ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
CALENDAR
PRIVIND CAZAREA STUDENȚILOR
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

I.
Nr.
crt.

ETAPA APRILIE 2016 – pentru actualii studenți de anul I, II, I master,
I și II doctorat ai anului univ. 2015-2016
Activităţi

Termene / perioade de
realizare

Completarea cererilor de cazare în variantă electronică
14 martie – 8 aprilie 2016
accesând site-ul http://cazare.ase.ro
Obs! În cazul eventualelor probleme privind încărcarea cererilor de cazare vă puteți adresa
Departamentului Informatic ( sala 2111)
Afișarea listelor cu studenții care au depus cerere de
2
8 aprilie 2016
cazare în format electronic
Studenții care nu se regăsesc în lista celor care au depus
9 – 10 aprilie 2016
3 cerere de cazare, pot depune o cerere în format fizic la
(orele 10:00 – 14:00)
Serviciul Cazare Studenți
Studenţii străini vor depune cereri de cazare exclusiv la
4
14 martie – 1 aprilie 2016
Biroul Relaţii cu Cetăţenii Străini
Studenţii plecaţi cu burse Erasmus pe I sem. al anului univ.
2014-2015 vor încărca cererea electronic și vor prezenta
5
14 martie – 6 aprilie 2016
situația şcolară din care să rezulte notele necesare calculului
mediei de cazare la Serviciul Cazare Studenţi
Depunerea cererilor de către frați/surori pentru a sta în
6
14 martie – 8 aprilie 2016
aceeași cameră/cămin/complex la Serviciul Cazare Studenți
7 Prelucrarea cererilor de cazare de către Comisia de Cazare
11 – 16 aprilie 2016
8 Afișarea rezultatelor pe site-ul http://cazare.ase.ro
17 aprilie 2016
9 Depunerea eventualelor contestaţii la Comisia de Cazare
18 – 20 aprilie 2016
Afișarea rezultatelor la contestații pe site-ul
10
21 aprilie 2016
http://cazare.ase.ro
Eliberarea legitimaţiilor de cămin şi a contractelor de
25 – 29 aprilie 2016 și 9 –
11
cazare
13 mai 2016
12 Dosarele sociale se depun la secretariatele facultăţilor
27 iunie – 8 iulie 2016
Ocuparea locurilor de cămin de către studenții care au
27 septembrie – 1
13
primit repartizare
octombrie 2016
* Sediul SCS este în clădirea Frumoasei (Str. Frumoasă, nr.31, sector 1, București, parter,
cam.13, email contact@cazare.ase.ro, tel. 0372.715.516)
1

II. ETAPA SEPTEMBRIE 2016
Calendarul pentru candidații admiși în anul I de licență, masterat și doctorat în
sesiunea iulie 2016 / familiști / studenți ERASMUS / cazuri medicale / cazuri sociale
Nr.
crt.

Termene / perioade de
realizare
Completarea cererilor de cazare în variantă electronică
15 august – 12 septembrie
1
accesând site-ul http://cazare.ase.ro
2016
Obs! În cazul eventualelor probleme privind încărcarea cererilor de cazare vă puteți adresa
Departamentului Informatic ( sala 2111)
Afișarea listelor cu studenții care au depus cerere de
2
12 septembrie 2016
cazare în format electronic
Studenții care nu se regăsesc în lista celor care au depus
3 cerere de cazare, pot depune o cerere în format fizic la
12 – 15 septembrie 2016
sediul Serviciului Cazare Studenți
Studenţii străini vor depune cereri de cazare exclusiv la
4
12 – 15 septembrie 2016
Biroul Relaţii cu Cetăţenii Străini
5 Dosarele sociale se depun la secretariatele facultăţilor
12 – 15 septembrie 2016
Primirea dosarelor medicale la sediul Serviciului Cazare
6 Studenţi * (Dosarele medicale trebuie să conţină certificate
medicale vizate de dispensarul studenţesc Moxa)
Studenţii care au fost plecaţi cu burse Erasmus pe semestrul
II sau pe întregul an universitar 2014-2015 vor depune
12 – 15 septembrie 2016
7
cererea de cazare împreună cu situaţia şcolară din care să
rezulte notele necesare calculului mediei de cazare
8 Depunerea cererilor de către cazurile frați/surori
9 Depunerea cererilor de cazare de către studenţii familişti
Depunerea cererilor de rezervare a unui loc de cămin de
29 august – 23 septembrie
10 către studenții care plecă cu burse Erasmus pe primul
2016
semestru
11 Prelucrarea cererilor de cazare de către Comisia de Cazare
15 – 21 septembrie 2016
12 Afișarea rezultatelor pe site-ul http://cazare.ase.ro
22 septembrie 2016
13 Depunerea eventualelor contestaţii la Comisia de Cazare
23 – 25 septembrie 2016
Afișarea rezultatelor la contestații pe site-ul
14
26 septembrie 2016
http://cazare.ase.ro
Eliberarea legitimaţiilor de cămin şi a contractelor de
27 septembrie –1
15
cazare
octombrie 2016
Ocuparea locurilor de cămin de către studenții care au
27 septembrie –1
16
primit repartizare
octombrie 2016
Activităţi

