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Hotărârea nr. 410/24.10.2018 

cu privire la aprobarea perioadelor pentru programarea concediilor de odihnă, 

aferente anului 2019, pentru secretarii responsabili cu gestionarea dosarelor 

studenților  și secretarii șefi  din cadrul facultăților care fac parte din structura 

ASE 

 

Având în vedere dispozițiile art. 148(1) din Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu 

modificările și completările ulterioare, 

În baza art. 213 alin. 13 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(1) Se aprobă ca programarea concediilor de odihnă pentru secretarii responsabili cu 

gestionarea dosarelor studenţilor şi secretarii şefi din cadrul facultăţilor care fac parte din 

structura ASE, să se facă în următoarele perioade: 

- Maximum 2 zile lucrătoare în perioada 03.01.2019 – 04.01.2019 (vacanţa de Crăciun, 

corespunzătoare anului universitar 2018-2019) 

- Maximum 4 zile lucrătoare în perioada 22.04.2019 – 25.04.2019 (vacanţa de Paşte) 

- Maximum 2 zile lucrătoare în perioada 02.05.2019 – 03.05.2019 

- Maximum 19 zile lucrătoare în perioada 05.08.2019 – 30.08.2019 (vacanţa de vară) 

- Maximum 5 zile lucrătoare în perioada 23.12.2019 – 31.12.2019 (vacanţa de Crăciun, 

corespunzătoare anului universitar 2019-2020). 

(2) În vederea asigurării eliberării adeverinţelor care atestă calitatea de student, a dosarelor 

candidaţilor declaraţi admişi care doresc retragerea dosarului etc., în perioada 05.08.2019 – 

30.08.2019, va fi asigurată prezenţa unui secretar de facultate, cel puţin o zi pe săptămână.  

Art. 2. Direcția Resurse Umane, Secretariatul General, secretariatele facultăților, Biroul CSUD, 

secretariatul DPPD, decanii facultăților, directorul CSUD și directorul DPPD vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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