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EXPUNERE DE MOTIVE

la Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei
nationale nr. 1/2011

Este evident faptul ca dezvoltarea unei natiuni depinde de multi factori, 
printre cei mai importanti fiind nivelul educatiei. Educatia trebuie sa se faca, in 
primul rand in familie, precum si in scoala, sub indrumarea cadrelor didactice. 
Realitatea ne arata ca un procent ingrijorator de parinti au abandonat misiunea de a 
face educatie cu proprii copii, avand pretentia ca scoala sa le fiimizeze copiii gata 
educati. Acest rol trebuie indeplinit de invatatori si de profesori. Problema de fond 
este ca nu oricine poate slefui caractere si suflete, cel ce doreste acest lucru trebuie 
ca pe langa o inalta calificare trebuie sa aiba si vocatie pentru meseria de dascal.

Realitatea ne arata ca tot mai putini tineri performanti, cu vocatie de a 
imbratisa nobila meserie de a pregati pentru viata viitorii cetateni, opteaza sa 
urmeze acest drum, iar calea pentru acest drum este stopata pentru ca, in primul 
rand, statutul socio-profesional al dascalilor din Romania este departe de cel firesc. 
Pozitia in grila de salarizare prevazuta de Legea nr. 153/2017 a functiilor didactice 
de predare nu este motivanta, comparativ cu alte meserii in care efortul pentru 
obtinerea rezultatelor asteptate este mult mai mic.

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a condus la deschiderea 
granitelor, la intemationalizarea sociala si economica, in acest context, pentru 
integrarea tinerilor absolvent! in societatea europeana este nevoie de dascali 
adaptati conditiilor actuale, in continua schimbare dezvoltare, iar in acest sens 
dascalii trebuie sa fie la curent cu cele mai noi metode si mijloace de invatamant. 
Multe cadre didactice sunt nevoite, pentru a face fata schimbarilor continue, sa isi 
procure softuri educationale, carti sau alte materiale didactice folosind resurse 
financiare personale.

Pentru a avea dascali performanti este necesara motivarea atat din punct 
material, cat si din punct de vedere social a celor ce doresc imbratisarea functiei de



dascal prin: salarii decente, conditii optime de lucru, protectie la locul de munca, 
respect din partea beneficiarilor primari, secundari si tertiari ai educatiei, precum si 
alte facilitati pe care sa le primesti la inceputul, pe parcursul si la finalul carierei 
didactice.

Datele statistice arata ca procentul cadrelor didactice suplinitoare, unele 

chiar fara studii de specialitate, este mult mai mare in mediul rural decat in mediul 
urban si trebuie gasite solutii pentru ca elevii din mediul rural sa aiba aceleasi 
sanse ca si elevii din mediul urban.

Pentru sustinerea si gestionarea calitatii actului educational, pentru 
mentinerea sanatatii copiilor este nevoie ca personalul suport, sa beneficieze, o
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data la 2 ani, de cursuri de perfectionare sau de igiena. In prezent aceste cursuri 
sunt platite, in cele mai multe cazuri, din fonduri personale.

Prin Acordul semnat in data de 29 noiembrie 2018 la Alba lulia, Acord 
aprobat prin Memorandum de Guvemul Romaniei, pentru a respecta principiul 
importantei sociale a muncii, in sensul ca salarizarea personalului din sectorul 
bugetar se realizeaza in raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile 
activitatii si nivelul studiilor si principiul stimularii personalului din sectorul 
bugetar, in contextul recunoasterii si recompensarii performantelor profesionale 
obtinute, principii recunoscute in Legea - cadru nr. 153/2017, s-au propus, o serie 

de stimulente financiare, ce au menirea de a sustine cresterea performantelor 
academice, incurajarea cadrelor didactice de a preda in zone din afara localitatii de 
resedinta si pentru recunoasterea fidelitatii pentru imbratisarea meseriei de dascal.

Avand in vedere ca termenele de aplicare prevazute in Acordul asumat sunt 
depasite, se propune acest proiect de lege de modificare a unor articole din Legea 
educatiei Nationale nr. 1 din 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impactul financiar pentru aplicarea articolelor acestei initiative legislative

1. Suma necesara pentru formarea profesionala a tuturor categoriilor de salariati 
din invatamantul preuniversitar si superior de stat ar fi de circa 100 milioane lei/an; 
in mod real, se formeaza anual circa 1/5 din totalul salariatilor, astfel incat costul 
real al formarii ar fi de aproximativ 20 milioane lei;



2. Pentru cele aproximativ 215000 de cadre didactice din invatamantul 
preuniversitar de stat, suma totala pentru acordarea celor 2 salarii minime brute 
este de aproximativ 900 milioane lei pe an, iar pentru cele circa 23000 de cadre 
didactice din invatamantul superior de stat, suma este de aproximativ 98 milioane. 
Suma totala este de circa 1 miliard lei;

3. Avand in vedere ca aproximativ 700 de cadre didactie se titularizeaza anual in 
mediul rural, suma necesara ar fi de aproximativ 11 milioane lei;

4. Tinand cont ca anual, aproximativ 6000 de cadre didactice din invatamantul 
preuniversitar si 300 din invatamantul superior se pensioneaza, suma necesara 
pentru acordarea indemnizatiei la pensionare ar fi de aproximativ 180 de milioane 
lei pe an - pentru preuniversitar si de 9 milioane - pentru invatamantul superior. In 
total, 189 milioane lei

Pentru argumentele de mai sus am initiat prezenta propunere legislativa pe 

care o supunem spre dezbatere si adoptare Parlamentului.

Initiator:
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