
                
 

 

 

PREVEDERI LEGALE 
Ref. la pensionarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare la 

01.09.2016 

 

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completările ulterioare: 

 Art. 284(1) Personalul didactic beneficiaza de pensie in conditiile prevazute de legislatia de asigurari 

sociale si pensii care reglementeaza sistemul public de pensii. 

(2) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se pensionează pentru 

limită de vârstă, anticipat şi anticipat parţial, la data încheierii anului şcolar în care împlineşte vârsta 

standard de pensionare sau, după caz, în situaţia pensiei anticipate şi anticipate parţială, vârsta standard 

redusă cu cel mult 5 ani. 

(21) Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul personalului didactic care se 

pensionează în condiţiile alin. (2), contractul individual de muncă încetează de drept la data 

comunicării deciziei de admitere a cererii de pensionare. 

     (3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de indrumare si 

de control se poate face si in timpul anului școlar, cu aprobarea consiliului de administrație al unității 

de învățământ, respectiv al inspectoratului școlar. 

     (4) Cadrele didactice pensionate pot desfășura activități didactice, salarizate prin plata cu ora, 

după împlinirea vârstei standard de pensionare. 

     (5) Personalul didactic pensionat din invatamant beneficiaza de asistenta medicala si de acces 

la casele de odihna si la bazele de tratament ale cadrelor didactice. 

 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: 

    ART. 51 

    In sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii: 

    a) pensia pentru limita de varsta; 

    b) pensia anticipata; 

    c) pensia anticipata partiala; 

(…) 

 

    SECTIUNEA 1 

    Pensia pentru limita de varsta 

 

    ART. 52 

    Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, 

conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sau in specialitate, dupa 

caz, prevazute de prezenta lege. 

    ART. 53 

    (1) Varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. 

Atingerea acestei varste se realizeaza prin cresterea varstelor standard de pensionare, conform 

esalonarii prevazute in anexa nr. 5. 

    (2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cat si pentru bărbați. Atingerea 

acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului minim de cotizare, conform eșalonarii prevăzute in 

anexa nr. 5. 

    (3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea 

acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului complet de cotizare, conform esalonarii prevazute in 

anexa nr. 5. 

     

    SECTIUNEA a 2-a 

    Pensia anticipata 



 

    ART. 62 

    (1) Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, 

persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de 

cotizare prevazut de prezenta lege. 

(…) 

    (3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau in considerare 

perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - c) si g). 

    ART. 49 

    (1) In sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, 

denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul: 

    a) a beneficiat de pensie de invaliditate; 

    b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala 

a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma; 

    c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal 

stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat; 

(…) 

    g) a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de 

invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea 

cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei 

penitenciare, cu exceptia liceului militar. 

    (4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii in care se stabileste cel al pensiei 

pentru limita de varsta. 

    ART. 63 

    La acordarea pensiei anticipate, reducerea varstei standard de pensionare prevazute la art. 62 alin. 

(1) nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte acte 

normative. 

    ART. 64 

    (1) La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata 

se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si 

a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate. 

    (2) Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta, in conditiile prevazute la alin. 

(1), se face din oficiu. 

 

    SECTIUNEA a 3-a 

    Pensia anticipata partiala 

 

    ART. 65 

    (1) Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de 

pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit 

stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani. 

(…) 

    ART. 66 

    La acordarea pensiei anticipate partiale, reducerea varstei standard de pensionare prevazute la art. 65 

alin. (1) nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte acte 

normative. 

    ART. 67 

    (1) La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata 

partiala se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii 

prevazute la art. 65 alin. (4) si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare 

realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate partiale. 

    (2) Transformarea pensiei anticipate partiale in pensie pentru limita de varsta, in conditiile prevazute 

la alin. (1), se face din oficiu. 

 
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2016-2017, aprobată prin OMECȘ nr. 5559/2015, cu modificarile și 

completările ulterioare  



Art. 28 (2) Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la 

data de 1 septembrie 2016, sunt:  

a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 60 ani şi 5 luni, respectiv 15 ani, stagiul minim de cotizare;  

b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 ani, respectiv 15 ani, stagiul minim de cotizare. 

 

 Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru 

anul școlar 2016 - 2017 

I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar pentru anul școlar 2016-2017 este următoarea:  
2) Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de 

pensionare la 1 septembrie 2016, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților, de învățământ 

de către unitățile de învățământ și comunicarea acestora la inspectoratul școlar:  

a) pentru limită de vârstă;  

b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială.  

Termen: 25 ianuarie 2016 


