservării locului de muncă, de colectarea unor 

TITLURI SALARIALE DE URGENłĂ (TSU) cu valoare nominală egală cu procentajul de X%  din 

venitul său lunar, fapt ce-i permite practic economisirea lunară pe timp de criză a X% din venitul 

său lunar.  Dat fiind faptul că aceste TITLURI SALARIALE DE URGENłĂ nu sunt purtătoare de 

dobândă, economiile realizate prin procurarea acestora, funcŃionează pe principiul «łINERII 

BANILOR LA SALTEA» care nu aduc profit din investiŃie, numai că în cazul de faŃă, cuantumul 

economiilor lunare făcute de fiecare bugetar este depus la «SALTEAUA GUVERNULUI», în 

scopul autofinanŃării propriului salariu de pe luna următoare şi a menŃinerii locurilor de muncă.   
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      Din nou, este de reŃinut faptul că procentul de X%  (variabil în funcŃie de venitul fiecărui 

bugetar) investit în mod constant pentru autofinanŃarea propriului venit lunar NU SE PIERDE, ci 

se cumulează în bugetul statului, bugetarul primind drept garanŃie aceste TITLURI SALARIALE DE 

URGENłĂ emise lunar de Ministerul FinanŃelor Publice (caseta portocalie).    

 

      Prin exemplul prezentat, se observă clar că «SOLUłIA DE CRIZĂ RUSSIN», aplicată în mod 

diferenŃiat veniturilor din sistemul bugetar, permite în mod efectiv o reducere a cheltuielilor 

bugetare în prima lună a ciclului de autofinanŃare, cu un procent X%  egal cu valoarea procentuală 

a investiŃiilor în TITLURILE SALARIALE DE URGENłĂ, urmată de reduceri succesive lunare cu 

dublul procentajului investit în aceste TITLURI SALARIALE DE URGENłĂ (2X%)  din venitul net 

deja impozitat al fiecărui bugetar, în contextul în care venitul net efectiv pe care-l obŃine lunar 

fiecare bugetar rămâne stabil şi constant pe toată durata ciclului de autofinanŃare, reprezentând 

valoarea procentuală de (100-X)% din venitul iniŃial ce-i revine de facto în fiecare lună, fără ca 

fracŃiunea investită de către bugetar în TITLURILE SALARIALE DE URGENłĂ să se piardă.    

 

1.3. AVANTAJE ŞI INCONVENIENTE ASOCIATE CELOR DOUĂ FORMULE DE 

AUTOFINANłARE A VENITURILOR DE LA  BUGETUL DE STAT  

       

       Principiul autofinanŃării parŃiale a propriilor venituri cu procentaj uniform (descris în secŃiunea 

1.2.) prezintă, pe de o parte, avantajul non-discriminării raportate la venit, în sensul participării 

uniforme a tuturor bugetarilor la măsurile de austeritate prevăzute de «SOLUłIA DE CRIZĂ 

RUSSIN».  În baza acestui principiu, toŃi bugetarii vor participa la autofinanŃarea propriilor 

venituri, prin achiziŃionarea TITLURILOR SALARIALE DE URGENłĂ (TSU) cu un procentaj fix 

(ex: 25%) din venitul net al fiecăruia, indiferent de venitul net lunar obŃinut.  Totodată, principiul 

autofinanŃării parŃiale a veniturilor de la bugetul de stat cu procentaj fix, prezintă inconvenientul 

obŃinerii unor venituri disponibile şi mai mici, ca urmare a autofinanŃării cu acelaşi procentaj (ex: 

25%) a veniturilor bugetate cele mai scăzute.   

 

      În contrapartidă, principiul autofinanŃării parŃiale a veniturilor cu procentaj variabil, prezintă 

avantajul abordării echitabile a ajustărilor temporare a veniturilor bugetare disponibile, ca urmare a 

implementării unui ciclu de autofinanŃare a propriilor venituri, proporŃional cu valoarea netă a 

venitului lunar obŃinut de fiecare bugetar.  În acelaşi timp, acest principiu al autofinanŃării parŃiale a 

propriului venit cu procentaj variabil, în funcŃie de valoarea netă a venitului fiecărui bugetar, ar 

putea fi considerată de către bugetarii cu venituri mai mari drept o măsură discriminatorie raportată 

la venit.    
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2. RELAłIA DE PARTENERIAT «STAT–PENSIONARI»  
 

      În mod analog relaŃiei de parteneriat între STAT şi BUGETARI, menită să conducă la 

operaŃionalizarea principiului de autofinanŃare parŃială a propriilor venituri, relaŃia dintre STAT şi 

PENSIONARI se va axa pe operaŃionalizarea principiului de autofinanŃare parŃială a propriilor 

pensii de la bugetul statului.    

 

      În baza acestui principiu de autofinanŃare parŃială a propriei pensii, Statul Român, prin 

intermediul Ministerului FinanŃelor Publice, va proceda la emiterea unor «TITLURI DE PENSIE 

DE URGENłĂ» (TPU), ce vor permite fiecărui pensionar să participe la autofinanŃarea parŃială a 

propriei sale pensii.  Astfel, fiecare pensionar va participa la autofinanŃarea propriei pensii lunare, 

prin investirea lunară în aceste «TITLURI DE PENSIE DE URGENłĂ» emise de către Statul 

Român, având valoarea nominală egală cu un anumit procentaj constant din valoarea netă a pensiei 

lunare.  Altfel spus, principiul de autofinanŃare a propriilor pensii de la bugetul de stat, reprezintă o 

măsură de austeritate prin care pensionarii consimt să împrumute lunar şi fără dobândă Statul 

Român, cu un procent din pensia netă obŃinută în luna curentă.   

