INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”
CRAIOVA, DOLJ

Cerere de pensionare la limită de vârstă
DOAMNA /DOMNULE 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 1.09.2021, 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 la limită de vârstă,
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 ____________
Am verificat şi confirm exactitatea datelor din această cerere :
Director,
Numele şi prenumele______________________________
Semnătura ______________________________________

Semnătura cadru didactic ______________
Secretar (sef)
Numele şi prenumele __________________________
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 decotizare;
- 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 29 ianuarie 2022.

Date de contact:
Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj
Cod poștal 200556, Cod fiscal: 4830023
Tel/fax: 0251/542257 si 0351/807043
Email and Social media (QR code):

Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, Craiova
”Aici construim împreună viitorul!”

