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Hotărârea nr. 384/04.09.2021 

cu privire la renormarea capacității de cazare în camerele în care sunt cazați studenții 

 

Având în vedere propunerea Uniunii Studenţilor Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti (USASE) cu privire la renormarea capacității de cazare în camerele în care sunt 

cazați studenții, 

În baza Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă 

privind mediul de viață al populației și a Ordinului nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor 

de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi 

tinerilor, 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată 

precum şi  art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

Hotărăşte 

Art. 1. Se aprobă renormarea capacității de cazare în camerele în care sunt cazați studenții, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă ca în camerele destinate cazării studenților familiști din căminele Belvedere 

A6, Agronomie C1 –C2 și Tei C1 să fie normate 2 locuri/camera. 

Art. 3. Se aprobă ca în căminele Tei C1, Belvedere Vechi, Agronomie C1, C2 și Vitan, toate 

camerele de la parter să fie folosite pentru izolarea cazurilor de infectare cu virusul SARV-

CoV-2 precum și în căminele Moxa D și Belvedere Nou jumătate din camerele de la parter să 

fie folosite pentru izolarea cazurilor de infectare cu virusul SARV-CoV-2.  

Art. 4. Se aprobă ca în căminul Belvedere A7, etajul I (25 de camere), să fie destinate 

studenților aflați în mobilitate Erasmus în ASE București. Aceștia vor fi cazați în regim de 2 

studenți/cameră. 

Art. 5. Direcția Socială și Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București 

(USASE) vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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