 

     Suma obŃinută de Statul Român prin vânzarea acestor TITLURI DE PENSIE DE URGENłĂ va 

fi reinvestită integral şi garantat, în propriile pensii ale fiecărui pensionar din luna următoare.  

Astfel se creează un ciclu de autofinanŃare parŃială a propriilor pensii de către pensionarii înşişi, 

algoritm care va conduce la reducerea cheltuielilor bugetare, cu dublul procentajului investit lunar 

în TITLURILE DE PENSIE DE URGENłĂ de către fiecare pensionar – beneficiar al sistemului de 

pensii din bugetul statului.    

 

     TITLURILE DE PENSII DE URGENłĂ acumulate lunar de către fiecare pensionar vor avea 

termen de maturitate de 1 an (12 luni) de la data achiziŃionării şi vor putea fi răscumpărate fără 

dobândă (randament zero), în baza unei cereri adresate Casei de Pensii la care este arondat fiecare 

pensionar.  În cazul în care starea economiei naŃionale nu permite răscumpărarea de către Statul 

Român a TITLURILOR DE PENSIE DE URGENłĂ ajunse la maturitate la finele celor 12 luni, 

răscumpărarea acestora va fi reportată cu încă 12 luni, spre binele economiei naŃionale. 

 

    Principiul ciclic al autofinanŃării parŃiale a propriei pensii va continua până în momentul 

redresării economiei naŃionale şi se aplică fiecărui ciclu lunar de distribuire a pensiilor, permitând 

astfel reinvestirea în fiecare lună a unui procent stabilit, în baza unuia din următoarele două 

scenarii posibile: 
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2.1. AUTOFINANłAREA PENSIILOR  CU PROCENTAJ  UNIFORM  

 

      În baza acestui scenariu, procentul de autofinanŃare a propriilor pensii este constant şi uniform 

aplicat tuturor pensionarilor, beneficiari ai pensiilor din sistemul bugetar, indiferent de pensia 

fiecăruia.   

      Spre exemplu, în cazul în care considerăm că acest procent ar trebui să reprezinte 15% din 

pensia lunară netă a pensionarilor, fiecare pensionar va reinvesti în propria sa pensie din luna a 2-a, 

contravaloarea a 15% din pensia obŃinută în luna 1, pentru care i s-a eliberat un TITLU DE 

PENSIE DE URGENTĂ (TPU), având valoarea nominală proporŃională cu suma reinvestită în 

propria sa pensie din luna următoare.   Diagrama de mai jos evidenŃiază maniera de funcŃionare a 

«CICLULUI DE AUTOFINA łARE PARłIALĂ UNIFORMĂ A PENSIILOR OBłINUTE DE 

LA BUGETUL DE STAT CU UN PROCENT DE 15%» : 

 
                 LUNA 1                   LUNA 2                      LUNA 3         ….       LUNA N 
 
 
 
 
 
                                                                                                        …       ...   
 
 
 
 
 
 
 
                              Reinvestire în                   Reinvestire în                    Reinvestire în 
                                   propria pensie                  propria pensie                    propria pensie 
 

                                        +                    +                 …+… 
                                         
 
 
                      - contribuŃia efectivă a statului la cuantumul pensiei lunare a beneficiarului                   
 
                      - fracŃiunea de autofinanŃare a  propriei pensii de către pensionar,    
                        prin învestirea a 15% din pensia lunară netă în TITLURI DE PENSIE DE 
                        URGENłĂ 
 
                     - fracŃiunea reinvestită în propria pensie următoare a beneficiarului,  
                       din suma obŃinută de către Statul Român, prin eliberarea şi  
                       procurarea de către pensionar a TITLURILOR DE PENSIE DE URGENłĂ  
                       din luna precedentă  
 

 - valoarea TITLULUI DE PENSIE DE URGENłĂ, echivalentă cu valoarea  
   reinvestirii  în propria pensie de pe luna următoare 

 
 
 
85 % 

   
15% 

 
 

70 % 
 

 
15% 

 
15% 

 
 

70 % 
 

15 % 15% 

 
 

70 % 
 

    
15% 

15% 

  TPU-1 
15% 

  TPU-2 
15% 

TPU-3 
15% 

TPU-N 
15% 
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      Astfel, în prima lună de demarare a ciclului de autofinanŃare parŃială a propriilor pensii, fiecare 

pensionar va primi, prin intermediul Casei de Pensie la care acesta este arondat, un TITLU DE 

PENSIE DE URGENłĂ (TPU-1) emis de Ministerul FinanŃelor Publice, reprezentând 

contravaloarea unui procent de 15% din pensia sa netă obŃinută în luna curentă, primind în numerar 

numai 85% din valoarea pensiei nete.   Suma obŃinută în prima lună de către Statul Român de la 

fiecare pensionar, ca urmare a investiŃiei în TITLURILE DE PENSIE DE URGENłĂ, va servi 

integral la acoperirea parŃială a propriei sale pensii din luna imediat următoare.   Ciclul de 

autofinanŃare parŃială se reia lunar, astfel încât, pentru fiecare lună începând cu a doua, Statul 

Român îşi va reduce cheltuielile bugetare aferente sistemului unic de pensie cu 30%, în contextul 

în care beneficiarul pensiei de la bugetul de stat va primi în fiecare lună 85% din pensia netă ce-i 

revine conform talonului de pensie, restul de 15% din pensia sa, fiind reinvestit în propria sa pensie 

de pe luna următoare, ca urmare a procurării TITLULUI DE PENSIE DE URGENłĂ cu valoare 

nominală de 15% din pensia sa netă lunară.   Reducerea cheltuielilor de la bugetul de stat cu 30%, 

este datorată, pe de o parte,  procentului de 15% reinvestit din pensia lunii precedente de către 

beneficiar (caseta gri), iar pe de altă parte, procentului de 15% ce va fi reinjectat tot de către 

pensionar în finanŃarea parŃială a propriei pensii din luna următoare (caseta bleu).   

