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Hotărârea nr. 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 măsurile adoptate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, 

pentru evitarea răspândirii infecției cu COVID-19 (coronavirus), în ședința din data de 09.03.2020, 

Având în vedere adresa Ministerului Educației și Cercetării – Direcția Generală Învățământ 

Universitar nr. 98/DGIU/10.03.2020, 

Având în vedere solicitarea Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din Bucureşti nr. 

2581/11.03.2020, 

Având în vedere Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3429 din 

05.03.2020 – privind confirmarea rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti;  

Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art. 1 Se aprobă următoarele acțiuni de prevenție și monitorizare a răspândirii infecției cu 

coronavirus (COVID-19) la nivelul comunității universitare a Academiei de Studii Economice 

din București: 

a) Suspendarea, începând cu data de 12.03.2020, a tuturor activităților didactice față în față, 

precum și a altor activități derulate în cadrul universității, activități care implică 

aglomerări de persoane (conferințe, mese rotunde, competiții sportive, prelegeri s.a.). 

Activitățile didactice programate în perioada 12-15 martie 2020, precum și cele care nu se 

pot desfășura exclusiv online, vor fi recuperate după un grafic stabilit de către conducerea 

fiecărei facultăți în parte. 

b) În  perioada 16.03.2020-31.03.2020, activitățile didactice se vor desfășura online, 

utilizând platforma ASE (online.ase.ro). În caz de necesitate, perioada se va putea 

prelungi. 

c) După consultarea instituțiilor statului se va decide cu privire la reorganizarea activităților 

din căminele studențești. 
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d) Începând cu data de 12.03.2020, se va restricționa accesul vizitatorilor în imobilele ASE, 

accesul fiind permis doar angajaților. Procedura de acces, pentru situațiile de excepție, se 

va stabili de către Direcția Generală Administrativă și va fi comunicată personalului care 

asigură paza. Măsura se menține pe toată perioada suspendării activităților didactice față 

in față. 

e) Începând cu data de 12.03.2020, se va restricționa accesul vizitatorilor în căminele 

studențești, accesul fiind permis doar studenților cazați în căminul respectiv, personalului 

de deservire al căminului și angajaților ASE cu responsabilități privind buna desfășurare a 

activității din cămine. Măsura se menține pe toată perioada suspendării activităților 

didactice față in față. 

f) Activitățile administrative, de cercetare și studiu individual din cadrul universității nu se 

suspendă. 

g) Biroul Consiliului de Administrație va analiza și decide cu privire la desfășurarea 

activității din structurile administrative, pe toată perioada suspendării activităților 

didactice față in față, putându-se decide cu privire la: 

- aprobarea decalării programului; 

- restrângerea activității prin efectuarea concediilor de odihnă restante din anul 2019 sau 

a concediului de odihnă aferent anului 2020; 

- identificarea personalului care poate să își îndeplinească atribuțiile de la distanță, de la 

domiciliu, utilizând mijloacele electronice de comunicare. 

Art. 2 Direcția Generală Administrativă asigură implementarea și respectarea instrucțiunilor din 

Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și/sau a 

altor instrucțiuni ale autorităților statului. 

Art. 3 Conducerea universității, a fiecărei facultăți și a structurilor administrative, 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 


