
 



Pentru anul universitar 2013-2014,  Universitatea din Bucureşti oferă locuri de cazare în: 
 
COMPLEX GROZĂVEŞTI : A1, A, B, C, D 
Construcţia căminului A1 (parter + 9 etaje) a fost terminată în 2008. Este compus din camere 
spaţioase cu trei paturi, un raft mare, mobilier pentru trei persoane (birou pentru calculator, 
dulap, noptieră, scaune) şi grup sanitar complet utilat în incinta camerei. Are şi balcon, o cameră 
în care pot fi spălate haine sau unde se poate găti la plită electrică.  
 
Complexul Grozăveşti are căminele A, B, C, D (parter + 5 etaje) compuse din camere cu două 
paturi, un birou, două scaune şi lavoar în cameră. Baia este comună; sunt două băi pe fiecare 
palier, dispuse la capetele culoarului, cu patru cabine de duş. Căminele sunt recent renovate şi 
mobilierul este nou (căminele C şi D - renovate în anul 2006; căminul B – renovat în octombrie 
2008, A – renovat in 2009). Are grup de Facebook. 
 
Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 204, sector 6 
Mijloace de transport: Metrou: Grozăveşti; RATB: 601, N120 
Administratori: 
Cămin A – Paraschiva Apostol; / Cămin B – Eugen Iordache; / Cămin C – Ana Tivga;  
Cămin D - Viorica Anghelescu; / Cămin Al - Traian Munteanu; 
 
Păreri studenţi: 
Pot să spun sincer că e mult mai bine decât mă aşteptam eu, mobilierul e ok, iar faptul că 
suntem doar două în cameră e mai mult decât bine. Iniţial mi-a fost puţintel greu să mă 
obişnuiesc cu duşurile, dar ulterior m-am obişnuit şi sper să stau tot aici. – Larisa, anul 1, cămin 
D 
 
Bună! Eu sunt mulţumită de cămin, condiţiile sunt foarte bune, totul este încă nou, recent 
renovat. Este camera mare, baia în cameră... deci sunt condiţii foarte bune. – Camelia, anul 1, 
cămin A1 

 



CĂMIN TH. PALLADY I  
Căminul a fost renovat în 2007. Camerele sunt foarte spațioase de tip garsonieră, cu patru paturi, 
birou, noptiere, etajere și mobilă nouă. Marele avantaj este holul de la intrarea în fiecare cameră, 
care face legătura între cameră și baie, hol ce poate fi folosit ca bucătărie, având un perete 
îmbrăcat în faianță special în acest scop. Baia este în cameră, destul de spațioasă oferind 
posibilitatea de a avea mașină de spălat. Campusul Pallady deține grup de Facebook unde 
locatarii relaționează, pregătesc ieşiri în oraş, la fotbal sau activități sportive, și se ajută în caz de 
nevoie. 
 
Păreri studenţi: 
Locuiesc din 2010 în acest cămin și îl consider unul dintre cele mai bune din București, fiind 
aproape ca o mare familie, dovadă faptul că anul trecut am făcut și primul Revelion în acest 
cămin, fiind prezenți peste 20 de locatari. – Ştefan, student 
 
Adresa: Bd. Th. Pallady, nr. 24 
Mijloace de transport: Metrou: 1 Decembrie 1918; 
Administrator: Columb Florica 
 
CĂMIN THEODOR PALLADY II  
Căminul Th. Pallady 2 are camere tip garsonieră, cu 2 paturi, dulapuri, birouri şi noptiere, grup 
sanitar propriu şi mobilier nou. Există grup de Facebook al căminului. A fost renovat in 2008. 
 
Adresa: Bd. Th. Pallady, nr. 24 (în curtea liceului Costin D. Neniţescu) 
Mijloace de transport: Metrou: 1 Decembrie 1918; 
Administrator: Columb Florica 
Păreri studenţi: 
E unul dintre cele mai bune cămine puse la dispoziţie de Universitate. Condiţiile sunt 
satisfăcătoare, este un loc curat, liniştit şi, personal, mi-a plăcut să locuiesc aici şi mi-ar plăcea 
să fie aşa şi în anii viitori . – Alexandra, anul 1 

 



 
CĂMIN STOIAN MILITARU  
Bloc de apartamente cu camere de două/trei/patru paturi, cu două/trei dulapuri, bucătărie, hol, 
debara la comun şi un grup sanitar propriu la două camere. Unele camere au şi balcon. Căminul a 
fost supus unor lucrări de întreţinere şi reparaţii (inclusiv montarea de geamuri termopan). 
 
Adresa: Str. Stoian Militaru, nr. 18 
Mijloace de transport: Metrou: C. Brâncoveanu; 
Administrator: Ioana Ionescu 
 
Păreri studenţi: 
 

E prea liniștit pentru gusturile mele, dar lumea e ok şi doamna administrator care e pe ambele 
cămine e genială - o femeie super drăguță. - Gabriel, anul 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPLEX MIHAIL KOGĂLNICEANU  

Complexul Mihail Kogălniceanu format din căminele A şi B, compuse din camere cu două, trei 
sau patru paturi, iar mobilierul diferă între corpurile A şi B. În A paturile sunt cu ramă de metal 
şi pe bază de arcuri, noptiere din metal şi două mese. În B paturile sunt cu ramă de lemn şi saltea 
normală, un birou şi noptiere din lemn pentru fiecare persoană. Dulapurile sunt în micul hol de la 
intrarea în cameră, câte unul pentru fiecare. Pe palier se găsesc două băi - sunt întreţinute bine, 
femeia de serviciu face curat în fiecare zi de luni până vineri. În weekend nu are program, 
Căminele au fost renovate, fiind dotate cu geamuri termopan şi mobilier complet nou. Are grup 
de Facebook. 
 
