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Hotărârea nr. 14/15.02.2021 

cu privire la aprobarea  
scenariului final privind desfășurarea activităților didactice în semestrul al II-lea al 

anului universitar 2020 – 2021 
 

Având în vedere adresa înaintată de Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor privind reconfirmarea 
scenariului de organizare și desfășurare a activităților didactice în cadrul ASE, în semestrul al II-lea, al anului 
universitar 2020-2021, înregistrată la Secretariatul Senatului universitar cu nr. 10/11.02.2021; 

Având în vedere Hotărârea Senatului ASE nr. 1/27.01.2021 cu privire la Aprobarea modalității de organizare 
și desfășurare a activităților didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din București pentru 
semestrul II al anului universitar 2020-2021; 

În baza Ordonanței de urgență nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a 
sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011; 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. 3 din Ordinul comun nr. 3235/93/4.02.2021 al Ministrului Educației 
și al Ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
cu virusul SARS-CoV-2; 

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 activităților didactice aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2020 
– 2021, conform scenariului 3 prevăzut la art. 3, alin 3 din Ordinul comun nr. 3235/93/4.02.2021 al 
Ministrului Educației și al Ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității 
în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

Art. 2. Organizarea și desfășurarea activităților didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din 
București se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii Senatului ASE nr. 1/27.01.2021 cu 
privire la aprobarea modalității de organizare și desfășurare a activităților didactice în cadrul 
Academiei de Studii Economice din București pentru semestrul II al anului universitar 2020-2021. 

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