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domeniul învăţământului
 
„În şedinţa de Guvern de astăzi am adoptat o decizie foarte importantă în ceea ce priveşte 
salarizarea cadrelor didactice. Printr-o ordonanţă de urgenţă am stabilit modul în care se vor realiza 
creşterile salariale ale profesorilor în anul 2009, gradual, în funcţie de venituri. Astfel, cadrele 
didactice care au cele mai mici venituri vor primi cea mai mare majorare în procente, respectiv cei 
care au salariile mai mari vor primi o majorare în procente mai redusă. 
În acest fel, răspundem solicitărilor şi, aş spune, şi aşteptărilor multora dintre cadrele didactice, 
multora dintre tinerii care lucrează în învăţământ sau care doresc să intre în învăţământ, oferindu-le 
un salariu de intrare care este mai stimulativ. Pentru treptele cele mai de jos de salarizare în sistemul 
didactic, fie că este vorba de pre-universitar sau universitar – spuneam sunt procentele cele mai 
mari. Astfel, în sistemul de învăţământ pre-universitar, la primele trepte de salarizare, majorarea va 
fi de 28%, urmând după aceea scena degresivă de care v-am vorbit. Cred că în acest fel stabilim un 
sistem care îi va păstra şi îi va atrage pe tineri în domeniul educaţiei. 
Precizez că această soluţie pe care am adoptat-o astăzi, merge pe o formulă de calcul diferenţiat, 
dar, în ceea ce priveşte pachetul de majorări salariale pe care l-am propus prin proiectul de buget 
înaintat Parlamentului, ne încadrăm în aceleaşi limite. Deci, vom avea o creştere a anvelopei 
salariale care nu va depăşi 10%, în aşa fel încât să putem păstra echilibrele macro-economice, şi în 
acelaşi timp să continuăm cu această politică care a însemnat o majorare consistentă a salariilor 
tuturor categoriilor de bugetari în aceşti patru ani, pe baza performanţei economice. 
Vreau să precizez, de asemenea, că majorările salariale vor fi acordate în două trepte: o treaptă la 1 
martie, şi o treaptă la 1 septembrie. De ce la 1 martie – prima treaptă? Dintr-un motiv foarte simplu: 
pentru că legea bugetului va intra în dezbatere în Parlament şi nu este realist să credem că această 
dezbatere şi aprobarea ei se va încheia mai devreme de 1 martie.
Vreau să subliniez că pentru domeniul educaţiei procentul din PIB alocat nu se va modifica, vom 
avea tot 6% din PIB, cum am avut şi anul acesta, mă refer la alocaţia bugetară pentru anul următor. 
Vom putea păstra, în acelaşi timp, volumul investiţiilor nealterat în aşa fel încât să mergem mai 
departe cu procesul de modernizare al şcolii româneşti. Cred că este ceea mai potrivită soluţie pe 
care bugetul o putea suporta. Este, aşa cum spuneam, şi un pas în întâmpinarea solicitărilor şi 
aşteptărilor atât ale profesorilor cât şi ale sindicatelor. 
Vreau să mai fac o precizare: nu vom merge pe un sistem diferit la celelalte categorii de salariaţi 
bugetari. Un sistem asemănător, degresiv, vom aplica şi în domeniul sănătăţii, în justiţie şi la toatele 
categoriile de salariaţi bugetari. Cu alte cuvinte, cei care au salarii mici în momentul de faţă vor 
primi un procentaj mai mare, cei care au salarii mai mari un procentaj mai mic pentru a micşora 
diferenţele care s-au creat în ultimii ani prin acordarea unui procent constant la majorările salariale. 
Acest procent constant a mărit diferenţele, a lăsat salariile mici, aş spune, la un nivel destul de 
scăzut şi salariile mari sigur că s-au dus probabil suficient în măsura posibilităţilor, nu suficient de 
mult în ceea ce priveşte nevoile şi aşteptările.
În ceea ce priveşte profesorii. Spuneam că am luat această decizie în urma discuţiilor pe care le-am 
avut cu profesorii, cu foştii mei colegi de catedră – pentru că ştiţi că am fost şi eu profesor – cu 
profesorii pe care i-am întâlnit în ţară, în vizitele pe care le-am făcut, şi nu o dată i-am asigurat că le 
înţeleg solicitările şi am încercat să venim cu o soluţie cât mai potrivită. 
          Ştiţi bine că am pledat pentru ca sistemul de educaţie să primească alocaţii cât mai importante 
şi faptul că în anul 2008, pentru prima oară învăţământul a primit 6% a reprezentat, aş spune, o 
realizare majoră a guvernului pe care îl conduc. În acelaşi timp, salariile profesorilor au crescut în 
această perioadă consistent,  peste 90%,  sigur, nu în măsura aşteptărilor, şi poate nu în măsura a 
ceea ce reprezintă astăzi dorinţele, aşteptările tuturor celor în care  trăiesc într-o Românie modernă 
şi europeană. Însă, dacă bugetul ne-ar fi permis, dacă performanţele economice ne-ar fi permis, fără 
îndoială,  am fi putut să facem mai mult. 
          Eu cred că performanţa economică din ultimii ani a fost una de excepţie, pe care ne-am putut 
baza aceste politici salariale care fac parte dintr-un ansamblu de politici economice, care au permis 



României să ajungă în fruntea clasamentului ţărilor europene în privinţa creşterii economice. 
          Această majorare, această decizie de alocare şi de distribuţie a majorărilor salariale pentru 
anul următor, o luăm în contextul constrângerilor economice interne, şi, fără îndoială şi a celor 
internaţionale.
          Nu am luat o decizie care să afecteze negativ economia, subliniez acest lucru, pentru că am 
subliniat necesitatea unor decizii responsabile, care să ţină seama de interesul general al tuturor 
celor care sunt salariaţi fie în sectorul public, fie în cel privat.
          Decizia noastră se vrea, în acelaşi timp, şi o invitaţie la dialog pentru   sindicatele din 
învăţământ.
          Fac, de altfel, apel la sindicate să sprijine această ordonanţă pentru că este singura soluţie care 
împacă atât aşteptările profesorilor cât şi constrângerile economice. 
          Discuţiile ar trebui sa se concentreze acum pe acordul privind legea salarizării unitare pentru 
întregul sistem bugetar. Vreau să vă informez că discuţiile au avut loc în ultimele 10 zile împreună 
cu sindicatele, patronatele şi partidele parlamentare, pentru a defini principiile care să guverneze o 
lege de salarizare unitară a sistemului bugetar. Practic, ne-am apropiat de un acord pe care rămâne 
ca mâine împreună cu partidele parlamentare, cu partenerii sociali – sindicate şi patronate - să îl 
convenim şi care să pună bazele unei dezbateri în Parlament, pentru aprobarea acestei importante 
legi care, sigur, va avea menirea să corecteze şi anumite discrepanţe, nu puţine care s-au acumulat 
în sistemul de salarizare bugetar. Vă mulţumesc.”


