
 

Nr. ___________ /__________2023 
 
Către 

Consiliul de Administrație al unităţii de învăţământ 
___________________________________________________________________________________________ 
Opţiune scrisă de menţinere în activitate ca titulară, începând cu data de 01.09.2022, până la vârsta de 65 de ani, conform DCC 387/2018 

 
 

Subsemnata, _________________________________________________________, titulară pe postul didactic/ 

catedra de ______________________________________________________ la (unitatea/unităţile de învăţământ) 

_______________________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________________ , 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 6218/09.11.2022 şi în 

baza prevederilor Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 387/2018, conform prevederilor art. 284 alin. (11) din 

Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, optez pentru: 

a) Menţinerea în activitate ca titulară până la împlinirea vârstei de 65 de ani; 

b) Pensionarea începând cu data de 01.09.2023, conf. art. 29 alin. (2) din Metodologie. 

(se completează mai jos textul de la paragraful a) sau b), după caz) 

_________________________________________________________________________________________ , 

_________________________________________________________________________________________ , 

În anul şcolar 2023-2024, postul didactic pe care sunt titulară are structura: _____ ore trunchi comun şi _____ ore 

de curriculum la decizia şcolii/opţional. 

M-am născut la data de: ______________________________; 

Precizez că la data de 31 august 2023 voi împlini vârsta de ________ ani şi ______ luni. 

 

Extras din Metodologie (OMEC nr. 6218/09.11.2022) 
 
Art. 29 alin. (2) Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2023, sunt: 
a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 62 de ani şi o lună, 32 de ani şi 3 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare. 
Art. 29 alin. (3) Cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), precum şi cadrele didactice, femei, care au avut 
calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate în funcţia de personal didactic de predare, în anul şcolar 2022-2023, cu condiția suspendării 
pensiei pe durata reîncadrării, care nu împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2023, pot opta, în scris, fie pentru menţinerea în activitate ca 
titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, conform prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, fie pentru 
pensionarea începând cu data de 1 septembrie 2023. Opţiunea se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ până la data de 
20 ianuarie 2023. 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. 
 

 
 

 Data:         Semnătura: 
 _______________       _____________ 
 


