
PREZENTAREA CÃMINELOR UNIVERSITÃÞII DIN BUCUREªTI

a. COMPLEX STUDENÞESC GROZÃVEªTI (capacitate totalã de cazare: 2300 locuri)
Adresa: Splaiul Independenþei, nr. 204
Mijloace de transport: Metrou: Grozãveºti; RATB: 601 Administratori:
Cãmin A - Paraschiva Apostol; Telefon: 021-318.88.58;
Cãmin B – Eugen Iordache; Telefon: 021-318.88.58;
Cãmin C - Ana Tivga; Telefon: 021-318.88.61;
Cãmin D - Viorica Anghelescu; Telefon: 021-318.88.60.
Cãmin Al - Traian Munteanu;
Descriere:
Complexul Grozãveºti are cãminele A, B, C, D (parter + 5 etaje) compuse din camere cu douã paturi, mobilier 
pentru douã persoane (dulap, masã pentru calculator, scaun) ºi lavoar în camerã. Baia este comunã; sunt douã 
bãi pe fiecare palier, dispuse la capetele culoarului. Cãminele sunt recent renovate ºi mobilierul este nou 
(cãminele C ºi D - renovate în anul 2006; cãminul B reintrã în circuitul cazãrii în octombrie 2008, în urma unui 
proces de reparaþie capitalã; cãminul A este temporar închis, pânã la finalizarea lucrãrilor; ca urmare a estimãrii 
fãcute de cãtre societatea contractantã, acesta ar putea reintra în circuitul de cazare în cursul anului universitar 
2008-2009).
Construcþia cãminului A1 (parter + 9 etaje) a fost terminatã în 2008, în acesta urmând sã fie cazaþi studenþi 
începând cu luna octombrie 2008; îndeplineºte criteriile pentru cazarea studenþilor în cele mai bune condiþii. 
Este compus din camere cu trei paturi, mobilier pentru trei persoane (birou pentru calculator, dulap, noptierã, 
scaune) ºi grup sanitar complet utilat.. Cãminul A1 dispune de o camerã pentru persoane cu handicap, bufet ºi 
lift. Fiecare etaj dispune de un oficiu pentru prepararea hranei, având o maºinã de gãtit, precum ºi de o 
spãlãtorie dotatã cu maºinã de spãlat ºi camerã de uscat rufe. La parter, se va organiza un bufet cu produse de la 
Cantina Mihail Kogãlniceanu. În viitor, cãminul va avea spaþii de recreere pe fiecare etaj, dotate cu canapele, 
scaune, televizor.

b. COMPLEX MIHAIL KOGÃLNICEANU (capacitate de cazare: 614 locuri)
Adresã: Bd. Mihail Kogãlniceanu, nr. 36-46
Mijloace de transport: Metrou: Eroilor; RATB: 61, 69, 90, 91, 122, 137, 268, 336, 601;
Administrator: Cristina Tudor; Telefon: 021-315.55.25.
Descriere:
Complexul Mihail Kogãlniceanu format din cãminele A ºi B, compuse din camere cu douã, trei sau patru 
paturi; pe fiecare palier se gãsesc douã bãi. Cãminele au fost renovate, fiind dotate cu geamuri termopan ºi 
mobilier complet nou.

c. CÃMIN POLIGRAFIE (capacitate de cazare: 244 locuri)
Adresa: Bd. Ficusului, nr. 4
Mijloace de transport: RATB: 331;
Administrator: Safta Rodica
Descriere:
Cãminul Poligrafie are camere cu patru paturi ºi. douã bãi comune pe fiecare palier. Cãminul a fost renovat în 
2007, lucãrile constând în izolaþie termicã exterioarã ºi în montarea geamurilor ºi uºilor termopan; mobilierul 
din camere este nou.

