
 

 

 

    DOAMNA /DOMNULE DIRECTOR, 
                                                         ( cerere de pensionare pentru limită de vârstă) 

 
 

  Subsemnatul (a) numele, (initiala tatalui), prenumele ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
                  
                 COD NUMERIC PERSONAL : 
 
nascut (a) la data de ________________________________________________, cu domiciliul in localitatea ________________ 
_____________________________________________________,judetul (sectorul)____________________________________ 
str.__________________________________,nr.____, bl.____,sc.____,  ap._____, telefon _____________________ 
posesor(oare) al(a) B.I./C.I. seria______,nr._______________, eliberat(a) de  Politia ___________________ 
la data de ___________, telefon fix/mobil _________________________TITULAR al postului/catedrei de 
___________________________________________ de la (unitatea /unităţile de învăţământ ) 
_________________________________________________________________________________________________________ 
vă rog să-mi aprobaţi, începând cu 1.09.2019, eliberarea din învăţământ în vederea încetării contractului de muncă, conform 
art.254 alin 20,din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011,  deoarece urmează să mă pensionez , conform art. 284 alin 1, 2 din   
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, modificată şi completată, ale art.23,art.28 alin.2 din Metodologia –cadru privind 
mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020, aprobată prin ordinul M.E.N. 

5460/ 2018 pentru limită de vârstă, întrucât  îndeplinesc, cumulativ, la această dată, condiţiile privind  vârsta standard 

de pensionare şi stagiul de cotizare ¹, prevăzute de art.52 şi anexa nr.5 din Legea privind sistemul unitar                                           
de pensii nr. 263/ 2010 : 
 
 Prezint următoarea situaţie: 

1. Am gradul didactic ______________, obţinut în anul _________ ; 
2.  La data de 01.09.2019 voi avea : 
- vârsta de ______ani  ____________luni _________ zile ; 
- stagiul de cotizare de _________ani  _______luni _______ zile ; 

 
  
Data ____________       Semnătura ______________ 
 

 
Doamnei/ Domnului Director al _____________________________________________________________ 
 

 
    Am verificat şi confirm exactitatea datelor din această cerere : 
            Director,       Secretar (sef) 
      Numele şi prenumele______________________________    Numele şi prenumele    __________________________ 
      Semnătura __________________________      Semnătura ______________________      
   

 
 
NOTE : 
 
1. La 1 sept.2019 vârsta standard  de pensionare este : 
 - pentru femei : 61 ani şi 2 luni, stagiul minim de cotizare de 15 ani ; 
 - pentru bărbaţi:  65 ani şi stagiul minim de cotizare de 15 ani . 
 
 
2. Cererile se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică  până la data de 28  ianuarie 2019                  
( inclusiv) ; 
 
 
TI/EBC 
 

             