 

       În privinŃa pensionarului, acesta beneficiază de colectarea unor TITLURI DE PENSIE DE 

URGENłĂ (TPU) cu valoare nominală egală cu 15% din pensia sa lunară, fapt ce-i permite practic 

economisirea lunară pe timp de criză a 15% din pensia sa lunară.  Dat fiind faptul că aceste 

TITLURI DE PENSIE DE URGENłĂ nu sunt purtătoare de dobândă, economiile realizate prin 

achiziŃionarea acestora, funcŃionează pe principiul «łINERII BANILOR LA SALTEA» care nu 

aduc profit din investiŃie, numai că în cazul de faŃă, cuantumul economiilor lunare făcute de fiecare 

pensionar este depus la «SALTEAUA GUVERNULUI», în scopul autofinanŃării propriei pensii de 

pe luna următoare. 

 

       Prin exemplul prezentat, se observă clar că «SOLUłIA DE CRIZĂ RUSSIN», aplicată 

pensiilor obŃinute de la bugetul de stat, permite în mod efectiv o reducere a cheltuielilor bugetare 

cu 15% în prima lună, urmată de reduceri succesive lunare cu 30% din valoarea pensiei nete a 

fiecărui beneficiar, în contextul în care pensia netă efectivă pe care-o obŃine lunar fiecare pensionar 

rămâne stabilă şi constantă pe toată durata ciclului de autofinanŃare, reprezentând 85% din valoarea 

pensiei iniŃiale ce-i revine de facto în fiecare lună, fără ca fracŃiunea investită de către pensionar în 

TITLURILE DE PENSIE DE URGENłĂ să se piardă.    
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2.2. AUTOFINANłAREA PENSIILOR  CU PROCENTAJ  VARIABIL 

      În baza acestui scenariu, principiul autofinanŃării rămâne acelaşi, numai că procentul de 

autofinanŃare parŃială a propriilor pensii este constant de la o lună la alta pentru fiecare beneficiar al 

pensiei obŃinute de la bugetul de stat, dar varibil în funcŃie de valoarea pensiei nete a fiecărui 

pensionar.   Astfel, autofinanŃarea parŃială a propriei pensii se va realiza diferenŃiat, în funcŃie de 

diferite plaje ale pensiei obŃinute de la bugetul de stat.  Spre exemplu, o investiŃie lunară constantă 

în TITLURI DE PENSIE DE URGENłĂ, dar variabilă în funcŃie de cuantumul pensiei nete a 

fiecărui beneficiar al pensiei obŃinute de la bugetul de stat, care să permită autofinanŃarea parŃială a 

propriei sale pensii, ar putea fi cea descrisă de evoluŃia din tabelul de mai jos: 

Nr. 
Crt.  

Plaja pensiei nete lunare  VariaŃia  procentuală a valorii TITLULUI 
DE PENSIE DE URGENłĂ,  

în funŃie de valoarea pensiei nete 
  1   Până la … 999,99 RON   0 % 
  2 1000,00 – 1499,99 RON   5 % 
  3 1500,00 – 1999,99 RON 10 % 
  4 2000,00 – 2499,99 RON 15 % 
  5 2500,00 – 2999,00 RON 20 % 
  6 3000,00 – 3499,99 RON 25 % 
  7 3500,00 – 3999,99 RON 30 % 
  8 4000,00 – 4999,99 RON 35 % 
  9 5000,00 – 5999,99 RON 40 % 
10 Peste …   6000,00 RON 50 % 

 

Diagrama de mai jos evidenŃiază maniera de funcŃionare a «CICLULUI DE AUTOFINA łARE 

PARłIALĂ VARIABILĂ A PENSIILOR OBłINUTE DE LA BUGETUL DE STAT CU UN 

PROCENT  DE X% RAPORTAT LA PENSIA  NETĂ  A FIECĂRUI BENEFICIAR» :  

              LUNA 1                        LUNA 2                          LUNA 3           ….           LUNA N 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   …       ...   
 
   
 
 
 
 
 
                              Reinvestire în                        Reinvestire în                           Reinvestire în 
                                    propria pensie                      propria pensie                          propria pensie 
 
 

                                        +                       +                     …+… 
                                         

 
 
 

 
(100-X) % 

   
X% 

 
 

(100-2X)% 
 

 
X% 

X % 

TPU-1 
X% 

TPU-2 
X% 

X % 

 
 

(100-2X)% 
 

 
X% 

X % 

 
 

(100-2X)% 
 

 
X% 

TPU-3 
X% 

TPU-N 
X% 
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     Astfel, în prima lună de demarare a ciclului de autofinanŃare parŃială a propriilor pensii de la 

bugetul de stat, fiecare beneficiar, cu excepŃia celor a căror pensii nete lunare nu depăşesc suma 

de 1000 RON, va primi un TITLU DE PENSIE DE URGENłĂ (TPU-1) emis de Ministerul 

FinanŃelor Publice, reprezentând contravaloarea unui procent de X%  din pensia sa netă obŃinută în 

luna curentă, primind în numerar numai (100-X)% din valoarea netă a pensiei.   Suma obŃinută în 

prima lună de către Statul Român de la fiecare pensionar, ca urmare a investirii în TITLURILE DE 

