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Hotărârea nr. 1/02.02.2022
cu privire la avizarea
propunerii Consiliului de Administrație privind stabilirea modalității de organizare și
desfășurare a activităților didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din
București pentru semestrul al II-lea al anul universitar 2021-2022
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 15/26.01.2022 cu privire la înaintarea către Senatul ASE
a propunerii de consultare a Senatului ASE în legătură cu scenariul referitor la desfășurarea activităților
didactice, în semestrul II al anului universitar 2021-2022;
Având în vedere prevederile art. 38^1 din Legea nr. 55/ 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordinului 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. Avizarea propunerii Consiliului de Administrație privind stabilirea modalității de organizare și
desfășurare a activităților didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din București, pentru
semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, în sistem mixt - Scenariul 2, în baza Notei de
fundamentare care face parte din prezenta, după cum urmează:
a) toate activitățile didactice de la programele de studii universitare de licență, forma de învățământ
cu frecvență, să se desfășoare în campus;
b) toate activitățile didactice de la programele de masterat și doctorat să se desfășoare în sistem
online;
c) activitățile de seminar de la programele de studii organizate de BBS să se desfășoare în campus,
iar activitățile de curs să se desfășoare în sistem online;
d) toate activitățile didactice aferente programelor de studii universitare de licență, la formele de
învățământ la distanță̆ (ID) și cu frecventă̆ redusă (IFR) să se desfășoare în sistem online.
Art.2. În condițiile în care, la 21 februarie 2022, incidența cazurilor de COVID depășește 6 la mie în
Municipiul București, activitățile prevăzute a se desfășura în campus în semestrul al II-lea al anului
universitar 2021-2022, se vor desfășura în sistem online, până la scăderea incidenței sub acest nivel.
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
Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN

Anexă la HS nr. 1/02.02.2022

NOTĂ
privind modalitatea de organizare și desfășurare a activităților didactice în cadrul ASE, în semestrul al
II-lea al anului universitar 2021-2022

În temeiul:
1.
Constituției României (art. 32 alin. 6), conform căreia:
(6) Autonomia universitară este garantată.
2.

Legii nr. 1/2011 (art. 123 alin. 1 și 2), potrivit căreia:
(1) Autonomia universitară este garantată prin Constituție. Libertatea academică este garantată
prin lege. Instituțiile de învățământ superior se organizează și funcționează independent de
orice ingerințe ideologice, politice sau religioase.
(2) Autonomia universitară dă dreptul comunității universitare să își stabilească misiunea
proprie, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea și funcționarea proprie,
gestionarea resurselor materiale și umane, cu respectarea strictă a legislației în vigoare.

3.

Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul căreia:
Art. 38^1:
Pe durata stării de alertă, activitățile didactice ce impun prezența fizică a studenților în
instituțiile de învățământ superior se pot suspenda prin hotărâre a senatului universitar, cu
respectarea măsurilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului
educației și cercetării. Cursurile online se desfășoară conform unui regulament al senatului
universitar.

și al
4.

Ordinului comun ME/MS Nr. 5.196 din 3 septembrie 2021/Nr. 1.756 din 3 septembrie 2021 pentru
aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în
condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnavirii cu virusul SARS-CoV-2,
potrivit căruia:
Art. 1
(3) Modalitatea de desfășurare a activităților ce presupun prezența fizică a studenților în
instituțiile de învățământ superior se decide în conformitate cu principiul autonomiei
universitare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
Art. 2. (3) Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului
şcolar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referinţă la fiecare zi de vineri, în
funcţie de situația privind evoluţia epidemiologică publicată pe site-ul DSP, prin
raportare la prevederile art. 3.
Art. 3
(3) Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de
particularităţile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu şi de
resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte, conducerea aces
teia, cu consultarea senatului universitar stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de
organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, după cum urmează:
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Scenariul 1

Participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor
studenţilor/cursanţilor la toate activităţile didactice, conform programului de
desfăşurare a acestora, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie,
astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 1 m2 /student pentru orele
de curs/seminar
Scenariul 2 Participare în sistem mixt - prezența fizică și online, în funcție de specificul
programelor de studiu, de infrastructura și de condițiile epidemiologice,
conform procedurilor proprii fiecărei universități.
Scenariul 3 Participarea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţi didactice online
În condițiile în care cursurile și seminariile se desfășoară în sistem online, conform prevederilor
legale în vigoare, nu trebuie să fie afectată calitatea actului educațional.
Funcționalitatea sistemului online de desfășurare a activităților didactice a fost testată în cursul
anului universitar precedent și al primului semestru al anului universitar curent, odată cu declararea stării
de urgență, respectiv stării de alertă (în condițiile unei incidențe mari a cazurilor de COVID), acesta
dovedindu-și eficiența, asigurându-se, astfel, siguranța și protejarea sănătății cadrelor didactice și a
studenților.
Cu toate acestea, trebuie remarcat că, spre diferență de studenții de la programele de masterat, care
au urmat programele de licență aproape în integralitate în campus, actuala promoție la studii universitare
de licență, 2019-2022, a desfășurat cursuri în campus doar în primul semestru al anului universitar 20192020, trei săptămâni din semestrul al II-lea și o singură săptămână din primul semestru al anului universitar
2021-2022.
Ținând cont de cele de mai sus, în cadrul A.S.E. a fost desfășurată o acțiune de consultare a atât a
cadrelor didactice (în perioada 13-21 Ianuarie 2022), cât și a studenților (în perioada 13-18 Ianuarie 2022)
privind forma de organizare și desfășurare a activității didactice în semestrul al II-lea al anului universitar
2021-2022, fiind supuse votului patru scenarii, respectiv:
1. toate activitățile didactice de la licență și masterat (seminar și curs) în campus;
2. activități didactice licență (seminar și curs) în campus și masterat online (6 activități/zi la licență);
3. seminarii licență și masterat în campus și cursuri licență și masterat online (6 activități/zi);
4. activități didactice licență în campus, seminarii masterat în campus și cursuri masterat online (7
activități/zi - 6 activități la licență și 1 activitate masterat).
Facem mențiunea că cele patru scenarii pentru consultare au fost utilizate la calculul spațiilor de
învățământ necesare desfășurării, în bune condiții, a activităților didactice în semestrul al II-lea al anului
universitar curent, pentru stabilirea necesarului de spații de învățământ de închiriat (având în vedere că din
luna noiembrie 2021, CNI a semnat, cu firma de construcții care a câștigat licitația, contractul privind
consolidarea și renovarea Clădirii Mihai Eminescu, aceasta fiind scoasă din circuitul didactic).
La consultare au participat 602 cadre didactice, din totalul celor 744 de titulari, reprezentând
80,91% din totalul cadrelor didactice din A.S.E., respectiv 10.506 de studenți (din care: 7.810 studenți de la
programele de licență; 2.653 studenți de la programele de master și 43 studenți de la programele de doctorat),

rezultatele fiind prezentate în Tabelul nr.1.
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Tabelul nr. 1.
Rezultatele consultării comunității academice ASE privind scenariul pentru desfășurarea
activității didactice în semestrul al II-lea, an universitar 2021-2022
Nr.
crt.

1.

2.

33.

4.

