Comunicat de închidere proiect
Bucureşti, 30.09.2015
Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a implementat în perioada 01.11.2013-30.09.2015 proiectul
denumit „Dezvoltarea unui instrument naţional de modelare a pensiilor în scopul elaborării de
politici”- SimProVision, VS/2013/0275.
Proiectul este cofinanţat de Comisia Europeană prin Programul PROGRESS, apelul de propuneri
VP/2012/010 privind acţiuni legate de dezvoltarea de instrumente de modelare a pensiilor şi suport
pentru invăţarea reciprocă în cadrul proceselor de reformare a sistemelor naţionale de pensii.
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) a fost de 393.864,75 euro din care:
 315.096,36 euro – contribuţia Comisiei Europene;
 78.768,39 euro – contribuţia CNPP.
Obiectivul principal al proiectului a constat în obţinerea unui instrument de modelare a sistemului
public de pensii din România.
Scopul proiectului a urmărit dezvoltarea unui instrument de modelare pentru prognoze pe termen lung
privind cheltuielile sistemului public de pensii (aferente pensiilor pentru limită de vârstă, pensiilor
anticipate şi anticipate parţial, pensiilor de invaliditate şi pensiilor de urmaş).
Activităţile principale realizate în cadrul proiectului au fost: Etapa iniţială – Orientarea/Organizarea
iniţială şi schimburi de experienţă în domeniul modelării pensiilor în ţări din Europa Centrală şi de
Est, Etapa 1- Stabilirea strategiei de dezvoltare a modelului şi analiza disponibilităţii datelor, Etapa 2
- Specificaţiile tehnice ale modelului, Faza 3 - Pregătirea datelor şi calibrarea modelului, Faza 4 Documentarea modelului, Instrumente de raportare, Formarea personalului în utilizarea modelului,
Faza 5 - Pregătirea raportului final, Prezentarea rezultatelor.
Instrumentul de modelare a pensiilor dezvoltat va analiza câteva dintre următoarele problematici ale
sistemului public de pensii din România: impactul sustenabilităţii înscrierii la pensionare anticipată,
anticipată parţial şi a înscrierii la grad de invaliditate asupra sistemului public de pensii; impactul
utilizării stimulentelor pentru persoanele care rămân angajate după îndeplinirea condiţiilor de
pensionare, analiza statistică a gradului de sustenabilitate a pilonului I şi II în funcţie de evoluţia ratei
de înlocuire.
Rezultate obtinute:
- Obţinerea de cunoştinţe şi experienţă de la alte ţări din Europa Centrală şi de Est, prezentate în
cadrul unei întâlniri de lucru;
- Raport privind disponibilitatea datelor necesare pentru modelare;
- Instrument de micro-simulare funcţional;
- Seturi de instrumente pentru procesarea datelor- utilizate pentru crearea datelor de input pentru
instrumentul de modelare;
- Documentaţie corespunzătoare privind instrumentul de modelare şi alte instrumente;
- Raport final şi o întâlnire de lucru pentru prezentarea rezultatelor obţinute
Locul de desfăşurare al proiectului: Casa Naţională de Pensii Publice, Str. Latină nr. 8, Sector 2, Bucureşti.
Persoană de contact: Dl. Tomiţă Murgoci – Manager de proiect, telefon: 021.316.96.89, fax: 021.316.88.90,
e-mail: tomita.murgoci@cnpp.ro.
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