III.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Activităţi
Depunerea cererilor de redistribuire la Serviciul Cazare
Studenţi
Studenții doctoranzi ce au o situaţie socială deosebită, vor
depune cereri de cazare la Serviciul Cazare Studenţi
Prelucrarea cererilor de cazare
Afişarea listei cu repartizarea locurilor de cazare
Primirea eventualelor contestaţii la Comisia de Cazare
Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse
Eliberarea legitimaţiilor şi contractelor de cazare
Cazarea studenţilor în cămine

IV.
Nr.
crt.

ETAPA DE REDISTRIBUIRI OCTOMBRIE 2016
Termene / perioade de
realizare
1 – 6 octombrie 2016
7 – 14 octombrie 2016
15 octombrie 2016
16 – 18 octombrie 2016
19 octombrie 2016
16 – 19 octombrie 2016
16 – 19 octombrie 2016

Termene privind rezilierea contractului – pentru toți studenții
Activităţi

Termene / perioade de
realizare

Solicitarea de încetare a contractului de cazare se poate
1 – 10 februarie 2019
face pe baza unei cereri depuse la Serviciul Cazare Studenţi**
** Conform Metodologie de Cazare durata minimă de cazare este de un semestru
(octombrie - februarie/ martie - iunie)
1

Obs! Nerespectarea termenelor prevăzute în Calendar și în Metodologia
de cazare duce la pierderea posibilității de a beneficia de un loc de
cămin.

INFORMAȚII IMPORTANTE
1. Nu sunt cazaţi în cămine studenţii care:
a) au înstrăinat locul de cazare;
b) au comis alte abateri de la prevederile regulamentelor de cămin şi au fost
sancţionaţi în anul universitar anterior;
c) au înregistrat întârzieri repetate în ce priveşte plata regiei de cămin.
2. Contractul de cazare se încheie pe durata întregului an universitar. Perioada
contractuală minimă este de un semestru (octombrie – februarie, martie – iunie)
de la data încheierii contractului. Studenţii care încheie contractul de cazare devin
debitori, cu regia de cămin, pentru un semestru de la data încheierii contractului.
Cererile de reziliere a contractului: Solicitarea de încetare a contractului de cazare
se face pe baza unei cereri depuse la Serviciul Cazare Studenţi în perioada 1 – 10
februarie 2017 şi devine efectivă începând cu luna martie. Studentul care și-a reziliat
contractul de cazare va prezenta administratorului de cămin chitanța de plată a
regiei de cămin şi cererea aprobată.
3. Calculul mediei de cazare:
a) pentru studenţii din anul I de la programele de licenţă, admişi în sesiunea
iulie 2016, media este cea obținută în conformitate cu metodologia de
admitere;
b) pentru studenţii din anul I de la programele de masterat, admişi în
sesiunea iulie 2016, media de cazare este cea obţinută la concursul de admitere,
prioritate având studenţii de la buget;
c) pentru viitorii studenţi din anul II de la programele de licenţă și masterat,
admişi în sesiunea iulie-septembrie 2015, media de cazare este cea ponderată
aferentă semestrului I din anul universitar 2015-2016, indiferent de statutul
studentului (buget sau taxă);
d) pentru viitorii studenţii din anul III de la programele de licenţă, media se
calculeazã astfel: M = (2M2014 - 2015+MS12015 - 2016)/3, unde M2014 2015 este media ponderată a rezultatelor obţinute în anul universitar 2014 2015, iar MS12015 – 2016 este media ponderată aferentă semestrului I din anul
universitar 2015 – 2016.
e) pentru studentii de la programele de doctorat, media de cazare este media
obținută la concursul de admitere, pentru fiecare an de studiu, prioritate având
studenții de la buget.
4. În cazul unor medii de cazare egale se va folosi pentru departajare media anului de
studiu anterior, punctajul obținut la concursul de admitere în ASE, media de la examenul
de bacalaureat, media anilor de liceu sau alte criterii stabilite de comisia de cazare.
5. Exprimarea opţiunilor pentru colegi de cameră trebuie să respecte principiul
reciprocităţii. Pentru a se lua în calcul opțiunea de colegi de cameră este obligatoriu ca
studenţii să menționeze ca opţiuni colegi de cameră care la rândul lor i-au solicitat ca
opţiune de cazare și să fie de la aceeași facultate.
6. Studenţii care întâmpină probleme la încărcarea cererii în format electronic, trebuie
să se adreseze Departamentului Informatic, sala 2111, până pe data de 8 aprilie 2016
respectiv 12 septembrie 2016.