Facultate

Departamentul

Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor
cu predare în limbi străine cu predare în limbi str
(Catedra UNESCO)
Administrație
și Administrație
și
x
management public
management public
Business și Turism

Business,
științele
consumatorului
și
managementul calității
Turism și Geografie
Informatică și cibernetică
economică

Cibernetică, Statistică și Matematici aplicate
Informatică Economică

Numărul de
participanți la
consultare din
total cadre
didactice/studenți
din departament
(%)

Formă desfășurare activitate didactică

Licență și
masterat (S+C)
- campus

85,19%
(23 din 27)

100%
(23 din 23)

Licență (S+C)
- campus
Masterat (S+C)
– online

-

Licență și
masterat Scampus
Licență și
masterat C online
-

9,52%
(2 din 21)

76,19%
(16 din 21)

Licență (S+C)
- campus
Masterat S campus
Masterat C –
online
-

95,45%
(21 din 22, un post
rezervat)
100 %
(25 din 26)

8%
(2 din 25)

20%
(5 din 25)

68%
(17 din 25)

4%
(1 din 25)

69,56%
(16 din 23)

12,5%
(2 din 16)

43,75%
(7 din 16)

43,75%
(7 din 16)

-

76,81,30%
(53 din 69)

5,66%
(3 din 53)

35,85%
(19 din 53)

56,60%
(30 din 53)

92%
(23 din 25)

8,70%
(2 din 23)

13,04%
(3 din 23)

78,26%
(18 din 23)
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1,89%
(1 din 53)
-

Statistică și Econometrie

5.
Contabilitate
Informatică de gestiune

92,68%
(38 din 41)

5,3%
(2 din 38)

18,4%
(7 din 38)

65,8%
(25 din 38)

10,5%
(4 din 38)

Analiză
și
Evaluare
Economico-financiară
și Contabilitate și Audit

94,44%
(17 din 18)
84,51%
(60 din 71)

17,65%
(3 din 17)
18,34%
(11 din 60)

11,76%
(2 din 17)
25,00%
(15 din 60)

70,59%
(12 din 17)
53,33%
(32 din 60)

-

Informatică de gestiune

73,08%
(19 din 26)
95,65%
(22 din 23)

21,05%
(4 din 19)
13,64%
(3 din 22)

31,58%
(6 din 19)
13,64%
(3 din 22)

47,37%
(9 din 19)
72,72%
(16 din 22)

-

96,30%
(26 din 27)

3,85%
(1 din 26)

84,62%
(22 din 26)

3,85%
(1 din 26)

7,68%
(2 din 26)

100%
(17 din 17)
76,92%%
(30 din 39)

-

-

-

6,67%
(2 din 30)

20%
(6 din 30)

100%
(17 din 17)
73,33%
(22 din 30)

100%
(10 din 10)

10%
(1 din 10)

80%
(8 din 10)

10%
(1 din 10)

-

76,19%
(16 din 21)
(excluzând
posturile
rezervate)
76,09%
(35 din 46)

12,5%
(2 din 16)

31,25%
(5 din 16)

56,25%
(9 din 16)

-

28,57%
(10 din 35)

22,86%
(8 din 35)

45,71%
(16 din 35)

2,86%
(1 din 35)

6.
Drept
7.

Drept

Economie Agroalimentară Economie Agroalimentară
și a Mediului
și a Mediului
Educație fizică și sport

8.

Economie
Economice
Economie
Aplicată

9.

Teoretică

și

și

Politici

Doctrine Economice și
Comunicare

Finanțe, Asigurări, Bănci Monedă și Bănci
și Burse de Valori

Finanțe
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3,33%
(2 din 60)

-

-

10.

Management

Management
Filosofie
și
Socioumane

Științe

11.
Marketing

Marketing

12.
Relații
Internaționale

13.

DPPD

14.

STUDENȚI

Relații
Economice
Economice Internaționale
Limbi
Moderne
și
Comunicare de Afaceri

DPPD
10.506 răspunsuri, din
care:
-7.810 studenți la licență;
- 2.653 studenți la
masterat;
43 studenți la doctorat
TOTAL (cadre didactice)

79,36%
(50 din 63)

10%
(5 din 50)

38%
(19 din50)

52%
(26 din 50)

-

82,86%
(29 din 35)

10,35%
(3 din 29)

31,03%
(9 din 29)

58,62%
(17 din 29)

-

57,38%
(35 din 61)

