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Hotărârea nr. 202/01.10.2021 

cu privire la aprobarea  

modificării procesului de organizare și desfășurare a activităților didactice, în 

semestrul I al anului universitar 2021-2022, prin trecerea, începând cu data de 04 

Octombrie 2021, de la scenariul 2 la scenariul 3, în care toate activitățile didactice 

sunt desfășurate integral online 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 498/30.09.2021 cu privire la înaintarea către Senatul 

ASE a propunerii de modificare a scenariului privind desfășurarea activităților didactice în semestrul I al 

anului universitar 2021-2022; 

Având în vedere prevederile art. 38 alin. 1 și alin. 2 și ale art. 38^1 din Legea nr. 55/ 2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

În baza prevederilor din art. 3 alin. 3 din Ordinul comun (Ministerul Educației - nr. 5.196/3.09.2021 și 

Ministerul Sănătății - nr. 1.756/3.09.2021) 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 modificării procesului de organizare și desfășurare a activităților didactice, în semestrul 

I al anului universitar 2021-2022, prin trecerea, începând cu data de 04 Octombrie 2021, de la 

scenariul 2 la scenariul 3, în care toate activitățile didactice sunt desfășurate integral online, 

în conformitate cu prevederile Notei de fundamentare care face parte din prezenta, înaintată 

Senatului de către Consiliul de Administrație. 

Art. 2. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților didactice 

în cadrul programelor de studii universitare și postuniversitare pentru a asigura punerea în 

aplicare a deciziei prevăzute la Art. 1 al prezentei. 

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

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON        Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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