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Către, 

Toate  unităţile şcolare 
 

În conformitate cu O.M.E.N. nr. 5460/2018 cu privire la Metodologia–cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, vă solicitam 

să ne comunicaţi până la data 31 ianuarie 2019 lista cuprinzând personalul didactic titular care 

urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2019 pentru limita de vârstă standard sau la cerere 

(pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială).  

 

Numele si  prenumele 

cadrului didactic Data nasterii Tip pensionare Post/catedra 

Data pensionarii 

cf. legii 263/2010 

          

          

 

În conformitate cu Decizia Curții Constituționale nr. 387/2018 și Legea nr. 53/2003 –Codul 

Muncii, prin “condiții de vârstă standard” se înțelege posibilitatea femeii de a solicita continuarea 

executării contractului individual de muncă, în condiţii identice cu bărbatul, respectiv până la 

împlinirea vârstei de 65 de ani. Având în vedere art. 28 alin. (3) din OMEN nr. 5460/2018, “… cadrele 

didactice, femei, …, care nu împlinesc 65 de ani până la 1 septembrie 2019, pot opta, în scris, fie pentru 

menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, fie pentru pensionarea începând cu 1 

septembrie 2019. Opţiunea se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în 

perioada prevăzută în Calendar. Cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca 

titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular.”, vă 

solicitam să ne comunicaţi până la data 31 ianuarie 2019 lista cuprinzând personalul didactic 

titular femei care solicită continuarea activității până la vârsta de 65 de ani: 

 

Numele si  prenumele 

cadrului didactic 

(femeie) Data nasterii Post/catedra 

Data 

pensionarii cf. 

legii 263/2010 

Nr. de înregistrare a 

cererii prin care se 

solicită ieșirea la pensie 

la 65 ani. 

          

          

 

Vă atragem atenţia că, în conformitate cu art. 28 alin. (1) din O.M.E.N. nr. 5460/2018 cu privire 

la  din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2019-2020: 
 

“Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi cadrele didactice pentru care nu 

s-a aprobat menţinerea în funcţie ca titular, peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii 

anului şcolar. Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi personalul de îndrumare şi 

control, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare şi care nu solicită pensionarea pe parcursul anului şcolar, 
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poate rămâne în funcţie până la data încheierii anului şcolar, cu acordul consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, respectiv al inspectoratului şcolar. “ 

 

ATENTIE 

 

“Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi 

control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului 

şcolar.” 

             

  Inspector Școlar General, 

Lucica Popișcă 

                                         

 

                  Inspector resurse umane, 

                    Floriana-Adriana FTADEEV-BRAD  
 

 
               
 