Studenţii sunt obligaţi să verifice dacă cererile de cazare depuse în variantă
electronică au fost încărcate.
Departamentul informatic va afișa pe site-ul http://cazare.ase.ro lista cu studenții
care au depus cerere de cazare în format electronic. Studenții care nu se regasesc pe
această listă, mai pot depune o cerere in format fizic la sediul Serviciului Cazare
Studenți(Str. Frumoasă, nr.31, cam13) în perioadele menționate în calendar.
Nu se pot depune cereri de cazare după expirarea perioadelor prevăzute în
metodologia de cazare.
7. În etapa aprilie 2016, Comisia de cazare va organiza întâlniri cu studenții în
vederea unei mai bune satisfaceri a cerințelor acestora. Întâlnirea cu studenții este
singurul moment în care cererea electronică de cazare poate suferi o singură modificare
pe baza probării identității titularului. Absența de la această întâlnire face imposibilă
luarea în calcul a unor preferințe suplimentare ulterioare.
8. Studenții ce provin din aceeași familie (frați sau surori) vor fi cazați în aceiaşi
cameră/cămin/complex, în condiţiile în care aceştia îndeplinesc criteriile de cazare și
sunt dispuși să renunțe la un confort superior pentru a sta în aceeași cameră cu
fratele/sora cazat(ă) într-un cămin din complexul cu cel mai scăzut nivel de confort
dintre cele în care au fost repartizați membrii aceleiași familii.
9. Repartizarea locurilor la etapa de redistribuiri se va face proporțional pe facultăți,
ani și programe de studiu și specializări în funcţie de numărul de cereri ale studenţilor
finanțați de la buget.
10. Studenţii care nu şi-au încărcat cererile în termenele stabilite, pot depune cereri de
cazare în perioada de redistribuire a locurilor de cazare (1 – 6 octombrie 2016). Media
de cazare luată în calcul este cea ponderată aferentă anului universitar 2015– 2016,
respectiv media de admitere (pentru anul I).
11. Cererile de schimb de locuri se depun la sediul Serviciului Cazare Studenți în
perioada 1 – 6 octombrie 2016 şi vor fi soluţionate în etapa de redistribuire a locurilor
de cazare.
Se acceptă schimburi de locuri între căminele aflate pe același nivel (cu acelaşi grad
de confort sau cu grad de confort apropiat).
Gruparea căminelor pe grade de confort este următoarea:
- nivelul 1: Moxa D, Complex Belvedere Nou, Tei C1;
- nivelul 2: Tei C1, Belvedere A1-A4, Agronomie C1/C2.
Un student poate beneficia de o singură aprobare a cererii de schimb de loc. În
urma schimbului de locuri de cazare studenții rămân cazați pe noul loc pe durata
minimă de cazare (un semestru), cu obligația de plată a regiei de cămin aferente.
12. Dosarele medicale trebuie să conţină certificate medicale vizate de dispensarul
studenţesc Moxa.
13. Studenții români care depun dosar medical sau social sunt obligați să încarce
cerere și în format electronic în perioada aferentă anului de studiu din care fac parte.

