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Hotărârea nr. 109/26.03.2020 

cu privire la aprobarea prelungirii măsurii desfășurării activităților didactice 

online, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti și completarea 

Planului specific de continuitate 

 

Având în vedere dispozițiile art. 1 lit. b) din HCA 82/11.03.2020 cu privire la aprobarea acțiunilor 

de prevenție și monitorizare a răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19) la nivelul 

comunității universitare a ASE, 

Având în vedere Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID-19, 

Având în vedere Ordonanța militară nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID-19, 

Având în vedere nota comună a Directorului General Administrativ și Directorului Direcției 

Juridice și Contencios Administrativ privind prelungirea măsurii desfășurării activităților didactice 

online, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, precum și completarea Planului 

specific de continuitate al instituției, 

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

şi  art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art. 1(1) Se aprobă prelungirea măsurii desfășurării activităților didactice online, în cadrul 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti, până la data de 12.04.2020, utilizând platforma 

ASE (online.ase.ro). Activitățile didactice care se pot desfășura online sunt cele reglementate de 

art. 287(2) din Legea 1/2011. 

 (2) Activitățile didactice care nu se pot desfășura exclusiv online, vor fi recuperate la 

încetarea stării de urgență, după un grafic stabilit de conducerea fiecărei facultăți în parte.  

Art. 2 Se aprobă completarea Planului specific de continuitate al Academiei de Studii Economice 

din Bucureşti, aprobat prin HCA nr. 85/12.03.2020, astfel: 
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”Directorii Școlilor Doctorale din cadrul A.S.E. deleagă atribuțiile, în situația indisponibilității, 

către membrii Consiliului Școlii Doctorale.” 

 Art. 3 Conducerea universității, a fiecărei facultăți și a Școlilor Doctorale, precum și angajații și 

studenții Academiei de Studii Economice din Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

R E C T O R, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


