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Se aprobă, 

HS 2/02.02.2022 

Președinte, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

 

Notă de fundamentare  

privind cazarea studenților în căminele ASE București pe semestrul al doilea al anului 

universitar 2021-2022 

 

Având în vedere contextul epidemiologic actual, măsurile de distanțare luate de către 

autoritățile naționale privind limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus, Ordinul comun 

al Ministerului Educației (nr. 5.196/3.09.2021), al Ministerului Sănătății (nr. 1.756/3.09.2021) 

precum și Ordinul 3030/14.01.2022 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi al 

ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, propunem cazarea 

studenților în căminele studențești ale Academiei de Studii Economice din București, pe 

perioada semestrului al doilea al anului universitar 2021-2022, cu următoarele precizări: 

 Beneficiază de prioritate la cazare în etapele de redistribuiri studenții ce au obținut un 

loc de cazare în căminele ASE București în etapa de cazare a anului universitar 2021-

2022 și au confirmat locul prin cazarea la administrația căminului, însă au renunțat la 

acesta prin rezilierea contractului ca urmare a desfășurării activităților didactice în 

mediul online. Ierarhizarea acestora se va face în funcție de statutul studentului din 

punct de vedere al vaccinării cu schema completă de vaccinare și pentru care au trecut 

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare la momentul cazării, precum și 

cei care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 

180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 10 zile de la data testului pozitiv. 
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Dovada vaccinării sau vindecării se face pe baza certificatului digital UE pentru 

COVID.  

 În limita locurilor disponibile pot fi cazați în etapele de redistribuiri și studenții ce nu 

au beneficiat de cazare în anul universitar 2021-2022. Ierarhizarea acestora se va face 

în funcție de statutul studentului din punct de vedere al vaccinării cu schema completă 

de vaccinare și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare la momentul cazării, precum și cei care au fost confirmați pozitiv pentru 

infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai 

mult de 10 zile de la data testului pozitiv. Dovada vaccinării sau vindecării se face pe 

baza certificatului digital UE pentru COVID.  

 Departajarea acestora se va face ținând cont de criteriile menționate la art.3 alin. (1) din 

Hotărârea Senatului Universitar ASE nr. 120/23.06.2021 – Metodologia privind 

cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice din București, în anul 

universitar 2021-2022.  

 Studenții care beneficiază de un loc în căminele universității în urma etapelor de 

redistribuiri în semestrul al doilea al anului universitar 2021 – 2022 sunt obligați să 

prezinte la cazare: 

o copie B.I./C.I.; 

o chitanța care atestă plata regiei de cămin a cărei valoare va fi anunțată de către 

Direcția Socială pe site-ul http://social.ase.ro/ ; 

o declarația pe propria răspundere privind respectarea prevederilor și normelor 

emise de autorități în vederea minimizării riscului de infestare cu virusul 

COVID 19, conform Anexei nr. 1; 

o unul dintre documentele de mai jos: 

 certificat digital european COVID pentru care au trecut cel puțin 10 zile 

de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

 certificat digital european COVID care atestă trecerea prin boală; 

 rezultatul negativ al unui test PCR, nu mai vechi de 72h; 

 rezultatul negativ al testului antigen, nu mai vechi de 48h. 

http://social.ase.ro/
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 Cazarea în căminele ASE București cu grup sanitar propriu (grad de confort I) se va 

realiza astfel încât studenții să fie repartizați în camere incluzând criteriul 

vaccinat/nevaccinat (Moxa D, Complex Belvedere Nou A6-A8, Complex Tei C1); 

 Cazarea în căminele ASE București cu grup sanitar comun (grad de confort II) se va 

realiza astfel încât studenții să fie repartizați pe etaje incluzând criteriul 

vaccinat/nevaccinat (Complex Belvedere Vechi A1-A4, Agronomie C1-C2, Vitan);   

 Prelucrarea cererilor de cazare, afișarea repartizărilor, eliberarea contractelor și a 

legitimațiilor de cazare, respectiv cazarea în cămin se va face în conformitate cu 

calendarul de cazare al anului universitar 2021-2022;  

 În cazul studenților care manifestă în momentul prezentării la cazarea în cămine febră 

și/sau simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăți în respirație) sau 

alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală 

modificată), vor fi testați rapid și izolați în camere single, special amenajate, la parterul 

fiecărui cămin, urmând a se aplica prevederile legale după primirea rezultatului de la 

test. 

