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Întrebare 

 

C"tre: Ministerul Culturii, 

           Domnului Ministru Bogdan Gheorghiu 

De la: Senatorul Vlad Alexandrescu 

Obiectul întreb"rii: Situa#ia suspend"rii contractelor de munc" a supraveghetorilor de la Muzeul 

Na#ional de Art" al României       

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

           Tot mai mul#i angaja#i din cadrul Muzeului Na#ional de Art" al României m-au contactat 

telefonic !i pe adresa oficial" de email prin care m-au informat cu privire la decizia luat" de 

managerul institu#iei de a suspenda contractul de munc", celor 70 de supraveghetori, pân" în data 

de 15 mai 2020, când s-a încheiat starea de urgen#".  

 Mai jos v" redau fragmente din peti#a primit" de la angaja#ii Muzeului Na#ional de Art" al 

României, dup" cum urmeaz":  

 �V !semnalez!faptul!c !începând!cu!data!de!1!aprilie!2020!supraveghetorilor!din!MNAR!

li s-a!suspendat!contractul!de!munc !pân !în!data!de!15!mai!2020!când!s-a!încheiat!starea!de!

urgen" .!Din!p cate!pân !în!prezent!nu!am!primit!banii!pentru!luna!aprilie.!Mai!mul"i!colegi!au!

sunat!pentru!a!afla!ce!se!întâmpl !la!Ministerul!Muncii,!de!unde!! li!s-a!spus!c !nu!se!pot! face!

pl "ile!de!c tre!AJOFM!deoarece!bugetarii!nu!au!fost!în!#omaj!tehnic,!la!Ministerul!Culturii!de!

unde li s-a! spus! c ! situa"ia! trebuie! solu"ionat ! de! managerul! institu"iei,! iar! managerul! ne-a 

trimis! o! not ! de! informare! prin! care! ne-a! anun"at! c :! $au! fost! întreprinse! toate! demersurile!

legale! pentru! urgentarea! pl "ii! drepturilor! b ne#ti! de! c tre! Agen"ia! Local ! pentru! Ocuparea!

For"ei!de!Munc ,!sector!1$.  

Din!p cate!nu!#tiu! în!acest!moment!cine!ar! trebui! s ! fac  plata!#i!de!ce! întârzie!banii,! v !rog!

frumos!s !ne!sprijini"i!pentru!a!afla!când!se!va!face!plata!drepturilor!b ne#ti!pentru!luna!aprilie. 
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De!asemenea!v !semnalez! faptul!c !Ministrul!Culturii!a!anun"at! în!spa"iul!public!c :!$Bugetul!

institu"iilor! din! subordinea! Ministerului! Culturii! nu! a! suferit! modific ri! în! aceast ! perioad .!

Decizia!privitoare!la!gestionarea!activit "ilor!în!fiecare!institu"ie!cultural !este!realizat !de!c tre!

managerul acesteia". 

Conform! CCMI! art.28! $Angajatorul! poate! modifica! temporar! locul! #i! felul! muncii,! f r !

consim" mântul!salariatului,!în!cazul!unor!situa"ii!de!for" !major !prev zute!de!lege$.  

 

 Analizând peti#ia înaintat" de angaja#ii Muzeului Na#ional de Art" al României v" rog s"-

mi r"spunde#i la urm"toarele întreb"ri:  

1. Cine a stabilit trimiterea în !omaj tehnic a angaja#ilor Muzeului Na#ional de Art" al 

României? În baza c"ror proceduri? 

2. Cine va asigura plata !omajului tehnic celor 70 de angaja#i în contextul în care 

ANOFM !i Ministerul Muncii !i Protec#iei Sociale îi informeaz" pe oameni c" 

institu#iile de stat n-au fost în !omaj tehnic !i în acest sens nu se aplic" plata? 

 

V" rog s"-mi r"spunde#i prin email: vlad.alexandrescu@senat.ro 

Cu considera#ie, 

 

02.06.2020                                                                                  Senator Vlad Alexandrescu 

 