Adresă: Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Sector 5 
Mijloace de transport: Metrou: Eroilor; RATB: 61, 69, 90, 91, 122, 137, 268, 336, 601; 
Administrator: Cristina Tudor 
 
Păreri studenţi: 
 

În principiu e foarte ok căminul. E situat în centru, ai acces uşor la mijloace de transport, 
condiţiile sunt bune. Singurul lucru negativ e faptul că nu se face curăţenie în weekend şi se face 
mizerie în baie şi pe hol. Lucrul cel mai important: NU sunt gândaci şi are un părculeţ foarte 
drăguţ în faţă, cu foarte multa verdeaţă. – Oana, anul 2  

 

 



CĂMIN FUNDENI  

Căminul Fundeni are camere de două persoane. Înăuntru se găsesc o masă şi un dulap pe lângă 
cele două paturi. Fiecare cameră dispune de grup sanitar în cameră. Căminul a fost izolat termic 
şi renovat.  
 
Adresa: Şos. Fundeni, nr. 252-254 (în curtea liceului Victor Babeş) 
Mijloace de transport: RATB: 66; 182, 253 
Administrator: Adriana Mândruţă 
 
Păreri studenţi: 
 
Căminul Fundeni este un loc liniştit, însă departe de zona centrală. – Valentin, anul 2 
 

 



CĂMIN POLIGRAFIE  
Căminul Poligrafie are camere cu patru paturi, un singur birou şi o masă. Este o singură baie 
comună (atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi) pe fiecare palier. Există grup online de 
Facebook. Căminul a fost renovat în 2007, lucrările constând în izolaţie termică exterioară şi în 
montarea geamurilor şi uşilor termopan. 
 
Adresa: Str. Jiului nr. 163 (în curtea Colegiului Media) 
Mijloace de transport: RATB: 331 (staţia Jiului) 
Administrator: Safta Rodica 
 
Păreri studenţi: 
 
Părerea mea este că acest cămin este destul de liniştit şi mai curat decât multe altele din centrul 
Bucureştiului, chit că este destul de departe de facultate. Doamna administrator este ok, e 
iubitoare de câini şi pisici, dar numai ale căminului, nu înseamnă că poţi să le aduci pe ale tale. 
Zona din împrejurime este solitară şi dezolantă dar e chiar liniştită şi în regulă.- Raluca, anul 1 
 

 



CĂMIN PANDURI  
Camerele sunt variate, de la camere de două persoane la camere de şase, mobilierul e suficient 
încât să nu aglomereze spaţiul, există şi maşini de rufe. Baia este comună, pe fiecare palier. 
Căminul a fost renovat şi izolat termic în 2007. Are grup de Facebook.  
 
Adresa: Şos. Pandurilor, nr. 90 
Mijloace de transport: RATB: 69, 90,91, 96, 122,126, 137, 226, 268, 368; 
Administrator: Cherana Pascu;  
 
Păreri studenţi: 
 
Este potrivit pentru studentul petrecăreț, oferindu-ti o atmosfera studențească. - Dana, anul 3 
 

 
 
 



COMPLEX MĂGURELE   
Complexul Măgurele este format din căminele Gl, G2, G3, G4 care au în compunere module cu 
două camere, cu două/trei paturi; dispune de un hol şi de grup sanitar propriu pe modul. Nu 
există grup de Facebook. 
 
Adresa: Com. Măgurele, str. Fizicienilor, nr. 3-9 
Mijloace de transport: RATB: 433, 455 (linia RATB a fost desfiinţată); Maxi Taxi: de pe Bd. 
13 Septembrie, opreşte chiar în faţa căminului dacă este solicitat (tarif: 2,5 lei) 
Administratori: Gl, G2 - Silvia Graur; G3, G4 - Ioana Perijoc 
 
Băile sunt cum ai tu grijă de ele. Sunt pe modul: ai duş într-o parte şi baia lângă. E liniştit... 
dacă vrei să te duci la terase sunt vreo 2, 3 sau 4 ca lumea.... Poţi dormi liniştit. – Robert, anul 2 
 

 



 
CĂMIN C - LEU  
Camerele sunt de două persoane cu două paturi demontabile, două noptiere, un birou, un dulap 
incorporat în perete (spaţios). Există şi o baie pe palier cu patru duşuri. În apropiere se află 
cantina Leu şi AFI Palace Cotroceni. 
 
Adresa: B-dul Iuliu Maniu 1-3 
Mijloace de transport: Metrou: Politehnica, RATB: 61, 62, 71, 122, 126, 136, 236, 336, 
Administrator: Paulica 
 
Este dificil cu baia şi duşurile, însă îmi place că suntem două persoane în cameră. – Dorina, 
anul 1 
 

 