PENSIE DE URGENłĂ, va servi integral la acoperirea parŃială a propriei sale pensii nete din luna 

imediat următoare.   Ciclul de autofinanŃare parŃială se reia lunar, astfel încât, pentru fiecare lună 

începând cu a doua, Statul Român îşi va reduce cheltuielile bugetare aferente sistemului unic de 

pensii, cu dublul procentului investit în TITLURILE DE PENSII DE URGENłĂ (2X%),  în 

contextul în care pensionarul român va primi în fiecare lună (100-X)% din valoarea pensiei nete 

ce-i revine conform talonului de pensie, restul de X%  din pensia sa, fiind reinvestit în propria sa 

pensie de pe luna următoare, ca urmare a investirii în TITLUL DE PENSIE DE URGENłĂ cu 

valoare nominală de X%  din valoarea pensiei sale nete lunare.   Reducerea cheltuielilor cu pensiile 

obŃinute de la bugetul de stat, cu dublul procentului autoinvestit de către beneficiar în propria sa 

pensie, adică valoarea (100-2X)%, este datorată, pe de o parte procentului de X%  reinvestit din 

pensia lunii precedente de către beneficiar (caseta gri), iar pe de altă parte, procentului de X%  ce 

va fi reinjectat tot de către pensionar în autofinanŃarea parŃială a propriei pensii din luna următoare 

(caseta bleu).   

 

      În privinŃa pensionarului, acesta beneficiază de colectarea unor TITLURI DE PENSIE DE 

URGENłĂ (TPU) cu valoare nominală egală cu procentajul de X%  din pensia sa lunară, fapt ce-i 

permite practic economisirea lunară pe timp de criză a X% din valoarea netă a pensiei sale lunare.  

Dat fiind faptul că aceste TITLURI DE PENSIE DE URGENłĂ nu sunt purtătoare de dobândă, 

economiile realizate prin procurarea acestora, funcŃionează pe principiul «łINERII BANILOR LA 

SALTEA» care nu aduc profit din investiŃie, numai că în cazul de faŃă, cuantumul economiilor 

lunare făcute de fiecare pensionar este depus la «SALTEAUA GUVERNULUI», în scopul 

autofinanŃării parŃiale a propriei sale pensii de pe luna următoare.   

 

      Din nou este de reŃinut faptul că procentul de X%  (variabil în funcŃie de valoarea netă a 

pensiei fiecărui beneficiar) investit în mod constant pentru autofinanŃarea parŃială a propriei pensii 

lunare NU SE PIERDE, ci se cumulează în bugetul statului, pensionarul primind drept garanŃie 

aceste TITLURI DE PENSIE DE URGENłĂ emise lunar de Ministerul FinanŃelor Publice (caseta 

portocalie).    
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       Prin exemplul prezentat, se observă clar că «SOLUłIA DE CRIZĂ RUSSIN», aplicată în mod 

diferenŃiat pensiilor obŃinute de la bugetul de stat, permite în mod efectiv o reducere a cheltuielilor 

bugetare, în prima lună a ciclului de autofinanŃare, cu un procent X%  egal cu valoarea procentuală 

a investiŃiilor în TITLURILE DE PENSIE DE URGENłĂ, urmată de reduceri succesive lunare cu 

dublul pricentajului investit în aceste TITLURI DE PENSIE DE URGENłĂ (2X%)  din pensia netă 

a fiecărui beneficiar, în contextul în care valoarea pensiei nete efective pe care-o obŃine lunar 

fiecare pensionar rămâne stabilă şi constantă pe toată durata ciclului de autofinanŃare, reprezentând 

valoarea procentuală de (100-X)% din pensia netă iniŃială ce-i revine de facto în fiecare lună, fără 

ca fracŃiunea investită de către pensionar în TITLURILE DE PENSIE DE URGENłĂ să se piardă.    

 

 

 

2.3. AVANTAJE ŞI INCONVENIENTE ASOCIATE CELOR DOUĂ FORMULE DE 

AUTOFINANłARE A PENSIILOR OBłINUTE DE LA  BUGETUL DE STAT  

 

       Principiul autofinanŃării parŃiale a propriilor pensii obŃinute de la bugetul de stat cu procentaj 

uniform (descris în secŃiunea 2.2.)  prezintă, pe de o parte, avantajul non-discriminării raportate la 

valoarea pensiei, în sensul participării uniforme a tuturor pensionarilor la măsurile de austeritate 

prevăzute de «SOLUłIA DE CRIZĂ RUSSIN».  În baza acestui principiu, toŃi pensionarii vor 

participa la autofinanŃarea propriilor pensii prin achiziŃionarea TITLURILOR DE PENSII DE 

URGENłĂ (TPU),  cu un procentaj fix (ex: 15%) din pensia netă a fiecăruia, indiferent de valoarea 

pensiei nete obŃinute lunar.  Totodată, principiul autofinanŃării parŃiale a pensiilor de la bugetul de 

stat cu procentaj fix, prezintă inconvenientul obŃinerii unor venituri lunare disponibile şi mai mici 

sau insuficiente, ca urmare a autofinanŃării parŃiale cu acelaşi procentaj (ex: 15%) a pensiilor cele 

mai scăzute.  

