
M.Of.Nr.20 din 9 ianuarie 2019                               Sursa Act:Monitorul 
Oficial

ORDIN Nr. 5.728
pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind
 mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul
 preuniversitar in anul scolar 2019-2020, aprobata prin Ordinul
 ministrului interimar al educatiei nationale nr. 5.460/2018

   In temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. n) si art. 284 alin. (6) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in baza Hotararii Guvernului nr. 26/2017 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 de predare 

din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020, aprobata prin Ordinul 
ministrului interimar al educatiei nationale nr. 5.460/2018, publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 993 si 993 bis din 23 noiembrie 2018, se modifica
si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 28, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(4) Personalul didactic titular din invatamantul preuniversitar, cu gradul 
didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care pana la 1 septembrie 2019 
implineste varsta de 65 de ani, efectueaza stagiul minim de cotizare si dovedeste 
competenta profesionala deosebita, a obtinut calificativul «Foarte Bine» si nu a 
fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari incheiati, poate fi mentinut in
activitate ca titular, in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de 65 de ani,
la cerere, conform prezentei metodologii."
 2. La articolul 28, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul 

(41), cu urmatorul cuprins:
   "(41) In vederea mentinerii in activitate ca titular, in functia didactica peste 
varsta de 65 de ani, cadrele didactice titulare, femei, care se incadreaza in 
prevederile alin. (4), pot depune pana la data de 31 ianuarie 2019 la secretariatele
unitatilor de invatamant atat cerere pentru continuarea executarii contractului 
individual de munca pana la 65 de ani dupa implinirea varstei standard de 
pensionare, cat si cerere de mentinere in activitate ca titular, in functia 
didactica peste varsta de 65 de ani."
 Art. II. - Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta,

Directia generala educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial 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,
Ecaterina Andronescu
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   Bucuresti, 20 decembrie 2018.
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