 Prezentele măsuri se completează cu Procedura privind gestionarea procesului de 

cazare a studenților în căminele ASE București în timpul anului universitar 2021-2022.  

 

 

 

 

Prorector, Data, 

Prof. univ. dr. Dorel PARASCHIV 20.01.2022 
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Anexa nr. 1 

 

DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul................................ domiciliat în ............................. , posesor al C.I seria ......, nr. 

............., eliberată de............., la data de..............,CNP ......................, declar pe propria 

răspundere că: 

 

 

- din aprecierile mele privind starea de sănătate proprie și prin măsurarea temperaturii corporale 

nu am temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-

CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație - scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli 

infectocontagioase;  

- nicio autoritate română competentă nu a dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, cu 

privire la persoana mea, care să fie în vigoare la data prezentei declarații; 

- în ultimele 14 zile, nu am intrat în contact cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru o 

posibilă infecție cauzată de virusul SARS-CoV-2. 

 

Dau și semnez această declarație, pe deplin conștient/ă de faptul că trebuie ca prin faptele și 

acțiunile mele să protejez persoanele cu care vin în contact şi cunoscând prevederile Codului 

penal în materia falsului în declarații şi a zădărnicirii combaterii bolilor. 

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

 

 

 

 

 

Semnătura,                                                                                 Data,  

 



 
 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Consiliul de Administraţie 

 

5 
 

 

 

 

 

  

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19  

NUME-PRENUME…………………………………………………………………. 

FACULTATE…………………………………………………………………… 

 

DATA  ....................................................................   

 

 

1. Ați avut o călătorie internațională în ultimele 14 zile? 

DA □ NU □ 

2. Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări cu Da sau Nu 

- Sunteți o persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID - 19 în 

ultimele 14 zile? 

DA □ NU □ 

- Ați avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână neurmată de 

igiena mâinilor) în ultimele 14 zile?; 

DA □ NU □ 

- Ați avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID- 19 (ex. în 

timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejată de mânușă) în ultimele 14 zile? 

DA □ NU □ 

- Ați avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 m și pe o 

durata de peste 15 minute în ultimele 14 zile? 

DA □ NU □; 

- Ați fost în aceeași încăpere (ex. sală de clasă, sala de ședințe, sală de așteptare din spital) cu 

un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m în ultimele 14 

zile? 

DA □ NU □ 

- Sunteți o persoana care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19; 
      DA □ NU □ 

- Ați avut contact în avion cu un caz de COVID-19 și ați stat pe unul din cele 2 rânduri în 

orice direcție față de caz în ultimele 14 zile? 
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DA □ NU □ 

 

- Ați călătorit împreuna cu o persoană cunoscută cu COVID-19 sau ați acordat îngrijire în 

avion/tren unei persoane cunoscute cu COVID-19 în ultimele 14 zile? 

      DA □ NU □ 

3. Ați prezentat un debut brusc al cel puțin unuia din următoarele: tuse, febră, durere în gât, 

scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii)? 

       DA □ NU □ 

Vă informăm că sunteți obligați să anunțați personalul medico-sanitar din cadrul cabinetului 

medical cu privire la simptomatologia de la punctul 3, să permiteți triajul efectuat de către 

personalul de pază/supraveghere la fiecare intrare în incinta căminului și să anunțați personalul 

medico-sanitar din cadrul cabinetului medical în cazul apariției acestor simptome sau a oricăror 

modificări apărute la răspunsurile de la punctul 2. 

Completat de: ............................  
Semnătura: ..................  

 

 

Nota: se bifează răspunsul corespunzător sau se completează nr. de zile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