11,43%
(4 din 35)

28,57%
(10 din 35)

45,71%
(16 din 35)

14,29%
(5 din 35)

65,96%
(31 din 47)
(două posturi
rezervate și 2
cadre didactice
îngrijire copil)
85,71%%
(6 din 7)

22,58%
(7 din 31)

32,26%
(10 din 31)

45,16%
(14 din 31)

-

-

100%
(6 din 6)

-

-

10,44%
(1.097 din
10.506)

29,06%
(3.053 din
10.506)

54,76%
(5.753 din
10.506)

5,74%
(603 din
10.506)

90 din 602
14,95%

172 din 602
28,57%

321 din 602
53,32%

16 din 602
2,66%

602 din 744
80,91%

Notă : x3 abțineri din 602 cadre didactice care și-au exprimat opțiunile, ceea ce înseamnă 0,5% din totalul cadrelor didactice care
au votat.
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Având în vedere prevederile legale în vigoare privind desfășurarea activităților didactice pe
perioada pandemiei, respectiv argumentele aduse în prezenta notă și ținând cont de următoarele
aspecte:
a) Ponderea relativ mare de cadre didactice vaccinate și personal didactic și didactic-auxiliar,
care se situează, în prezent, la peste 76,37% pentru cadrele didactice, respectiv 64,15%
pentru personal didactic și didactic-auxiliar (cu mult peste media națională).
b) Obligativitatea asigurării calității procesului educațional impusă de prevederile legale în
vigoare.
c) Necesitatea utilizării eficiente a fondurilor bugetare alocate universității noastre și
obținerea unor costuri optime de funcționare.
d) Tendința de reducere, începând cu ultima parte a lunii Februarie, a incidenței și intensității
virusului COVID, declarată de factorii responsabili în domeniul sănătății și educației.
e) Hotărârea Consiliului Național al Rectorilor de la Cluj, din iunie 2021, prin care s-a stabilit
ca universitățile să facă toate eforturile pentru a desfășura toate activitățile didactice în
campus.
f) Experiența favorabilă a multor universități din țară și din străinătate (partenere ale
universității noastre) care au desfășurat activități în campus.
g) Opțiunile exprimate de comunitatea academică din A.S.E privind modul de desfășurare a
activităților didactice, sintetizate în Tabelul nr.1.
h) Pretabilitatea organizării în sistem online a activităților didactice din domeniul fundamental
în care se încadrează, mai ales, programele de studii universitare de masterat și doctorat
organizate în cadrul universității.
i) Limitarea spațiilor de învățământ prin dezafectarea Clădirii Mihai Eminescu și oferta
limitată de închiriere a spațiilor cu destinație de învățământ sau care se pot amenaja în acest
sens,
Propunem Consiliului de Administrație al ASE aprobarea scenariului de organizare și
desfășurare a activităților didactice, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, în
Scenariul 2, în care toate activitățile didactice de la programele de studii universitare de licență,
forma de învățământ cu frecvență, să se desfășoare în campus, iar cele de la programele de
masterat și doctorat să se desfășoare în sistem online.
De asemenea, propunem ca activitățile de seminar de la programele de studii organizate
de BBS să se desfășoare în campus, iar activitățile de curs să se desfășoare în sistem online.
Nota de fundamentare privind scenariul de organizare și desfășurare a activităților
didactice, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 va fi înaintată, spre consultare,
Senatului ASE.
În condițiile în care, la 21 februarie 2022, incidența cazurilor de COVID depășește 6 la
mie în Municipiul București, semestrul al II-lea al actualului an universitar va începe cu
desfășurarea tuturor activităților în sistem online, până la scăderea incidenței sub acest nivel.
Prezenta Notă de fundamentare privind modalitatea de organizare și desfășurare a activităților
didactice în cadrul ASE, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, a fost aprobată în
ședința Senatului din data de 2 februarie 2022.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Dumitru Miron

Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
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