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Hotărârea nr. 150/17.04.2019 

cu privire la respingerea cererii privind acordarea concediului fără plată 

domnului Stroe Ion-Sorin 

 
Având în vedere cererea nr. 2932/28.03.2019 formulată de domnul asist. univ. dr. Stroe Ion-

Sorin, salariat în cadrul ASE, Departamentul de Informatică de Gestiune, prin care acesta revine 

la cererea inițială înregistrată cu nr. 1346/19.02.2019 prin care solicita acordarea concediului 

fără plată, pentru perioada 25.02.2019 – 30.09.2019, și solicită acordarea concediului fără plată, 

din motive personale, pentru perioada 03.04.2019 – 30.09.2019, 

Având în vedere punctul de vedere, înregistrat cu nr. 237/05.04.2019, transmis de directorul de 

departament potrivit căreia domnul asist. univ. dr. Stroe Ion-Sorin are norma integral în 

semestrul II al anului universitar 2018-2019 (formată din 17 grupe, 14 ore convenționale), 

realocarea orelor pe perioada cât domnul asist. univ. dr. Stroe Ion-Sorin a fost în incapacitate 

temporară de muncă a perturbat deja activitatea didactică și nu există colegi disponibili care să 

preia activitatea pe toată durata semestrului II, 

Având în vedere punctul de vedere transmis de Direcția Juridică și Contencios Administrativ, 

potrivit căreia, pentru perioada 25.02.2019-17.04.2019, cererea de acordare a concediului fără 

plată este lipsită de interes întrucât dl. Stroe Ion-Sorin se află în incapacitate temporară de 

muncă, iar pentru perioada ulterioară este inoportună, având în vedere punctul de vedere 

exprimat de de directorul de departament, în sensul că ar fi perturbată grav activitatea didactică, 

În baza art. 213 alin. 13 şi art. 304 alin. 11 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată 

şi completată precum şi art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 
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Hotărăşte 

Art. 1. Se respinge cererea privind acordarea concediului fără plată formulată de domnul asist. 

univ. dr. Stroe Ion-Sorin, salariat în cadrul ASE, Departamentul de Informatică de Gestiune, 

întrucât pentru perioada 25.02.2019-17.04.2019, cererea de acordare a concediului fără plată 

este lipsită de interes deoarece dl. Stroe Ion-Sorin se află în incapacitate temporară de muncă, 

iar pentru perioada ulterioară este inoportună, având în vedere punctul de vedere exprimat de 

de directorul de departament, în sensul că ar fi perturbată grav activitatea didactică, 

 Art. 2. Direcţia Resurse Umane, Departamentul de Informatică de Gestiune și  domnul asist. 

univ. dr. Stroe Ion-Sorin vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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