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RAPORT 
„ SALARIILE SI ALTE VENITURI ALE PROFESORILOR SI DIRECTORILOR DE  SCOLI DIN EUROPA” 

2018 – 2019 
 

 
 
România se numără printre țările europene cu cele mai mici salarii pentru profesori, dar și cu cele mai mari 
creșteri salariale din ultimii ani, potrivit ultimului Raport Eurydice pe tema salarizării cadrelor didactice în 
Europa, dat publicității luni, cu ocazia Zilei Mondiale a Profesorilor. Raportul, bazat pe datele aferente anilor 
2018-2019, arată că salariul anual al profesorilor din România, una dintre țările cu cel mai mic PIB per capita 
din UE, pornește de la mai puțin de 9.000 de euro și ajunge, la vârful carierei, în jurul a 14.000 de euro anual.  
 
Datele incluse în raport au ca sursă Ministerul Educaţiei/ EDUSAL! 
 
Analiza Eurydice arată că cele mai multe țări central și est-europene din UE, inclusiv România, 
înregistrează de patru ani cea mai mare creștere a salariilor primite de profesorii aflați la început de 
carieră. România se află, la acest capitol, în același grup cu Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, 
Lituania, Ungaria și Slovacia, unde veniturile profesorilor au crescut datorită unor măsuri luate pe 
parcursul mai multor ani. 
 
Pentru comparaţie salariile au crescut minim sau deloc în țări precum Grecia, Portugalia, Luxemburg, 
Albania, Bosnia-Herțegovina, Elveția, Liechtenstein și Muntenegru. 
 
În România, ca în Bulgaria, Letonia, Ungaria, Polonia și Slovacia, salariul pentru profesorii la început 
de carieră este sub pragul de 9.000 de euro pe an. Aceste țări, notează Eurydice, sunt și țările UE cu 
cel mai redus PIB per capita. Salarii similar de mici sau mai mici se găsesc în Albania, Bosnia-
Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord, Turcia și Serbia. 

 
În schimb, salariile se ridică la 22-28.000 de euro/ an în țări precum Marea Britanie, Franța, Italia, 
Portugalia, iar cele mai mari salarii sunt în Danemarca, Germania, Luxemburg, Elveția, Islanda, 

mailto:fsli@upcmail.ro
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/teacher_salaries_2018_19.pdf


FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

R O M Â N I A 
 

 

FSLI | 2  
 

 

Liechtenstein și Norvegia – țările cu cel mai mare PIB per capita. În Liechtenstein, salariile de pornire 
se ridică la 70 - 90.000 de euro anual. 
 
La nivel european, arată același raport, există diferențe semnificative în progresul salarial. În țări ca 
Marea Britanie, salariul crește rapid în primii ani de carieră și considerabil mai lent mai târziu, în altele 
evoluează constant. Dacă în Portugalia salariul la apogeul carierei este de peste două ori mai mare 
decât cel de pornire (după 34 de ani de muncă), creșterea este de 97% în Grecia (după 36 de ani de 
muncă) sau de 90% în Austria sau Ungaria după 34, respectiv 42 de ani. 
 
În România, creșterea este de circa 78% după 40 de ani. În Franța, după 29 de ani de catedră, creșterea 
este de circa 73%. Creșterea este considerabil mai mică (până în 32%) în țări ca Germania sau Suedia. 

 
 
Eurydice notează că România a avut cea mai mare creștere a salariului de pornire, ajustat la inflație, 
între 2014-2015 și 2018-2019: 181% pentru nivel preșcolar și primar, 164% pentru profesorii din 
învățământul secundar (prin asumarea plății contribuțiilor sociale). Comparativ, în Bulgaria au crescut 
cu 51%, în Letonia și Lituania cu puțin peste 60%, în Cehia (învățământ preșcolar) – cu 50%. 
 
Același document arată că România se numără printre acele sisteme educaționale europene 
unde directorii de școală sunt plătiți diferențiat și primesc venituri pentru activități administrative 
(celelalte țări din acest grup: Bulgaria, Danemarca, Italia, Malta, Olanda, Islanda, Macedonia de Nord, 
Turcia). În cazul directorilor, România se numără într-un grup de opt țări unde salarizarea e influențată 
de mărimea școlii. 
 
Salariile de bază, brute, anuale ale profesorilor români, conform datelor agregate de Eurydice (brut, 
2018 - 2019): 

• Salariul de pornire – 8.413 euro/ an 
• Salariu după 10 ani de experiență – 9.913 euro/ an 
• Salariu după 15 ani de experiență – 10.496 euro/ an 
• Salariu la apogeul carierei (circa 40 de ani) – 14.938 euro/ an 
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