
 
  
 
 
 

 

H O T Ă R Â R E A  S E N A T U L U I   nr.  13 

din  18 martie 2022 

Senatul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, întrunit în şedinţa din  
18 martie 2022, în conformitate cu: 

 
 

● Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

● Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

● Legea nr. 55/2020 privind măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare; 

● Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2021 privind modificarea unor acte 

normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea  efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

● Ordinul ME Nr. 3106/2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie; 

● Carta Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative; 

● Asigurarea sănătății studenților și cadrelor didactice în contextul pandemiei de COVID-

19;  

● Rezultatele Consultării studenților SNSPA cu privire la reluarea cursurilor și seminarelor, 

în format fizic, la sediul universității, desfășurate în perioada 9-11 martie 2022;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

Art. 1.(1)Toate activitățile didactice aferente semestrului II al anului universitar 2021/2022 

se desfășoară online, prin intermediul mijloacelor electronice, până pe data de 3 iunie 2022. 

(2) Începând cu 6 iunie 2022, procesele didactice de la nivelul structurilor SNSPA revin în 

format fizic. Ulterior acestei date, utilizarea exclusivă a instrumentelor online pentru 

activitățile didactice obligatorii din planul de învățământ se poate realiza numai punctual, la 

propunerea Facultăților și cu aprobarea Consiliului de Administrație al SNSPA. Instrumentele 

online de învățare pot fi utilizate în continuare ca modalități complementare de predare / 

învățare / evaluare, pentru toate formele de învățământ din SNSPA . 

(3) Începând cu 21 martie 2022, structurile academice ale SNSPA sunt autorizate să 

desfășoare activități față în față, în sediile SNSPA, cu caracter extracurricular –care nu sunt 

obligatorii- (cursuri sinteză, ședințe de lucru, conferințe, activități de cercetare, întâlniri de 

coordonare / tutoriat cu studenții, în special cu cei din ultimul an de studii, activități specifice 

Școlii Doctorale SNSPA, activități culturale și sportive etc.). 

(4) Structurile academice ale SNSPA sunt autorizate să permită accesul studenților în sediile 

SNSPA pentru a-și completa dosarele individuale cu documentele necesare în vederea 

susținerii examenelor de finalizare a studiilor (licență/disertație). 

(5) Activitățile menționate la alin. (3) se vor desfășura doar conform unei proceduri aprobate 

în cadrul Consiliului de Administrație SNSPA și cu respectarea tuturor măsurilor de prevenție 

împotriva infectării cu Covid19, inclusiv distanțarea fizică și purtarea măștii în spațiile 

închise. 



 
  
 
 
 

 

 

Art. 2. (1) Pe parcursul actualului an universitar, se mențin toate măsurile de prevenție 

împotriva infectării cu COVID-19, inclusiv distanțarea fizică și purtarea măștii în spațiile 

închise. 

(2) Pentru activitățile prevăzute la art. 1 alin. (3) și (4), universitatea va lua măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și va pune la dispoziția cadrelor 

didactice și studenților, pe bază de cerere, toate materialele (măști, dezinfectant etc.) necesare 

desfășurării în condiții de siguranță a activităților menționate. 

 

Art. 3. (1) Se aprobă menținerea creșterii cuantumului burselor sociale, pentru perioada 

desfășurării cursurilor online, conform art. 1, cu un procent de 20 %.  

(2) Sumele necesare acoperirii creșterii precizate la alin. (1) se face din fondul de burse 

existent la nivelul universității.  

 

Art. 4. (1) Direcția Generală Administrativă va asista toți studenții care au depus cereri 

pentru ocuparea unui loc în căminele universității, în septembrie 2021, în vederea identificării 

unor soluții pentru cazarea acestora, în funcție de nevoi, pentru perioada care a rămas până la 

finele anului universitar în curs. 

(2) Calendarul și comisia de cazare pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se aprobă de 

Consiliul de Administrație.  

 

Art. 5.  Toate structurile universității vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 
 
 

PREŞEDINTE AL SENATULUI 
Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe BĂRBULESCU 

 
  

 
 
 
 
 


