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Hotărârea nr. 212/21.10.2020 

cu privire la aprobarea  

desfășurării în sistem online pentru următoarele două săptămâni a activităților 

didactice în cadrul ASE a unor programe de studii universitare și postuniversitare 

 

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. 2 din Ordinul comun MEC/MS nr. 5487/1494/2020 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții 

de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2; 

În baza Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență nr.24/19.10.2020; 

Având în vedere adresa Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București nr. 28023/19.10.2020; 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 488/20.10.2020 cu privire la înaintarea către Senatul 

ASE a propunerii de aprobare a Notei de fundamentare privind stabilirea modalității de organizare și 

desfășurare a activităților didactice în cadrul ASE pentru următoarele două săptămâni, începând cu 

20.10.2020; 

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 

modificată și completată, ale art. 38 pct. 36 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 36 din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020;  

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 

Hotărăște 

 

Art. 1. Aprobarea desfășurării în sistem online pentru următoarele două săptămâni, începând cu data 

prezentei hotărâri, a activităților didactice desfășurate în cadrul următoarelor programe de studii: 

a) Program de studii universitare de masterat Comunicare în limba engleză pentru predare și   

cercetare economică (EDURES); 

b) Program de studii universitare de masterat Antreprenoriat și administrarea afacerilor în 

domeniul energiei; 

c) Programele MBA Româno-Canadian și MBA Româno-Francez INDE organizate de Bucharest 

Business School (Școala de Afaceri); 

d) Program de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Strategic 

Hospitality Management, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. În situația în care, pe parcursul perioadei prevăzute la Art.1, nu intervin schimbări semnificative 

privind evoluția stării epidemiologice la nivelul Municipiului București, desfășurarea activităților 

didactice în sistem online, pentru programele menționate mai sus, se prelungește automat până 

la o nouă decizie a Senatului, fundamentată pe avizul DSP București, care certifică îndeplinirea 
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condițiilor de siguranță epidemiologică pentru reluarea activităților care presupun prezența fizică 

a studenților. 

Art. 3. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON        Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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