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Hotărârea nr. 125/16.04.2020 

cu privire la aprobarea prelungirii măsurii desfășurării activităților didactice în 

cadrul Academiei de Studii Economice din București prin utilizarea metodelor 

didactice alternative de învăţământ 

 

Având în vedere dispozițiile art. 77 coroborate cu dispozițile art. 79 din Decretul nr. 240/2020 

privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de Președintele României, 

Având în vedere H.C.A. A.S.E. nr. 85/12.03.2020 cu privire la aprobarea Planul specific de 

continuitate al Academiei de Studii Economice din București, 

Având în vedere H.C.A. A.S.E. 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 Ordinul M.E.C. nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în 

domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României, 

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

Juridice și Contencios Administrativ privind prelungirea măsurii desfășurării activităților didactice 

în cadrul Academiei de Studii Economice din București prin utilizarea metodelor didactice 

alternative de învăţământ, 

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 Se aprobă prelungirea măsurii desfășurării activităților didactice în cadrul Academiei de 

Studii Economice din București prin utilizarea metodelor didactice alternative de învăţământ 

(platforme online), până la data de 14.05.2020 (pe perioada instituirii stării de urgență).  

Art. 2 Desfășurarea activităților didactice prin utilizarea metodelor didactice alternative de 

învăţământ (platforme online) se va face cu respectarea Procedurii privind desfășurarea și 

monitorizarea procesului didactic online desfășurat în perioada de suspendare a cursurilor 
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(perioada de stare de urgență instituită pe durata pandemiei de Coronavirus) aprobată prin 

H.C.A. A.S.E. nr. 123/08.04.2020. 

Art. 3 Conducerea universității, a fiecărei facultăți și a departamentelor, 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 


