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             SINTEZA 

        lucrărilor Comisiei din perioada 22 - 25 august 2001 

 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a analizat în cadrul 

şedinţelor de lucru proiectul de lege privind sistemul de salarizare a personalului 

din sectorul bugetar, precum şi modul de evaluare al celor 20 de universităţi 

particulare a căror proiecte de înfiinţare urmează a fi luate în dezbatere. 

La şedinţa de lucru au participat ca invitaţi: 

- Ecaterina Andronescu - Ministrul Educaţiei şi Cercetării 

- Adrian Neacşu - consilier - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 

- Cornelia Găleşanu - şef serviciu - Ministerul Finanţelor Publice 

- Nicolae Mărăşescu - Secretar de stat - Ministerul Tineretului şi Sportului 

- Ioan Mihăilescu - Preşedinte C.N.E.A.A. 

- Paul Sterian - Secretar General - C.N.E.A.A. 

- Răzvan Bobulescu - Preşedinte Federeţia Sindicală ,,Alma Mater,, 

- Aurel Cornea - Preşedinte - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ  
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Referitor la proiectul de lege privind salarizarea personalului din sectorul 

bugetar, Comisia consideră ca fiind oportun principiul adoptat de a se elabora o 

singură lege privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, care să 

înlocuiască actualele legi specifice pentru anumite domenii. De asemenea, se 

apreciază faptul că se propune o reglementare care să aibă la bază o serie de 

principii comune şi care să ţină cont, în acelaşi timp, de fiecare domeniu bugetar 

printr-o serie de particularităţi. 

Introducerea unei singure grile de salarizare pentru nivelul de bază, 

caracterizată prin 61 de poziţii, permite o diferenţiere a salariilor de bază în 

raport cu nivelul de pregătire profesională, experienţa, funcţia şi răspunderea în 

muncă, precum şi cu gradul de complexitate al activităţii. 

În acelaşi timp se constată cu surprindere că pentru învăţământ, care este 

considerat în toate legile şi programele adoptate de Guvern şi Parlament ca 

prioritate naţională, se propune o grilă de salarizare care nu numai că nu ţine 

seama de acest principiu, fiind net dezavantajoasă în raport cu celelalte domenii 

din sectorul bugetar. De fapt,  prin acest proiect de lege nu se face altceva decât 

să se preia salariile de bază din actualele legi, la care se adaugă creşteri şi 

rotunjiri nesemnificative. Se menţin diferenţieri indamisibile între diversele 

sectoare bugetare. Astfel, se constată diferenţieri foarte mari între salariile de 

bază acordate la justiţie, administraţie publică şi chiar cercetare ştiinţifică, în 

raport cu cele din învăţământ. 

O lege echitabilă pentru salarizarea sectorului bugetar trebuie să 

pornească de la stabilirea funcţiilor echivalente minime (debutanţi) şi maxime, 

pentru toate domeniile sectorului bugetar, astfel încât acestora să li se atribuie un 

salariu de bază aproximativ egal, aşa cum se procedează practic în toate ţările 

din lume. După această stabilire a funcţiilor limită, se poate aplica o grilă 

diferenţiată în fiecare domeniu, care să ţină seama de particularităţile specifice 

domeniului respectiv. Astfel, pentru funcţia minimă de debutant, pot fi luate în 

consideraţie cele prevăzute în actualul proiect de lege, cu condiţia ca salariile de 
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bază să fie echivalente, la acelaşi nivel de pregătire profesională. Salarizarea 

pentru funcţiile maxime trebuie stabilită prin corelarea acestora de către 

specialişti, corelare care poate să ţină seama de situaţia  de dinainte de 1940 din 

România, precum şi de situaţia din alte ţări dezvoltate şi cu tradiţii semnificative 

în învăţământ. 

Ţinând seama de aceste considerente, funcţiile maxime pentru diverse 

sectoare bugetare ar putea fi: profesor universitar cu o vechime de 35-40 ani, 

judecător la Tribunal sau Curtea de Apel judeţeană, general de armată, secretar 

de stat în cadrul ministerelor, medic primar, cercetător ştiinţific principal gradul 

I şi altele. 

În mod concret, grila de salarizare propusă pentru învăţământ este total 

necorespunzătoare faţă de importanţa socială a domeniului, deoarece se propun 

salarii inadmisibil de mici în comparaţie cu alte sectoare bugetare, cel puţin 

pentru funcţii echivalente. Spre exemplu, se consideră că este inacceptabil ca 

pentru un profesor universitar cu o vechime de 35-40 ani, care trebuie să 

îndeplinească numeroase criterii ştiinţifice şi profesionale pentru a obţine 

această poziţie, se propune un salariu de bază de 6,5 milioane lei, iar pentru un 

profesor din învăţământul preuniversitar un salariu de 5,7 mil.lei, pentru un 

învăţător un salariu de 4,45 mil.lei, în timp ce pentru un cercetător ştiinţific 

principal gradul I (care poate să fie sau nu doctor) se propune un salariu de bază 

de 9,5 mil.lei, pentru un medic primar de clinică de 8,5 mil.lei, pentru un expert 

vamal de 9,0 mil.lei, iar pentru un judecător de la tribunal de 15,0 mil.lei. Dacă 

se analizează în detaliu se constată că un jurist cu numai 5 ani vechime are un 

salariu echivalent cu un profesor universitar cu o vechime de 35-40 ani. 

În cazul salariilor pentru debutanţi se constată o serie de anomalii greu de 

înţeles. Astfel, un cercetător ştiinţific are 3,8 mil.lei, un medic stagiar are 3,0 

mil.lei, un inspector vamal are 3,0 mil.lei, un grefier cu studii medii are 2,6 

mil.lei, un asistent medical cu studii postliceale are 2,7 mil.lei, un asistent 

medical cu studii medii are 2,5 mil.lei, în timp ce un asistent universitar sau un 
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profesor din sistemul preuniversitar are 2,5 mil.lei, iar un învăţător debutant are 

2,2 mil.lei. În aceste condiţii, învăţământul nu mai constituie un domeniu 

atractiv pentru cei mai buni absolvenţi de studii universitare, care preferă alte 

domenii de activitate sau pleacă în străinătate. 

Referitor la problema universităţilor particulare, discuţiile din Comisie au 

relevat importanţa analizării materialelor de la M.E.C. şi CNEAA care au 

rezultat în urma controalelor efectuate la aceste 20 de universităţi. Pe baza 

analizării acestor materiale, subcomisia de lucru va dezbate şi va propune 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport o etapizare a punerii acestora 

în discuţie în scopul acreditării. Totodată, s-a propus o reevaluare a Legii 

nr.88/1993. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (26) au absentat 2 deputaţi, după 

cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 

 