  

      În contrapartidă, principiul autofinanŃării parŃiale a pensiilor cu procentaj variabil, prezintă 

avantajul abordării echitabile a ajustărilor temporare a valorilor pensiilor disponibile, ca urmare a 

implementării unui ciclu de autofinanŃare parŃială a propriilor pensii, proporŃional cu valoarea netă 

a pensiei lunare obŃinute de fiecare beneficiar.  În acelaşi timp, acest principiu al autofinanŃării 

parŃiale a propriei pensii cu procentaj variabil, în funcŃie de valoarea netă a pensiei fiecărui 

pensionar, ar putea fi considerată de către pensionarii cu pensii mai mari, drept o măsură 

discriminatorie raportată la valoarea pensiei.    
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3. AVANTAJELE ŞI INCONVENIENTELE  CARE ACOMPANIAZ Ă 
«SOLUłIA DE CRIZ Ă RUSSIN» 

 

     RelaŃiile de parteneriat «STAT–BUGATARI»  şi «STAT–PENSIONARI», axate pe 

PRINCIPIUL AUTOFINAN łĂRII PARłIALE  a propriului venit şi respectiv a propriei pensii, 

scoate în evidenŃă o serie de avantaje şi inconveniente asociate «SOLUłIEI DE CRIZ Ă 

RUSSIN», prezentate în tabelul de mai jos:   

AVANTAJE INCONVENIENTE 
� Reducerea cheltuielilior bugetare cu 

procentul aferent autofinanŃării 
salariului sau pensiei în prima lună şi 
respectiv cu dublul acestui procent în 
fiecare din lunile următoare, fapt ce 
permite realizarea unor economii la 
bugetul de stat, proporŃionale cu 
procentajul autofinanŃării salariului sau 
pensiei în prima lună şi respectiv cu 
dublul acestui procentaj în fiecare din 
lunile următoare; 

 
� MenŃinerea garantată de către Statul 

Român, a locurilor de muncă ale 
bugetarilor, prin autofinanŃarea parŃială 
a propriilor venituri lunare ale acestora; 

 
� Evitarea situaŃiei de incapacitate de 

plată a salariilor şi pensiilor suportate 
de la bugetul de stat;  

 
� Evitarea aplicării altor măsuri de 

austeritate mai dure (disponibilizări, 
creştere a fiscalităŃii, creştere a TVA-
uli, etc.); 

 
� Evitarea necesităŃii de supra    

îndatorare a poporului român, prin 
contractarea de noi împrumuturi 
adiŃionale de către Statul Român; 

 
� Posibilitatea realizării unor economii 

personale însemnate, prin acumulări de 
către fiecare bugetar şi respectiv de 
către fiecare pensionar a unei sume 
considerabile, rezultate din cumulul 
titlurilor de urgenŃă lunare achiziŃionate 
de la Statul Român (TSU şi TPU), 
sumă ce va fi reinjectată în economia 
naŃională în momentul răscumpărării 
titlurilor de urgenŃă; 

 

� Obligativitatea procurării unor astfel de 
TITLURI SALARIALE DE URGENłĂ 
(TSU) şi respectiv a unor TITLURI DE 
PENSII DE URGENłĂ (TPU), ar putea 
fi considerate de către o parte a 
populaŃiei României drept o măsură 
non-democratică, chiar  dacă aceasta 
este aplicată în vederea atingerii unui  
scop nobil – ieşirea din criză; 

 
� Venitul lunar net disponibil (după 

investirea în titlurile de urgenŃă) al 
angajaŃilor din sistemul bugetar şi al 
pensionarilor, va fi în esenŃă redus 
proporŃional cu procentajul 
autofinanŃării propriului salariu sau a 
propriei pensii, fapt ce va acompania o 
scădere cu acelaşi procent a puterii de 
cumpărare efective a bugetarilor şi 
pensionarilor; 

 
� Randamentul nul al obligaŃiunilor ar 

putea genera nemulŃumiri în rândul 
unei bune părŃi a salariaŃilor din  
sistemul bugetar şi a pensionarilor; 

 
� Răscumpărarea la termen de către 

Statul Român a titlurilor de urgenŃă 
(TSU şi TPU) nu Ńine cont de 
fluctuaŃiile ratei inflaŃiei; 

 
�  Răscumpărarea la termen de către 

Statul Român a tuturor titlurilor de 
urgenŃă (TSU şi TPU) emise lunar 
fiecărui bugetar şi respectiv fiecărui 
pensionar, va necesita o ieşire 
financiară considerabilă din bugetul de 
stat, în momentul răscumpărării 
acestora; 
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� Implicarea participativă şi simultană 
atât a Statului Român pe de o parte, cât 
şi a angajaŃilor din sistemul bugetar şi 
pensionarilor pe de altă parte, în scopul 
nobil de estompare a efectelor nefaste 
generate la nivel naŃional, de Criza 
Economico–Financiară Mondială;  

� Pe lângă scopul nobil de a contribui la 
salvarea economiei naŃionale,  
«SOLUłIA DE CRIZĂ RUSSIN» 
permite Statului Român, prin efectul 
emiterii titlurilor de urgenŃă cu 
randament zero,  să împrumute bani de 
la bugetari fără perceperea unei dobânzi 
la termen; 

� Reducerea considerabilă sau chiar 
eliminarea riscurilor de manifestare a 
tensiunilor sociale (demonstraŃii de 
stradă, manifestări violente,  revolte de 
masă, etc.); 

� Continuarea generării şi colectării la 
bugetul statului a unor venituri din 
impozite, mai mari decât în cazul 
recurgerii la disponibilizări forŃate; 

� GaranŃia de solvabilitate oferită 
Fondului Monetar InternaŃional (FMI) 
cu privire la rambursarea împrumutului 
contractat de către Statul Român.  

