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Cerere de pensionare anticipată parțială 
DOAMNA DIRECTOR, 

În atenția Consiliului de administrație al unității 
 

  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  ________________la data de 
__________________________, telefon fix/mobil ________________________, TITULAR al postului/catedrei de 
_________________________________________________________________________ de la (unitatea /unităţile de învăţământ ) 
____________________________________________________________________________________________________ , 
vă rog să-mi aprobaţi, începând cu 1.09.2022, 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. 29 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 5.578/2021,  pentru pensionare anticipată parțială, 
întrucât  îndeplinesc, cumulativ, la această dată, condiţiile privind  vârsta standard de pensionare şi stagiul de cotizare¹, 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 01.09.2021 voi avea : 
- vârsta de ______ani  ____________luni _________ zile ; 
- stagiul de cotizare de _________ani  _______luni _______ zile ; 

 
Declar că nu voi reveni asupra prezentei cereri, după data înregistrării la secretariatul unităţii de învăţământ cu personalitate 

juridică. 
 
Data ____________       Semnătura ______________ 

 
      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.2022 vârsta standard  de pensionare este pentru femei : 61 de ani şi 11 luni, 31 de ani şi  11 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de 
cotizare;;  pentru bărbaţi:  65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare. 
2. Cererile se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică  până la data de 20 ianuarie 2022. 
3. Conform art.65, alin 1 din Legea privind sistemul unitar de pensii nr. 263/ 2010, „pensionarea anticipată  parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii 
vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit  stagiul complet de cotizare  cu  până 
la  8 ani  ”. Conform art 65 alin 4, din Legea 263 / 2010, cu modificările și completările ulterioare, „Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei 
pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare”. 

             


