Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 5728/2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020,
aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018

Text publicat în M. Of. al României.
În vigoare de la 09 ianuarie 2019

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. n) și art. 284 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu
modificările și completările ulterioare;
Ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. I. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul
școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 și 993 bis din 23 noiembrie 2018, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. La articolul 28, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
(4) Personalul didactic titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor,
care până la 1 septembrie 2019 împlinește vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare și
dovedește competență profesională deosebită, a obținut calificativul «Foarte Bine» și nu a fost sancționat
disciplinar în ultimii 5 ani școlari încheiați, poate fi menținut în activitate ca titular, în funcția didactică până la 3
ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei metodologii."
2. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
"
(41) În vederea menținerii în activitate ca titular, în funcția didactică peste vârsta de 65 de ani, cadrele didactice
titulare, femei, care se încadrează în prevederile alin. (4), pot depune până la data de 31 ianuarie 2019 la
secretariatele unităților de învățământ atât cerere pentru continuarea executării contractului individual de muncă
până la 65 de ani după împlinirea vârstei standard de pensionare, cât și cerere de menținere în activitate ca
titular, în funcția didactică peste vârsta de 65 de ani."
Art. II. Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie,
învățământ primar și gimnazial din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de
învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației naționale,
Ecaterina Andronescu
București, 20 decembrie 2018.
Nr. 5.728.
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