 
 
 
 
 
 

 

4. IMPLEMENTAREA  «SOLU łIEI DE CRIZ Ă RUSSIN» 
 
     Maniera în care ar putea fi implementată soluŃia propusă, constă în elaborarea unui Proiect de 

act normativ de tip LEGE sau ORDONANłĂ DE URGENłĂ (OUG) privind «Reducerea 

cheltuielilor de la bugetul de stat, prin autofinanŃarea parŃială a veniturilor şi pensiilor obŃinute 

de la bugetul de stat».  

      Implicarea participativă într-un proces consultativ de validare a Proiectului de act normativ, a 

reprezentanŃilor tuturor formaŃiunilor politice (partide parlementare şi neparlamentare), a 

reprezentanŃilor OrganizaŃiilor Non Guvernamentale (ONG-uri),  a reprezentanŃilor sindicatelor şi 

patronatelor, precum şi a altor personalităŃi marcante ale vieŃii sociale, politice şi economice din 

România, reprezintă cheia succesului prin care se poate depăşi cu înŃelepciune actuala situaŃie 

economico-socială critică în care se găseşte România.   

      Astfel, ajungerea la un consens naŃional privitor la punerea în aplicare a «SOLUłIEI DE CRIZĂ 

RUSSIN», va permite rezolvarea rapidă şi sigură a problemelor generate de Criza economico-

financiară mondială, împiedicând astfel accentuarea efectelor Crizei şi exacerbarea tensiunilor 

sociale din rândul populaŃiei. 
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5. CONCLUZII  
 

     În lumina analizării cu obiectivitate a avantajelor şi inconvenientelor asociate «SOLUłIEI DE 

CRIZĂ RUSSIN», apreciez că avantajele soluŃiei propuse au o greutate mult mai mare decât 

inconvenientele ce o acompaniază.   

      Aspectul esenŃial al soluŃiei propuse constă în faptul că, VALOAREA AD ĂUGATĂ asociată 

acesteia, plasează fiecare din cele două relaŃii «STAT–BUGETARI» şi respectiv «STAT–

PENSIONARI» într-un raport de parteneriat constructiv, în care toate cele trei părŃi implicate în 

procesul de salvare a economiei naŃionale, au de câştigat, beneficiile acestora fiind prezentate în 

tabelul din secŃiunea 3.    

 

       În ceea ce priveşte STATUL ROMÂN , «SOLUłIA DE CRIZĂ RUSSIN» permite remodelarea 

pozitivă a soluŃiei iniŃiale de reducere a veniturilor bugetare cu 25% şi respectiv a pensiilor cu 15%, 

decizie ce ar putea fi considerată drept NECONSTITUłIONAL Ă1, în sensul în care, atât 

bugetarilor cât şi pensionarilor li s-ar amputa o fracŃiune de 25% şi respectiv 15% din drepturile 

salariale şi cele de pensie, dobândite în mod legal şi garantate de ConstituŃia României.  În 

ANEXA 2 este prezentat integral Articolul 53 din ConstituŃia României, care poate face obiectul 

unor conflicte juridice, generate de decizia amputării pur şi simplu a unei fracŃiuni din drepturile 

salariale şi/sau a unei fracŃiuni din drepturile de pensie. 

        Avatajul major al Statului Român în constituie, pe de o parte, evitarea escaladării stării 

generale de nemulŃumire a populaŃiei, cu posibile consecinŃe nefaste asupra stabilităŃii politice a 

României,  iar pe de altă parte, reducerea cheltuielilor bugetare, prin efectul «Ciclului de 

autofinanŃare parŃială a veniturilor nete begetate şi a pensiilor obŃinute de la bugetul de stat».   

Totodată, soluŃia propusă contribuie simultan, atât la garanŃia solvabilităŃii oferită Fondului 

Monetar InternaŃional (FMI) cu privire la rambursarea împrumutului contractat de către Statul 

Român, cât şi la asigurarea unui climat politic, economic şi social, propice redresării progresive a 

economiei naŃionale.  

      În ceea ce priveşte cele două categorii sociale implicate în relaŃia de parteneriat cu Statul 

Român (BUGETARII şi PENSIONARII), «SOLUłIA DE CRIZĂ RUSSIN» permite menŃinerea 

garantată a locurilor de muncă din sistemul bugetar şi garantarea capacităŃii de finanŃare a pensiilor 

obŃinute de la bugetul de stat.  Totodată, investirea de către bugetari şi de către pensionari în 

TITLURILE DE URGENłĂ (TSU şi TPU) emise de Statul Român, prin intermediul Ministerului 

FinanŃelor Publice, garantează buna funcŃionare a «Ciclului de autofinanŃare parŃială a propriilor 

venituri şi a propriilor pensii obŃinute de la bugetul de stat», fără ca investiŃiile făcute în aceste 

TITLURI DE URGENłĂ să se piardă.  
                                                
1 Articolul 53 din ConstituŃia României, privind „Restrângerea exerciŃiului unor drepturi sau al unor libertăŃi”  
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6. RECOMANDĂRI  
 
     Dezvoltarea analitică a celor două relaŃii de parteneriat, «STAT–BUGETARI»  şi respectiv 

«STAT–PENSIONARI», a condus la identificarea, în fiecare din cele două cazuri, a câte două 

scenarii posibile de abordare a «CICLULUI DE AUTOFINAN łARE PARłIALĂ A 

VENITURILOR NETE BUGETATE ŞI RESPECTIV A PENSIILOR OBłINUTE DE LA 

BUGETUL DE STAT».  

