
Pensionareapersonaluluididacticestereglementatăînprinci
, cu modificările şi completările ulterioare,

precum şi de Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările
ulterioare.

(până în 2015) eşterea vârstelor de
pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani
pentrubărbaţi,conformeşalonăriiprevăzuteîntabelulanexat.

Creştereastagiuluiminimdecotizaredela10anila15ani
se va realiza în termen de 13 ani (până în 2015), conform eşalonării
prevăzuteîntabelulanexat.

termen de 13 ani (până în 2015), prin creşterea
acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani
pentrubărbaţi,conformeşalonăriiprevăzuteîntabelulanexat.
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În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele
necontributive,denumiteperioadeasimilate,încareasiguratul:
-abeneficiatsaubeneficiazădedrepturideasigurărisociale;
-aurmatcursuriledeziale învăţământuluiuniversitar,organizatpotrivit

a.Pensiapentrulimit devârstă ă
Pensia pentru limit de vârst se acord asigura ilor care

îndeplinesc cumulativ la data pension iile privind
i stagiul minim de cotizare realizat în sistemul

public.
de pensionare este de 60 de ani pentru femei i 65
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este de 30 de ani pentru femei i de 35
de ani pentru b rba i. Stagiul complet de cotizare reprezint vechimea
integral zut de legisla ia în vigoare la data deschiderii
dreptului la pen sau care i se

iunilor de evaluare. A

Vârsta standard

Stagiul minim de cotizare

Stagiul complet de cotizare

legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii
acestora;

- a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen
redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în
prizonierat.

Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ
superior,conformprevederilordemaisusbeneficiazădeasimilarea,ca
stagiudecotizare,auneisingureperioadedestudii,laale

Asiguraţ ă cu cel mult 5 ani înaintea
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ii pot solicita pensia anticipat
rstelorstandarddepensionare.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei
anticipatenuseauînvedereperioadeleasimilateprecum iperioadele
încareasiguratulabeneficiatdepensiedeinvaliditate.

Cuantumulpensieianticipatesestabile teînacelea icondi iicucel
alpensieipentrulimi devârst

La împlinireavârste zutedeLegea
nr.19/2000pensiaanticipat devinepensiepentrulimit rst ise
recalculeaz prin ad ugarea perioadelor asimilate i a eventualelor
stagiidecotizarerealizateînperioadadeanticipare.

b.Pensiaanticipată

Personaluldidacticpoatefipensionat, lacerere,cu3ani înaintede
limitele de vârstă prevăzute de legislaţia în vigoare, dacă are o vechime
înînvăţământdecelpuţin25deanifemeile,respectiv30deanibărbaţii.

i pensionat numai la data încheierii
anuluişcolar.

Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic se
poatefaceşiîntimpulanuluişcolar,cuaprobareainspectoratuluişcolar.

Cadrele didactice pensionate pot desfăşura activităţi didactice,
salarizate prin cumul sau prin plata cu ora, după împlinirea vârstei de
pensionare.

Personalul didactic poate f

Condiţiile de pensionare

ORDINUL

ANEXA Nr. 9: VÂRSTELE STANDARD de pen

nr. 340 din 4 mai 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

sionare şi stagiile minime şi complete de cotizare în funcţie de data naşterii
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