Condiţiile de pensionare
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, conform prevederilor de mai sus beneficiază de asimilarea, ca
stagiudecotizare,auneisingureperioadedestudii,laalegere.
Personalul didactic poate fi pensionat, la cerere, cu 3 ani înainte de
limitele de vârstă prevăzute de legislaţia în vigoare, dacă are o vechime
înînvăţământdecelpuţin25deanifemeile,respectiv30deanibărbaţii.
Personalul didactic poate fi 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.

Pensionareapersonaluluididacticestereglementatăînprincipalde
prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi de Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările
ulterioare.
a.Pensiapentrulimită devârstă
Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care
îndeplinesc cumulativ la data pensionării condiţiile privind vârsta
standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul
public.
Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65
de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va
realiza în termen de 13 ani (până în 2015), prin creşterea vârstelor de
pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani
pentrubărbaţi,conformeşalonăriiprevăzuteîntabelulanexat.
Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi
estede15ani. Creştereastagiuluiminimdecotizaredela10anila15ani
se va realiza în termen de 13 ani (până în 2015), conform eşalonării
prevăzuteîntabelulanexat.
Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35
de ani pentru bărbaţi. Stagiul complet de cotizare reprezintă vechimea
integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii
dreptului la pensie de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la
data începerii operaţiunilor de evaluare. Atingerea stagiului complet de
cotizare se va realiza în 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.
În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele
necontributive,denumiteperioadeasimilate,încareasiguratul:
-abeneficiatsaubeneficiazădedrepturideasigurărisociale;
- a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit

b.Pensiaanticipată
Asiguraţii pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea
vârstelorstandarddepensionare.
La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei
anticipatenuseauînvedereperioadeleasimilateprecum şiperioadele
încareasiguratulabeneficiatdepensiedeinvaliditate.
Cuantumulpensieianticipatesestabileşteînaceleaşicondiţiicucel
alpensieipentrulimită devârstă.
La împlinirea vârstelorstandard depensionareprevăzutedeLegea
nr.19/2000pensiaanticipată devinepensiepentrulimitădevârstăşise
recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor
stagiidecotizarerealizateînperioadadeanticipare.
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