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Ministerul Culturii

Ordinul nr. 2826/2020 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul
ministrului culturii si identitatii nationale nr. 2883/2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind aplicarea prevederilor cap. VI art. 2 din anexa nr. III la Legeacadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Publicat in MOR 346/29.04.2020

Avand in vedere dispozitiile cap. VI art. 2 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si
completarile ulterioare,
ministrul culturii emite urmatorul ordin:

Art. I Anexa la Ordinul ministrului culturii si identitatii nationale nr. 2883/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea prevederilor cap. VI art. 2 din
anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din
5 februarie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 punctul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) sa aiba o vechime de cel putin 24 de luni consecutive in cadrul institutiei solicitante, iar prin exceptie, pentru balerini si solisti balet sa aiba o vechime de cel
putin 10 luni consecutive in cadrul institutiei solicitante;".
2. La articolul 2, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale din anul anterior celui in care se transmite solicitarea."
3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4 Documentatia prevazuta la art. 2 lit. b)-c), e) si g) va fi certificata, pentru conformitatea cu originalul, de catre persoana abilitata din cadrul
compartimentului resurse umane al institutiei solicitante."
Art. II Prezentul ordin nu se aplica solicitarilor de acordare a aprobarilor nominale transmise Ministerului Culturii inainte de intrarea in vigoare a prezentului
ordin.
Art. III Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul culturii,
Bogdan Gheorghiu
Bucuresti, 22.04.2020
Nr. 2826
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