 

        În urma analizării obiective a fiecărui scenariu asociat relaŃiei de partenariat «STAT–

BUGETARI»  şi respectiv «STAT–PENSIONARI», scenariul investirii în TITLURI DE 

URGENłĂ (TSU şi TPU) emise de Statul Român, prin intermediul Ministerului FinaŃelor Publice, 

vizând AUTOFINANłAREA PARłIALĂ A VENITURILOR ŞI PENSIILOR CU PROCENTAJ  

VARIABIL  (secŃiunile 1.2. şi respectiv 2.2.), este de departe cel mai recomandat, dat fiind faptul 

că, avantajele pe care aceste scenarii le conferă atât actorului principal (STATUL ROMÂN), cât şi 

celor două categorii sociale implicate (BUGETARII şi PENSIONARII), sunt vizibil mai mari şi mai 

benefice decât avantajele scenariilor bazate pe AUTOFINANłAREA PARłIALĂ A VENITURILOR 

ŞI PENSIILOR CU PROCENTAJ  UNIFORM  (secŃiunile 1.1. şi respectiv 2.1.).   

 

          Tabelul şi diagrama de mai jos scot în evidenŃă principiul evoluŃiei procentuale a investiŃiei 

în TITLURI SALARIALE DE URGENłĂ (TSU) şi respectiv în TITLURI DE PENSIE DE 

URGENłĂ (TPU), în funcŃie de venitul net al fiecărui bugetar şi respectiv de pensia netă obŃinută 

de la bugetul de stat de către fiecare beneficiar: 

 

Nr. 
Crt.  

Plaja venitului net lunar sau 
a pensiei nete lunare 

(după impozitare şi alte deduceri la 
sursă) 

Varia Ńia  procentuală a valorii 
TITLULUI  DE URGEN łĂ (TSU/TPU), 
în funŃie de venitul net sau de pensia netă 

  1      Până la … 999,99 RON   0% 
  2 1000,00 – 1499,99 RON   5% 
  3 1500,00 – 1999,99 RON 10% 
  4 2000,00 – 2499,99 RON 15% 
  5 2500,00 – 2999,00 RON 20% 
  6 3000,00 – 3499,99 RON 25% 
  7 3500,00 – 3999,99 RON 30% 
  8 4000,00 – 4999,99 RON 35% 
  9 5000,00 – 5999,99 RON 40% 
10 Peste …   6000,00 RON 50% 
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Din diagrama de mai sus se observă clar că scenariul bazat pe principul 

«AUTOFINANłĂRII PARłIALE A VENITURILOR ŞI PENSIILOR CU PROCENTAJ  

VARIABIL», permite fiecărui bugetar sau pensionar să investească parŃial în propriul său venit net, 

un procentaj rezonabil2 raportat la venitul net lunar al fiecăruia.  Astfel, fiecare investitor 

(BUGETAR sau PENSIONAR) va deŃine, după investiŃia rezonabilă făcută în TITLURI DE 

URGENłĂ (TSU/TPU), un venit net disponibil, care să-i asigure un nivel de trai decent sau la 

limită, să-i garanteze supravieŃuirea.  În ANEXA 3 sunt prezentate două exemple asociate 

«CICLULUI DE AUTOFINANłARE PARłIALĂ A PROPRIILOR VENITURI NETE CU 

PROCENTAJ VARIABIL», în proporŃie rezonabilă cu cuantumul venitului net lunar al fiecăruia.  

 

                                                
2 VariaŃia procentuală a investiŃiei rezonabile în TITLURI SALARIALE DE URGENłĂ (TSU) şi respectiv în TITLURI 
DE PENSIE DE URGENłĂ (TPU), poate fi ajustată de Statul Român, în cadrul procesului consultativ de validare a 
Proiectului de act normativ, descris la secŃiunea 4.  
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         Avantajele fundamentale asociate prioritizării scenariilor bazate pe «AUTOFINANłAREA 

PARłIALĂ A VENITURILOR ŞI PENSIILOR CU PROCENTAJ VARIABIL» (secŃiunile 1.2. şi 

respectiv 2.2.), în funcŃie de valoarea venitului net al fiecărui bugetar, precum şi de valoarea 

pensiei nete obŃinută de fiecare beneficiar de la bugetul de stat, sunt următoarele: 

 

� Abordarea echitabilă şi rezonabilă a ajustărilor temporare a valorilor nete ale veniturilor şi 

pensiilor rămase disponibile după investirea de către bugetari şi pensionari în TITLURI DE 

URGENłĂ (TSU şi TPU), permite fiecărui bugetar şi fiecărui pensionar să-şi menŃină în 

continuare un nivel de trai decent sau, după caz, să le asigure supravieŃuirea; 

 

� Bugetarii cu venituri nete mari şi pensionarii care obŃin pensii mari de la bugetul de stat, vor 

avea şansa de a realiza economii mari şi garantate, prin investiŃii în TITLURI DE 

URGENłĂ, proporŃionale cu venitul (TSU) şi respectiv cu pensia fiecăruia (TPU), 

manifestând totodată solidaritatea cu cei cu venituri şi pensii mici sau minime; 

 

� Statul Român va putea reduce mult mai mult nivelul general al cheltuielilor bugetare în 

cazul «autofinanŃării parŃiale cu procentaj variabil», decât în cazul «autofinanŃării 

parŃiale cu procentaj uniform», datorită realizării unor investiŃii mai însemnate în 

