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ORDIN Nr. 5.108
pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul
scolar 2015-2016, aprobata prin Ordinul ministrului
educatiei nationale nr. 4.895/2014

In baza prevederilor art. 284 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea
Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.
Art. I. - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul
preuniversitar in anul scolar 2015-2016, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale
nr. 4.895/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 861 si 861 bis din 26
noiembrie 2014, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 28, alineatele (4), (5), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:
"(4) In anul scolar 2015-2016, poate fi mentinut in activitate ca titular in functia didactica
peste varsta de pensionare cadrul didactic care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) se incadreaza in prevederile alin. (1) si (2);
b) postul didactic/catedra pe care este titular, conform actului de numire/transfer/repartizare
pe post/catedra, este complet/completa si este viabil/viabila in anul scolar 2015-2016, luand in
considerare si prevederile art. 262 alin. (4) si (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare;
c) la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant, in care urmeaza sa fie mentinut in activitate ca
titular peste varsta de pensionare, nu exista reducere de activitate la disciplina/disciplinele pe
care cadrul didactic respectiv este titular.
(5) Cadrele didactice care au depus cereri conform alin. (3) si care indeplinesc cumulativ
conditiile prevazute la alin. (4) raman in activitate ca titulare in functia didactica peste varsta
de pensionare. Validarea indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la alin. (4) se
realizeaza in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant.
(6) Directorii unitatilor de invatamant intocmesc o situatie centralizata cuprinzand cadrele
didactice pentru care consiliile de administratie au validat indeplinirea cumulativa a
conditiilor prevazute la alin. (4) si care raman in activitate ca titulare in functia didactica peste

varsta de pensionare, in anul scolar 2015-2016. Situatia centralizata cuprinde: numele si
prenumele cadrului didactic, varsta cadrului didactic la data de 1 septembrie 2015, gradul
didactic, postul didactic/catedra pe care este mentinut in activitate peste varsta de pensionare
si se transmite inspectoratului scolar, insotita de copiile deciziilor de
numire/transfer/repartizare pe post/catedra ale cadrelor didactice incluse in aceasta situatie.
(7) In conditiile in care, pana la data de 28 august 2015, la nivelul unitatilor de invatamant
se constata ca, din cauza reducerii numarului de ore la anumite discipline, nu mai este posibila
mentinerea in activitate ca titulare peste varsta de pensionare a unor cadre didactice,
conducerile unitatilor de invatamant au obligatia de a informa aceste cadre didactice cu privire
la incetarea contractului individual de munca in vederea pensionarii."
2. La articolul 28, alineatele (8), (9) si (10) se abroga.
3. La anexa nr. 19, la punctul I, subpunctul 3) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"3) Stabilirea personalului didactic care indeplineste conditiile legale de pensionare la data
de 1 septembrie 2015 si se mentine in activitate ca titular in anul scolar 2015-2016, in functia
didactica, pana la 3 ani peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2015:
a) depunerea si inregistrarea cererilor la secretariatele unitatilor de invatamant;
Termen: 26 ianuarie 2015
b) validarea conditiilor cumulative pentru mentinerea in activitate ca titular in functia
didactica peste varsta de pensionare;
Termen: 2 februarie 2015
c) transmiterea documentelor prevazute la art. 28 alin. (6) din Metodologie la inspectoratele
scolare.
Perioada: 3-6 februarie 2015"
Art. II. - Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala din cadrul
Ministerului Educatiei Nationale, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant
preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul educatiei nationale,
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