
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Consiliul de Administraţie 

CALENDAR DE CAZARE 

ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 

OCTOMBRIE 2021 

Acțiunea Ziua / termen / perioada 

de realizare 

Depunerea cererilor pentru redistribuirea locurilor rămase 

neocupate, în varianta electronică, accesând site-ul 

http://cazare.ase.ro. 

22 – 25.10.2021 

Prelucrarea cererilor pentru redistribuirea locurilor rămase 

neocupate. 
26.10 – 28.10.2021 

Afișarea listei cu repartizarea locurilor de cazare obținute în urma 

etapei de redistribuire. 
29.10.2021 

NOIEMBRIE 2021 

Acțiunea Ziua / termen / perioada 

de realizare 
Eliberarea legitimațiilor de cămin, a contractelor de cazare și 

ocuparea locurilor în cămin de către studenții care au obținut loc în 

urma etapei de redistribuire de la toți anii de studiu ai ciclurilor de 

licență, masterat și doctorat. 

01 – 04.11.2021 

în intervalul orar 

08:00-16:00. 

Depunerea cererilor pentru redistribuirea locurilor rămase neocupate, 

în varianta electronică, accesând site-ul http://cazare.ase.ro. 22 – 24.11.2021 

Prelucrarea cererilor pentru redistribuirea locurilor rămase 

neocupate. 25 – 29.11.2021 

Afișarea listei cu repartizarea locurilor de cazare obținute în urma 

etapei de redistribuire. 30.11.2021 

DECEMBRIE 2021 

Acțiunea Ziua / termen / perioada 

de realizare 

Eliberarea legitimațiilor de cămin, a contractelor de cazare și 

ocuparea locurilor în cămin de către studenții care au obținut loc în 

urma etapei de redistribuire de la toți anii de studiu ai ciclurilor de 

licență, masterat și doctorat. 

02 – 03.12.2021 și  

06 – 07.12.2021 

în intervalul orar             08:00-

16:00. 
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IANUARIE 2022 
 

Acțiunea Ziua / termen / perioada 

de realizare 

Depunerea cererilor pentru redistribuirea locurilor rămase 

neocupate, în varianta electronică, accesând site-ul 

http://cazare.ase.ro. 

05 – 07.01.2022 

Prelucrarea cererilor pentru redistribuirea locurilor rămase 

neocupate. 
10 – 12.01.2022 

Afișarea listei cu repartizarea locurilor de cazare obținute în urma 

etapei de redistribuire. 
13.01.2022 

Eliberarea legitimațiilor de cămin, a contractelor de cazare și 

ocuparea locurilor în cămin de către studenții care au obținut loc în 

urma etapei de redistribuire de la toți anii de studiu ai ciclurilor de 
licență, masterat și doctorat. 

14.01.2022 și 17 – 

19.01.2022 

  FEBRUARIE 2022 
 

Acțiunea Ziua / termen / perioada 

de realizare 

Depunerea cererilor pentru redistribuirea locurilor rămase 

neocupate, în varianta electronică, accesând site-ul 

http://cazare.ase.ro. 

01-09.02.2022 

(până la ora 16:00) 

Prelucrarea cererilor pentru redistribuirea locurilor rămase 

neocupate. 
10-13.02.2022 

Afișarea listei cu repartizarea locurilor de cazare obținute în urma 

etapei de redistribuire. 
14.02.2022 

Eliberarea legitimațiilor de cămin, a contractelor de cazare și 

ocuparea locurilor în cămin de către studenții care au obținut loc în 

urma etapei de redistribuire de la toți anii de studiu ai ciclurilor de 

licență, masterat și doctorat. 

18-20.02.2022 

în intervalul orar 

08:00-16:00. 

Depunerea cererilor pentru redistribuirea locurilor rămase 

neocupate, în varianta electronică, accesând site-ul 

http://cazare.ase.ro. 
21-23.02.2022 

Prelucrarea cererilor pentru redistribuirea locurilor rămase 

neocupate. 
24.02-27.02.2022 

Afișarea listei cu repartizarea locurilor de cazare obținute în 

urma             etapei de redistribuire. 28.02.2022 
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  MARTIE 2022 
 

Acțiunea Ziua / termen / perioada 

de realizare 

Eliberarea legitimațiilor de cămin, a contractelor de cazare și 

ocuparea locurilor în cămin de către studenții care au obținut 

loc în urma etapei de redistribuire de la toți anii de studiu ai 

ciclurilor de licență, masterat și doctorat. 

01- 04.03.2022 în 

intervalul orar 

08:00-16:00 

Depunerea cererilor pentru redistribuirea locurilor rămase 

neocupate, în varianta electronică, accesând site-ul 

http://cazare.ase.ro. 

24 – 27.03.2022 

Prelucrarea cererilor pentru redistribuirea locurilor rămase 

neocupate. 
28 – 30.03.2022 

Afișarea listei cu repartizarea locurilor de cazare obținute în urma 

etapei de redistribuire. 
31.03.2022 

 

APRILIE 2022 
 

Acțiunea Ziua / termen / perioada 

de realizare 

Eliberarea legitimațiilor de cămin, a contractelor de cazare și 

ocuparea locurilor în cămin de către studenții care au obținut loc în 

urma etapei de redistribuire de la toți anii de studiu ai ciclurilor de 

licență, masterat și doctorat. 

01.04.2022 și  

04 – 06.04.2022 

în intervalul orar  

08:00-16:00. 
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