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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

Consiliul de Administraţie 

ANEXA NR. 4 

CALENDARUL DE CAZARE 

An universitar 2022 – 2023 

 

 

 

     MARTIE 2022 

Acțiunea 

Ziua/ termen/ 

perioada de 

realizare 

Completarea cererilor de cazare de către studenții din anii I și II de la programele 

de licență și doctorat și studenții anului I de la programele de masterat în variantă 

electronică, accesând site-ul http://cazare.ase.ro  

28.03-

05.04.2022 (ora 

16:00) 

Depunerea cererilor de cazare de către studenții străini din anii I și II de la 

programele de licență și doctorat și studenții anului I de la programele de masterat, 

în format electronic, la adresa oana.carnicianu@ase.ro. 

 

28.03-

05.04.2022 (ora 

16:00) 

Depunerea cererilor de cazare de către studenții care provin din aceeași familie 

(frați sau surori) în variantă electronică, accesând site-ul http://cazare.ase.ro.  

 

28.03-

05.04.2022 (ora 

16:00) 

 

      APRILIE 2022 

Acțiunea 

Ziua/ termen/ 

perioada de 

realizare 

Studenții care au fost plecați cu burse Erasmus+ pe primul vor depune cererea de 

cazare împreună cu situația școlară din care să rezulte notele necesare calculul 

mediei de cazare la adresa contact@cazare.ase.ro. 

 

06.04 - 

09.04.2022 

Afișarea listei cu studenții care au depus cererea de cazare în format electronic pe site-

ul https://asecommodation.ase.ro. 
06.04.2022 

Modificarea opțiunilor din cererea de cazare, ștergerea cererii sau adăugarea unei 

cereri de cazare pentru studenții care nu se regăsesc pe lista celor care au depus cererea 

de cazare în perioada 25.03-05.04 

07-08.04.2022 

(ora 16:00) 

Afișarea listei finale cu studenții care au depus cererea de cazare în format electronic 

pe site-ul https://asecommodation.ase.ro. 
09.04.2022 

Prelucrarea cererilor de cazare. 09-29.04.2022 

Afișarea listei cu repartizarea locurilor de cazare obținute în urma etapei de cazare. 30.04.2022 
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MAI 2022 

 

Acțiunea 

Ziua/ termen/ 

perioada de 

realizare 

Depunerea eventualelor contestații privind modul de repartizare a locurilor de cazare. 
02-03.05.2022 

(ora 16:00) 

Prelucrarea contestațiilor. 04.05.2022 

Afișarea contestațiilor pe site-ul http://cazare.ase.ro. 05.05.2022 

Eliberarea legitimațiilor de cămin și contractelor de cazare. 

09-18.05.2022 

(10:00-14:00, 

15:00-19:00 ) 

 

 AUGUST 2022 
 

 

Acțiunea 

Ziua / termen / 

perioada de 

realizare 

Completarea cererilor de cazare de către studenții din anii I licență și anul I de la 

programele de masterat în variantă electronică, accesând site-ul http://cazare.ase.ro. 

 

08 – 26.08.2022 

 

Depunerea cererilor de cazare de către studenții străini de la programele de licență, 

masterat și doctorat, în format electronic, la adresa oana.carnicianu@ase.ro. 

 

08 – 26.08.2022 

Depunerea cererilor de cazare de către studenții care provin din aceeași familie (frați sau 

surori) în variantă electronică, accesând site-ul http://cazare.ase.ro.  

 

08 – 26.08.2022 

Afișarea listei cu studenții care au depus cererea de cazare în format electronic pe site-ul 

https://asecommodation.ase.ro. 

 

27.08.2022 

Depunerea dosarelor medicale de către toți studenții, indiferent de anul de studiu, în 

format electronic, la adresa contact@cazare.ase.ro. 

28.08 - 

31.08.2022 

Depunerea dosarelor sociale de către toți studenții, indiferent de anul de studiu, în vederea 

obținerii unui loc de cazare în cămin, în format electronic, la adresa 

contact@cazare.ase.ro.  

 

28.08 - 

31.08.2022 

Modificarea opțiunilor din cererea de cazare, ștergerea cererii sau adăugarea unei cereri 

de cazare pentru studenții care nu se regăsesc pe lista celor care au depus cerere de cazare 

în perioada 08 – 26.08.2022.  

 

28.08 - 

31.08.2022 

Depunerea cererilor de cazare de către studenții familiști, în format electronic, la adresa 

contact@cazare.ase.ro. 

 

28.08 - 

31.08.2022 

Depunerea cererilor de cazare de către studenții familiști străini, în format electronic, la 

adresa oana.carnicianu@ase.ro. 