TITLURILE DE URGENłĂ (TSU şi TPU) emise de Ministerul FinanŃelor Publice, 

generând astfel o dinamică mai importantă de recirculare în sistemul bugetar a unui volum 

financiar mai mare. 
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Legendă:          InvestiŃie în TITLURI DE URGENłĂ (TSU/TPU)        Răscumpărarea TITLURILOR DE URGENłĂ        Perioadă maturitate 12 luni 
 
 A1 – ANUL 1 (periada de investiŃie în titluri de urgenŃă TSU/TPU)      A2 – ANUL 2 (perioada de răscumpărare a titlurilor de urgen Ńă TSU/TPU) 
 
 L1, L2, ..., L12 – lunile primului an de investiŃie în TSU/TPU                L1, L2, ..., L12 – lunile anului de răscumpărare a TSU/TPU 

 
M–12 – perioada de maturitate pentru fiecare lună de investiŃie în titluri de urgenŃă TSU/TPU 

CICLUL TERMENULUI DE MATURITATE AL TITLURILOR DE UR GENłĂ 
(TSU/TPU) 

 A
N

E
X

A
 1 
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ANEXA 2  
 
 
 

CONSTITUłIA ROMÂNIEI 3 
 
 
 
 

“Articolul 53. Restrângerea exerciŃiului unor drepturi sau al unor libertăŃi 

 

(1) ExerciŃiul unor drepturi sau al unor libertăŃi poate fi restrâns numai prin lege 

şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităŃii naŃionale, a 

ordinii, a sănătăŃii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăŃilor 

cetăŃenilor; desfăşurarea instrucŃiei penale; prevenirea consecinŃelor unei 

calamităŃi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. 

 

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate 

democratică.  Măsura trebuie să fie proporŃională cu situaŃia care a 

determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce 

atingere existenŃei dreptului sau a libertăŃii. 

 

      Notă: A se vedea şi ConvenŃia europeană a drepturilor omului, art.18” 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                
3 “ConstituŃia României şi 2 legi uzuale”, Art. 53, Pag.26, EdiŃia a 6-a actualizată la 15 martie 2010, Bucureşti, Editura 
Hamangiu, ISBN 978-606-522-283-0. 
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ANEXA 3 
 

Exemplul nr.1 de investiŃie în TSU cu procentaj variabil: 
 

Venit net lunar de 2000 RON + investiŃie în TSU de 15% din venit (300 RON) 
 
 

PARTAJAREA VENITULUI NET AL BUGETARULUI ÎN PRIMA LU NĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
CICLUL DE AUTOFINA łARE PARłIAL Ă A PROPRIULUI VENIT NET DE 

2000 RON AL BUGETARULUI CU 15% (300 RON) 
 
               LUNA 1                       LUNA 2                          LUNA 3           ….           LUNA N 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   …       ...   
 
   
 
 
 
 
 
                              Reinvestire în                       Reinvestire în                            Reinvestire în 
                                    propriul venit                      propriul venit                             propriul venit 
 
     

                                        +                      +                      …+… 

 
 
 
1700 RON 

(85%) 

  300 RON 
(15%) 

 
 

1400 RON 
(70%) 

 

300 RON 
(15%) 

300 RON 
(15%) 

TSU-1 =300  
(15%) 

TSU-2 =300 
(15%) 

300 RON 
(15%) 

 
 

1400 RON 
(70%) 

 
 
300 RON 

(15%) 

300 RON 
(15%) 

 
 

1400 RON 
(70%) 

 
 
300 RON 

(15%) 

TSU-3 =300 
(15%) 

TSU-N=300 
(15%) 

VENIT NET LUNAR 
DUPĂ 

INVESTI łIE 

= 
1700 RON 

(85%) 

  INVESTI łIE ÎN TSU 

= 
300 RON (15%) 

 
 

VENIT NET LUNAR 
 

= 
 

2000 RON 
(100%) 
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Exemplul nr.2 de investiŃie în TSU cu procentaj variabil: 

 
Venit net lunar de 6000 RON + investiŃie în TSU de 50% din venit (3000 RON) 

 
 

PARTAJAREA VENITULUI NET AL BUGETARULUI ÎN PRIMA LU NĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CICLUL DE AUTOFINA łARE PARłIAL Ă A PROPRIULUI VENIT NET DE 
6000 RON AL BUGETARULUI CU 50% (3000 RON) 

 
               LUNA 1                       LUNA 2                          LUNA 3           ….           LUNA N 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   …       ...   
 
   
 
 
 
 
 
                              Reinvestire în                       Reinvestire în                            Reinvestire în 
                                    propriul venit                      propriul venit                             propriul venit 
 
 

                                        +                      +                      …+… 

 
3000 RON 

(50%) 

 
 3000 RON 

(50%) 

 
3000 RON 

(50%) 

 
3000 RON 

(50%) 

TSU-1=3000  
(50%) 

TSU-2=3000 
(50%) 

 
3000 RON 

(50%) 

 
3000 RON 

(50%) 

 
3000 RON 

(50%) 

 
3000 RON 

(50%) 

TSU-3 =3000 
(50%) 

TSU-N=3000 
(50%) 

 
 

VENIT NET LUNAR 
 

= 
 

6000 RON 
(100%) 

VENIT NET LUNAR 
DUPĂ 

INVESTI łIE 

= 
3000 RON (50%) 

  
 INVESTI łIE ÎN TSU 

= 
3000 RON (50%) 


