
Programare decazare din cămin: 

JOI 21 MAI 2020 
PARTER 

Ora 8.30 Ora 10.15 Ora 12.00 Ora 13.45 

Cam. 1 / Cam. 4 Cam. 12 / Cam. 9 Cam. 2 / Cam. 8 Cam. 11 / Cam. 5 

 

JOI 21 MAI 2020 
ETAJUL 1 

Ora 8.30 Ora 10.15 Ora 12.00 Ora 13.45 

Cam. P 1 / Cam. 109 Cam. 101 / Cam. 110 Cam. 102 / Cam. 108 Cam. 111 / Cam. 104 

 

JOI 21 MAI 2020 
ETAJUL 2 

Ora 8.30 Ora 10.15 Ora 12.00 Ora 13.45 

Cam. 201 / Cam. 204 Cam. 212 / Cam. 209 Cam. 202 / Cam. 208 Cam. 211 / Cam. 205 

 

JOI 21 MAI 2020 
ETAJUL 3 

Ora 8.30 Ora 10.15 Ora 12.00 Ora 13.45 

Cam. P 3 / Cam. 309 Cam. 301 / Cam. 310 Cam. 302 / Cam. 308 Cam. 311 / Cam. 305 
 

VINERI 22 MAI 2020 
PARTER 

Ora 8.30 Ora 10.15 Ora 12.00 Ora 13.45 

Cam. 3 / Cam. 6 Cam. 10 / Cam. 7 ---- ---- 

 

VINERI 22 MAI 2020 
ETAJUL 1 

Ora 8.30 Ora 10.15 Ora 12.00 Ora 13.45 

Cam. 103 / Cam. 107 ---- ---- ---- 

 

VINERI 22 MAI 2020 
ETAJUL 2 

Ora 8.30 Ora 10.15 Ora 12.00 Ora 13.45 

Cam. 203 / Cam. 206 Cam. 210 / Cam. 207 Cam. 213 ---- 

 

VINERI 22 MAI 2020 
ETAJUL 3 

Ora 8.30 Ora 10.15 Ora 12.00 Ora 13.45 

Cam. 303 / Cam. 307 Cam. 313 / Cam. 304 Cam. 312 / Cam. 306 ---- 
Programarea de decazare din cămin se va publica pe site-ul nostru marți, 19.05.2020. 



 

Documentele necesare decazării sunt următoarele: 

Cerere de plecare din cămin 

Act adițional pentru rezilierea contractului de închiriere; 

 Pentru elevii care au achitat tariful de cămin pe semestrul II: 

- Cerere de restituire a tarifului de cămin; 

- Exras de cont în lei pe numele lor la una din băncile BRD, BTRL, BCR și ING 

- Copie după C.I. 

Împuternicire - pentru elevii care nu pot ajunge la Iași și doresc să delege o altă persoană 

să-i decazeze și să le ridice lucrurile personale de la cămin; Colegiul Tehnic „Gheorghe 

Asachi” Iași a decis că împuternicirea poate fi dată în nume propriu, fără să fie parafate de 

un birou notarial, ceea ce ar fi însemnat timp și costuri suplimentare pentru elevi, respectiv 

expunerea la riscuri în contactul cu alte persoane. 

În același timp, trebuie să luăm în calcul și câteva elemente de siguranță a împuternicirii 

și, astfel, vă rugăm ca procura să fie transmisă în original (nu se acceptă copii), printată pe 

o pagină A4, iar pe verso să fie fotocopiate cele două cărți de identitate (a titularului de 

cazare și a împuternicitului). 

 

Pentru a câștiga timp în procesul de decazare, vă rugăm ca în momentul în care veți ajunge 

la școală, să aveți printate și completate documentele menționate mai sus. 

 

În atenția elevilor care vin pentru decazare, vă supunem atenției următoarele aspecte: 

1. Intrarea în curtea școlii se va face prin strada Costăchescu (conform programării), unde 

vor fi marcate la poartă zone de așteptare, în lateral (lângă corpul B), iar plecarea se va 

face prin strada Codrescu (poarta din spatele căminului); 

2. În zona de așteptare elevii vor fi așteptați de un pedagog (fiecare pedagog are repartizat 

un etaj, conform programării vor prelua elevii din camerele stabilite și îi vor însoți la 

camere, respectându-se instrucțiunile de distanțare); 

3. Elevii vor completa o declarație pe propria răspundere în momentul intrării în curtea 

școlii; 
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http://colegiulasachi.ro/pdf-uri/Cerere%20plecare%20din%20camin.pdf
http://www.colegiulasachi.ro/pdf-uri/Cerere%20restituire%20tarif%20camin.pdf
http://www.colegiulasachi.ro/pdf-uri/Procura.pdf
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4. Dacă veniți cu mașinile personale, vă rugăm să le parcați pe strada Codrescu (în spatele 

căminului), deoarece în curtea școlii nu va fi permis accesul mașinilor; 

5. Vă rugăm să veniți cu 15 minute mai devreme, pentru a ne putea încadra în progamare 

(perioadă în care va fi verificată temperatura și îndrumați spre zona de așteptare); 

6. Vă reamintim că la intrarea în curtea școlii, elevii vor primi măști. 

7. În fiecare moment, când vă ridicați lucrurile din camera de cămin trebuie să aveți grijă 

la următoarele lucruri esențiale: 

- Purtăm mască și mănuși, atât elevii cât și angajații; 

- Respectăm distanța socială de minimum 1,5 metri față de orice persoană din jurul 

nostru; 

- Ne dezinfectăm mâinile când intrăm în cămin (în cămin va fi dezinfectant), iar apoi 

ne spălăm pe mâini cu apă și săpun ori de câte ori este nevoie până la plecarea din 

cămin; 

- În cameră vor intra doar doi elevi (unul va strânge lucrurile personale, celălalt va fi 

martor și va sta cât mai departe de celălalt elev. În momentul în care a terminat de 

strâns lucrurile vor schimba rolurile), ceilalți doi/trei/patru elevi din cameră vor 

aștepta pe hol în spații de așteptare delimitate; 

- După ce au strâns lucrurile, vor părăsi camera și vor aștepta într-o zonă delimitată 

până vor termina toți elevii; 

- Pedagogul va însoți elevii din cele doua camere  până la ieșire, în mod organizat, 

păstrând distanța. 

- Un elev care nu poate veni să-şi ridice lucrurile personale, poate delega un alt coleg 

să-i ia lucrurile (procură). 

 

 

 

 

Descărcare documente utile: 

 

- Cerere de plecare din cămin (editabil) 

- Cerere de restituire a tarifului de cămin (editabil) 

- Procura - Împuternicire 

 

Afişat azi 19.05.2020 ora 15.00 
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