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Hotărârea 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,  

 
Având în vedere Nota de fundamentare privind stabilirea modalității de organizare și desfășurare a 

activităților didactice în cadrul ASE pentru următoarele două săptămâni, începând cu 20.10.2020, 

înaintată de doamna prorector Prof.univ.dr. Roxana Sârbu, 

Având în vedere Hotărârea Senatului ASE nr. 160/23.09.2020 cu privire la aprobarea scenariului final 

privind desfășurarea activităților didactice, în semestrul I al anului universitar 2020 – 2021, 

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

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 dispozițiile Ordinului 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 art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educației Naționale, modificată și completată precum și 

art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din București și a autonomiei universitare, 

Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București 

 

Hotărăște 

 
Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a Notei de fundamentare privind 

stabilirea modalității de organizare și desfășurare a activităților didactice în cadrul ASE pentru 

următoarele două săptămâni (20.10.2020-03.11.2020), în sistem online, inclusiv la programele de mai 

jos, urmând ca modalitatea de desfășurare a activității didactice pentru aceste programe să fie analizată 

ulterior, în funcție de evoluția epidemiologică existentă la nivel național și local, conform anexei care 

face parte din prezenta hotărâre: 
- Program de studii universitare de masterat Comunicare în limba engleză pentru predare şi 

cercetare economică (EDURES); 

- Program de studii universitare de masterat Antreprenoriat şi administrarea afacerilor în 

domeniul energiei; 

- Programele MBA Româno-Canadian și MBA Româno-Francez INDE organizate de 

Bucharest Business School (Şcoala de Afaceri); 

- Program de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Strategic 

Hospitality Management. 

Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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