ASE a fost mereu alaturi de oamenii aflati la grea incercare si, cu siguranta, asa va fi si de
data aceasta! In acest sens, ASE organizeaza un HUB Umanitar pentru colectarea de bunuri
pentru sprijin și asistență umanitară, destinate anumitor categorii de cetăţeni străini sau
apatrizi, proveniti din Ucraina.

Va invitam si va rugam sa contribuim la campania pe care o desfasuram in perioada
04.03.2022 – 09.03.2022, cu:
1. BANI in contul de mai jos:
Fundaţia Academiei de Studii Economice Bucureşti
Cont: RO43RNCB0072140334030001
2. BUNURI , astfel:
 Paturi pliante / Saltele / Saci dormit / Pături groase/călduroase / Perne și fețe perne
/ Cearșeafuri / Prosoape / Papuci / Pelerine ploaie / sosete copii, femei /Mănuși,
căciuli / Șervețele umede / Batiste și prosoape de hârtie / Săpun lichid, șampon / Pastă
și periuțe dinți /Pampers, și altele asemenea
3. MEDICAMENTE:
 Alcool sanitar sticle mici / Dezinfectant sticle mici / Pansamente/Feșe sterile /
 Paracetamol / Aspirină (Aspenter) / Antinevralgic
 Sirop tuse și antipiretic copii
4. Cartele sim pre-pay telefonie si internet.
Colectarea bunurilor se face pe Str. Frumoasă nr. 31, sala 02, în intervalul 10:00 - 19:00 prin
studenții voluntari ASE, în perioada 04.03.2022 – 09.03.2022.
ASE a pus la dispozitia autorităților spatii de cazare pentru anumite categorii de cetăţeni
străini sau apatrizi, aflaţi în situaţii deosebite, provenite din Ucraina, după cum urmează:
Spatii pentru cazare studenți - în căminele studențești, pe locuri de fete, după cum
urmează:
1. În caminul Belvedere A1, la parter sunt 14 camere a câte 2 locuri, respectiv 28 locuri
cazare studenti.
2. În căminul Vitan, la Parter 16 camere a câte 2 locuri, respectiv 32 locuri cazare studenti.
Spații de cazare pentru mame cu copii, aflate în situaţii deosebite, provenite din
Ucraina, - 15 camere cu dotări de tip hotelier, cu două paturi separate în camera, și alte
două apartamente a cate doua locuri de cazare, in paturi matrimoniale, în incinta Centrului
propriu de pregătire profesională de la Covasna.
 Pentru spatiile de cazare din București se poate asigura hrana in limita a 29 lei/zi.