d. CÃMIN TH. PALLADY 1 (capacitate de cazare: 218 locuri)
Adresa: Bd. Th. Pallady, nr. 24
Mijloace de transport: Metrou: N. Grigorescu; 
Administrator: Columb Florica; Telefon: 021-345.48.90 
Descriere:
Cãminul Th. Pallady are camere tip garsonierã, cu hol interior, patru paturi, grup sanitar propriu ºi mobilier 
modern. Cãminul a fost renovat în 2007.

e. CÃMIN TH. PALLADY 2 (capacitate de cazare: 194 locuri)
Adresa: Bd. Th. Pallady, nr. 24
Mijloace de transport: Metrou: N. Grigorescu;
Administrator: Columb Florica; Telefon: 021-345.48.90



Descriere:
Cãminul Th. Pallady 2 are camere tip garsonierã, cu 2 paturi, grup sanitar propriu ºi mobilier nou; intrã în 
circuitul cazãrii începând cu luna octombrie 2008.

f. CÃMIN STOIAN MILITARU (capacitate de cazare: 471 locuri)
Adresa: Str. Stoian Militaru, nr. 18
Mijloace de transport: Metrou: C. Brâncoveanu;
Administrator: Ioana Ionescu; Telefon: 021-332.43.25.
Descriere:
Bloc de apartamente cu camere de douã/trei/patru paturi, bucãtãrie, grup sanitar propriu. Cãminul a fost supus 
unor lucrãri de întreþinere ºi reparaþii (inclusiv montarea de geamuri termopan), urmând ca mobilierul sã fie 
înlocuit.

g. CÃMIN FUNDENI (capacitate de cazare: 204 locuri)
Adresa: ªos. Fundeni, nr. 252-254
Mijloace de transport: RATB: 66; 182
Administrator: Adriana Mândruþã
Descriere:
Cãminul Fundeni are camere cu douã paturi ºi mobilier corespunzãtor. Fiecare camerã dispune de grup sanitar 
în camerã. Cãminul a fost izolat termic ºi renovat.

h. CÃMIN PANDURI (capacitate de cazare: 224 locuri)
Adresa: ªos. Pandurilor, nr. 90
Mijloace de transport: RATB: 69, 90,91, 96, 122,126, 137, 226, 268, 368;
Administrator: Cherana Pascu; Telefon: 021-410 31 78.
Descriere:
Camere cu douã/cinci paturi, grupuri sanitare pe fiecare palier, maºini de spãlat rufe. Baie comunã pe fiecare 
palier. Cãminul a fost renovat ºi izolat termic în 2007.

i. COMPLEX STUDENÞESC MÃGURELE (capacitate de cazare: 648 locuri)
Adresa: Com. Mãgurele, str. Fizicienilor, nr. 3-9
Mijloace de transport: RATB: 433, 455;
Administratori: Gl, G2 - Silvia Graur; G3, G4 - Ioana Perijoc; Telefon: 021-457.41.29
4574949/int. 173
Descriere:
Complexul Mãgurele este format din cãminele Gl, G2, G3, G4 care au în compunere module cu douã camere, 
cu douã/trei paturi; dispune de un hol ºi de grup sanitar propriu. 

j. CÃMIN C - LEU, et. I ºi II (capacitate de cazare: 244 locuri) 
Adresa: B-dul Iuliu Maniu 1-3
Mijloace de transport: Metrou: Politehnica, RATB: 61, 62, 71, 122, 126, 136, 236, 336, 
Descriere: Camere cu douã paturi ºi grupuri sanitare pe palier.

CANTINA STUDENÞEASCÃ

CANTINA M. KOGÃLNICEANU
Adresa: Bd. Mihail Kogãlniceanu, nr. 36-46
Mijloace de transport: Metrou: Eroilor;
RATB: 61, 69, 90, 91, 122, 137, 268, 336, 601;
Program: Luni-Vineri: 11.30-17.00; 18.00-20.00
Administrator: Iancu Bozu; Telefon: 021-315.55.23
Descriere:
Cantina Mihail Kogãlniceanu are o capacitate de 1000 persoane/zi, mobilier nou, baie. A fost renovatã în 
2007.


