
Ordinul nr. 3294/1998 privind stabilirea vechimii în învăţământ pentru persoanele 

provenite din alte sectoare de activitate, care au profesat în specialitatea înscrisă pe 

diploma de studii 

Ministrul educatiei nationale, 

in baza prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu 

modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului 

didactic, 

    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si 

functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare, 

emite urmatorul ordin: 

 

    Art. 1 

     Se aproba Precizarile nr. 27.034 din 18 februarie 1998 referitoare la 

stabilirea vechimii in invatamant pentru persoanele provenite din alte 

sectoare de activitate, care au profesat in specialitatea inscrisa pe diploma de 

studii, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

 

    Art. 2 

    Directia generala a invatamantului preuniversitar si inspectoratele scolare 

judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

 

Ministrul educatiei nationale, 

       Andrei Marga 

 

 

 

 

 

 



 

  ANEXA 1 

PRECIZARILE Nr. 27.034/1998 

referitoare la stabilirea vechimii in invatamant pentru persoanele provenite din 

alte sectoare de activitate, care au profesat in specialitatea inscrisa pe 

diploma de studii 

 Persoanele angajate in invatamant, provenite din alte sectoare de activitate, 

care fac dovada ca au profesat in specialitatea inscrisa pe diploma de studii 

si care ocupa un post didactic in aceasta specialitate, beneficiaza de 

vechimea in munca, ca vechime recunoscuta in invatamant, in vederea 

stabilirii drepturilor salariale, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) 

din Legea nr. 128/1997. 

          Cadrele didactice aflate in aceasta situatie vor face dovada ca printre 
conditiile de incadrare pe post a fost si specializarea/specializarile inscrisa/e 
pe diploma de studii si ca, in acelasi timp, au profesat in 
specialitatea/specialitatile inscrisa/e pe diploma. 

Vechimea in munca, recunoscuta ca vechime in invatamant, in vederea 

stabilirii drepturilor salariale, nu se confunda cu vechimea la catedra pentru 

inscrierea si sustinerea examenelor, in vederea definitivarii in invatamant si a 

acordarii gradelor didactice II si I (art. 34, 35 si 36 din Legea nr. 128/1997). 

 Pentru vechimea la catedra se ia in calcul perioada in care s a prestat 

activitate efectiva de predare, dupa absolvirea cu examen de diploma sau de 

licenta, dupa caz, si dupa absolvirea activitatilor din cadrul Departamentului 

pentru formarea cadrelor didactice (art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata, 

sau prevederile art. 7 lit. c) din Legea nr. 128/1997, dupa caz). 
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