14. Studenţii copii ai personalului didactic, vor depune la administratorii căminelor,
odată cu prezentarea documentelor de cazare, adeverinţa din care să rezulte că cel
puțin un părinte este membru al personalului didactic (vizată de inspectoratul
şcolar), în vederea deducerii a două subvenţii din regia de cămin, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
15. Studenții copii ai personalului didactic aflat în activitate vor beneficia în semestrul
I de deducerea a două subvenţii din regia de cămin dacă depun adeverințele până pe
1.10.2016. În cazul în care aceștia depun adeverințele în perioada de redistribuire a
locurilor de cazare vor beneficia de scutire de la plata regiei de cămin începând cu
1.01.2017.

Pentru studenţi ERASMUS:
1. Studenţii care pleacă pe primul semestru cu bursă ERASMUS vor ocupa un loc de
cazare echivalent cu cel repartizat începând cu semestru II în baza unei cereri, însoţite
de contractul de cazare în original, depuse la sediul Serviciului Cazare Studenţi în
perioada 29 august – 23 septembrie 2016, fără a achita regia de cămin pe durata
mobilităţii. Studenții care nu respecta această procedura vor pierde locul de cămin.
2. În cazul studenţilor copii de cadre didactice, adeverinţa din care să rezulte că cel
puțin un părinte este membru al personalului didactic (vizată de Inspectoratul
şcolar) trebuie depusă în perioada 29 august – 23 septembrie 2016, în vederea deducerii
a două subvenţii din regia de cămin, pentru semestrul II al anul universitar 2015-2016.
3. Studenţii care au fost plecaţi cu burse Erasmus pe primul semestru al anului
universitar 2015 – 2016 vor încărca cererea electronic şi vor prezenta, în perioada 14
martie – 6 aprilie 2016, la sediul Serviciului Cazare Studenţi, situaţia şcolară din care
să rezulte notele necesare calculului mediei de cazare.
4. Studenţii care au fost plecaţi cu burse Erasmus pe semestru II sau pe întregul an
universitar 2015-2016 vor depune cererea de cazare împreună cu situaţia şcolară
din care să rezulte notele necesare calculului mediei de cazare, în perioada 12 – 15
septembrie 2016, la sediul Serviciului Cazare Studenţi.

Pentru studenţi străini:
1. Cazarea studenţilor străini se face în etapa din luna septembrie în căminul Vitan, cu
excepţia celor care, prin media obţinută în timpul anilor de studii, se încadrează în
numărul de studenţi care beneficiază de locuri de cazare cu un confort sporit
(Complexul Moxa, Complexul Belvedere – Căminele A6, A7 şi A8 şi Căminul C1 Tei), care
sunt cazaţi în etapa din luna aprilie (pentru actualii studenţi din anii I şi II de la
programele de licenţă şi anul I de la programele de masterat).
2. Cererile se depun exclusiv la Biroul Relaţii cu Cetăţenii Străini din cadrul
Departamentului Relaţii Internaţionale al Academiei de Studii Economice şi sunt
însoţite de o copie dupa actul de identitate şi situaţia şcolară din care să rezulte
notele necesare pentru calculul mediei de cazare.

3. Studenţii familişti – cetățeni străini, cu ambii membri ai familiei studenţi la
cursurile de zi, vor depune cereri de cazare, însoţite de copia legalizată a certificatului de
căsătorie la Biroul Relaţii cu Cetăţenii Străini, în perioada 12 – 15 septembrie 2016.
4. Studenţii străini care nu au susţinut examenul de admitere la ASE pot beneficia de
loc de cazare numai în căminul Vitan.
5. Cererile depuse după expirarea perioadelor prevăzute în metodologia de cazare
pot fi soluţionate, în limita locurilor disponibile, doar în Vitan, dacă sunt depuse până la
data de 6 octombrie 2016.

Pentru mai multe detalii consultați Metodologia privind cazarea
studenților în cămine în anul universitar 2016-2017.

