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Se aprobă, 

BCA din ........................ 

Președinte, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

 

Notă de fundamentare  

privind organizarea unei sesiuni speciale de cazare a studenților în căminele ASE 

București pe semestrul al doilea al anului universitar 2021-2022 

 

Având în vedere faptul că cele 30 de zile prevăzute de art. 1 al Hotărârii CNSSU nr. 

7/2022 expiră în data de 08.03.2022, fără posibilitatea de prelungire a stării de alertă pe 

teritoriul României; 

Ținând cont de Hotârârea Consiliului de Administrație ASE nr. 111/08.03.2022/ cu 

privire la reluarea activităților didactice în sistem ,,față în față”, începând cu 21.03.2022, 

precum și Hotărârea Consiliul de Administrație ASE nr.  44/07.02.2022 – ” Procedură privind 

cazarea studenților în căminele ASE în timpul anului universitar 2021-2022”. 

Propunem  

Organizarea unei sesiuni speciale de cazare a studenților în căminele Academiei de Studii 

Economice din București, care să respecte următorul calendar: 

10.03.2022 – 13.03.2022 – Completarea cererilor de cazare în variantă electronică, 

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

14.03.2022 – 16.03.2022 – Prelucrarea cererilor pentru redistribuirea locurilor rămase 

neocupate 

17.03.2022 - Afișarea listei cu repartizarea locurilor de cazare obținute în urma etapei de 

redistribuire. 

19.03.2022 – 20.03.2022, în intervalul orar 08:00 - 16:00 - Eliberarea legitimațiilor de 

cămin, a contractelor de cazare și ocuparea locurilor în cămin de către studenții de la toți anii 

http://cazare.ase.ro/
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de studiu ai ciclurilor de licență, masterat și doctorat, care au obținut loc în urma etapei de 

redistribuire. 

De asemenea, propunem reducerea numărului camerelor de izolare plasate la parterul 

căminelor Moxa D, Belvedere Nou, Tei C1, Belvedere Vechi (A2, A3, A4), Agronomie C1, 

Agronomie C2 în vederea creșterii capacității de cazare și păstrarea a două camere/cămin 

destinate în acest scop.  

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. 

Repartizarea studenților în camere se va face ținând cont de criteriile menționate în  

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 acestei etape de 

redistribuiri 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/ ; 

 

 

 

 

Prorector, Data, 

Prof. univ. dr. Dorel PARASCHIV 09.03.2022 
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