 

28.08 - 

31.08.2022 

Studenții care au fost plecați cu burse Erasmus+ pe semestrul al doilea sau pe întreg anul 

universitar 2021-2022 vor depune cererea de cazare împreună cu situația școlară din care 

să rezulte notele necesare calculul mediei de cazare la adresa contact@cazare.ase.ro. 

 

28.08 - 

31.08.2022 
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SEPTEMBRIE 2022 
 

 

Acțiunea 

Ziua / termen 

/ perioada de 

realizare 

Serviciul Cazare Studenți va întocmi lista studenților care au comis abateri de la 

prevederile Metodologiei și le va înainta Comisiei de Cazare. 

Până pe 

01.09.2022 

Direcția Socială va întocmi lista studenților care au înregistrat întârzieri repetate la plata 

regiei de cămin și o va înainta Serviciului Cazare Studenți. 

Până pe 

01.09.2022 

Studenții care întâpină probleme la încărcarea cererii de cazare în format electronic, 

trebuie să se adreseze Departamentului TIC la adresa suport-cazare@ase.ro sau 

sinfo@ase.ro. 

Până pe 

01.09.2022 

Biroul Erasmus+ va pune la dispoziție Serviciului Cazare Studenți lista studenților 

selectați pentru mobilități în ASE București în vederea alocării optime a spațiilor de 

cazare.  

Până pe 

01.09.2022 

Încărcarea în baza de date de către Serviciul Cazare Studenți a cererilor de cazare 

depuse de către studenții străini. 

Până pe 

05.09.2022 

Prelucrarea tututor cererilor de cazare ale studenților din anii I licență, masterat și 

doctorat. 

05.09 - 

16.09.2022 

Afișarea repartizării studenților de la toate ciclurile de învățământ pe site-ul 

http://cazare.ase.ro. 

17.09.2022 

Depunerea eventualelelor contestații privind modul de repartizare a locurilor de cazare. 18 - 19.09.2022, 
până la ora 16:00 

Afișarea rezultatelor contestațiilor pe site-ul http://cazare.ase.ro. 

 

21.09.2022 

Departamentul TIC transmite Direcției Sociale situația actualizată a formei de finanțare 

a studenților ASE repartizați în cămine. 

Până la 

22.09.2022 

Direcția Socială trimite administratorilor de cămin situația actualizată a formei de 

finanțare a studenților ASE cazați în cămine, defalcată pe cămine. 

Până la 

22.09.2022 

Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini va transmite Direcției Sociale lista 

studenților străini de la programele de licență, masterat și doctorat, bursieri ai statului 

român. 

 

Până la 

22.09.2022 

Eliberarea legitimațiilor de cămin și a contractelor de cazare.  23.09 - 

27.09.2022,  

în intervalul orar 

08:00-16:00 

Ocuparea locurilor în cămine de către studenții beneficiari, indiferent de anul de studiu. 

(Inclusiv studenții care și-au ridicat legitimațiile de cămin și contractele de cazare în 

luna mai a anului 2022). 

23.09 - 

27.09.2022,  

în intervalul orar 

08:00-16:00 

Depunerea adeverințelor (eliberate după 10 septembrie 2022) de către studenții copii ai 

personalului didactic aflat în activitate, care vor fi cazați începând cu semestrul I sau care 

se află în mobilitate Erasmus în primul semestru și doresc să ocupe un loc de cazare 

începând cu semestrul al II-lea, pentru a beneficia în semestrul I de facilități la cazare, 

prevăzute de legislația în vigoare. 

23.09 - 

01.10.2022,  

în intervalul orar 

08:00-16:00. 
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OCTOMBRIE 2022 
 

 

Acțiunea 

Ziua / termen 

/ perioada de 

realizare 

Depunerea cererilor pentru redistribuirea locurilor rămase neocupate, în varianta 

electronică, accesând site-ul http://cazare.ase.ro.  

03 - 07.10.2022 

Prelucrarea cererilor pentru redistribuirea locurilor rămase neocupate. 08 - 12.10.2022 

Afișarea listei cu repartizarea locurilor de cazare obținute în urma etapei de 

redistribuire.  

13.10.2022 

Depunerea eventualelor contestații privind modul de repartizare a locurilor de cazare din 

etapa de redistribuire. 

14 - 15.10.2022, 

până la ora 16:00 

Afișarea rezultatelor contestațiilor din etapa de redistribuire pe site-ul 

http://cazare.ase.ro.  

17.10.2022 

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. 

 

19 – 21.10.2022, 

în intervalul orar 

08:00-16:00. 
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