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Hotărârea nr. 192/22.05.2019 

cu privire la respingerea cererii privind acordarea concediului fără plată 

domnului Stroe Ion-Sorin 
 

Având în vedere cererea nr. 3819/02.05.2019 formulată de domnul asist. univ. dr. Stroe Ion-Sorin, 
salariat în cadrul ASE, Departamentul de Informatică de Gestiune, prin care acesta revine la cererile 

inițiale înregistrate cu nr. 1346/19.02.2019 și 2932/28.03.2019 prin care solicita acordarea concediului 
fără plată, pentru perioada 25.02.2019 – 30.09.2019, respectiv 03.04.2019 – 30.09.2019, și solicită 
acordarea concediului fără plată, din motive personale, pentru perioada 02.05.2019 – 30.09.2019, 
Având în vedere punctul de vedere transmis de directorul de departament potrivit căruia acesta își 
menține punctul de vedere transmis pentru cererea anterioara, și în plus, arată că solicitarea acordării 
concediului fără plata chiar de la data depunerii cererii afectează negativ activitățile departamentului, 
Având în vedere punctul de vedere transmis de Direcția Resurse Umane, cu adresa nr. 3057/02.05.2019, 
prin care se precizează că oprtunitatea acordării concediului fără plată este un atribut al instituției de 

învățământ și că, în ședința din 17.04.2019, Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii 
Economice din Bucureşti s-a pronunțat cu privire la acest aspect, 
Având în vedere punctul de vedere transmis de Direcția Juridică și Contencios Administrativ,  potrivit 
căreia, cererea de acordare a concediului fără plată este inoportună, având în vedere punctul de vedere 
exprimat de de directorul de departament, în sensul că ar fi perturbată grav activitatea didactică, precum 
și hotărârea anterioară a Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 
HCA 150/17.04.2019, 

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, 
Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

Art. 1. Se respinge cererea privind acordarea concediului fără plată pentru perioada 02.05.2019 – 
30.09.2019, formulată de domnul asist. univ. dr. Stroe Ion-Sorin, salariat în cadrul ASE, Departamentul 
de Informatică de Gestiune, întrucât este inoportună, având în vedere punctul de vedere exprimat de de 
directorul de departament, în sensul că ar fi perturbată grav activitatea didactică, precum și hotărârea 
anterioară a Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, HCA 
150/17.04.2019. 
 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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Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 
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