
 
 



Pentru	anul	universitar	2019	–	2020,	Universitatea	din	București	
oferă	locuri	de	cazare	în:	

	
 1.	Complex	Grozăvești	:	A1,	A,	B,	C,	D	

	

Descriere	cămin: Construcţia căminului	A1	(parter + 9 etaje) a fost terminată în 2008 şi 
începând cu luna octombrie 2008 este cazabil. Este compus din camere cu trei paturi, 
mobilier pentru trei persoane (birou pentru calculator, dulap, noptieră, scaune) şi grup 
sanitar complet utilat. Dispune de o cameră pentru persoane cu handicap, bufet şi lift. 
Fiecare etaj dispune de o bucătărie, o maşină de spălat pe fiecare palier şi cameră de uscat 
rufe. 

 
Căminele	A,	B,	C,	D	(parter + 5 etaje) sunt compuse din camere cu două paturi, mobilier 
pentru două persoane (dulap, masă pentru calculator, scaun) şi lavoar în cameră. Baia este 
comună; sunt două băi pe fiecare palier, dispuse la capetele culoarului. Căminele C şi D au 
fost renovate în anul 2006, căminul B a intrat în circuitul cazării în octombrie 2008, în 
urma unui proces de reparaţie, iar căminul A s-a redeschis în octombrie 2009. 

 
Adresă: Splaiul Independenţei, nr. 204, sector 6 

Mijloace	de	transport: Metrou: Grozăveşti; STB: 601, N120 
Administratori: Cămin A – Paraschiva Apostol; / Cămin B – Eugen Iordache; / Cămin C – 
Dufala Victoria; / Cămin D - Mircea Ungureanu; / Cămin Al - Cherața Pascu; 
Regie	lunară: căminele A, B, C, D - 130 RON, cămin A1 - 140 RON 
Facilități	 în	 zonă: în interiorul campusului :Lucky PointPub (biliard, wi-fi) și Filos Pub 
(karaoke, wi-fi), Supermarket Carrefour Orhideea (Farmacia HelpNet, Vodafone, Germanos, 
BRD, McDonald’s, KFC, Schimb valutar etc.), Copy Shop FirstCopy. 
Distanță: cămin-Universitate: 30-35 min; cămin-Timpuri Noi: 20-25 min. 

 
Păreri	studenți	 : „Eu locuiesc în Grozăvești B și sunt mulțumită de condiții. Camerele nu 
sunt mari, dar, cu puțină creativitate, te poți juca cu amenajarea spațiului în fel și chip. E 
renovat de câțiva ani, mobilierul este nou, avem termopane, căldură berechet iarna. 
Toaletele sunt, într-adevăr, pe hol, ceea 

ce îi poate speria pe unii. Și eu am fost destul de cocoloșită acasă, dar n-am suferit niciun 
șoc când s- au schimbat condițiile. Căminul te învață să te adaptezi mai ușor și să te 
descurci în multe situații fără să scâncești după mama. În schimb, se ciocăne destul de mult 
pe la uși. După sare, după cerșit pâine când ți-e prea lene să ieși prin ploaie până la 
Carrefour-ul de alături, după uscătorul de rufe  sau te  miri ce altceva. Dar asta îmi place 
grozav, îmi dă sentimentul ăla de tabără, de viață la comun.” (Andreea) 

 
 



„A1 e pe departe cel mai frumos și utilat cămin al Universităţii din Bucureşti. E un mediu 
oarecum mai select, pentru că aici nu prind loc decât cei mai buni dintre cei buni studenţi. 
Dezavantajul major îl reprezintă faptul că mai ai încă alţi doi colegi de cameră, de obicei, în 
astfel de cazuri, doi se împacă excepţional, iar al treilea rămâne în plus.” (Aura) 

 
Caminul D – Grozăvești, o cutie de chibrituri așezată într-un spațiu ideal. Voi începe cu 
părțile bune, pentru a nu vă descuraja de tot: căminul este foarte aproape de metrou 
(aproximativ 5 minute), zona este foarte draguță în orice anotimp și la orice oră. Aleea 
către cămin este îngrijită, sunt multe spații verzi, magazine și pub-uri. Zona este plină de 
viață, ai impresia ca nimeni nu doarme niciodată. Întreg personalul este foarte apropiat de 
studenți. Dar, există și părți rele: camerele sunt foarte mici (de două persoane), dotările 
sunt insuficiente (de exemplu, avem o singura măsuță la care trebuie să facem cu rândul), 
baia este pe hol!! Deși se face curățenie zilnic, toaletele și dușurile sunt veșnic murdare. 
Așadar, dacă îți dorești să ajungi repede la facultate (cam într-o jumătate de oră) și nu te 
supără lipsa de intimitate, spațiile mici și ...puțina (sau puțin mai multa) mizerie, caminul D 
ar putea fi un loc destul de bun pentru tine... (Iuliana) 

 

 



2. Stoian Militaru 
	

Descriere	 cămin	 : Căminul este un 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 (de regulă 
două băi, una cu cadă și una cu duș sau doar grup 
sanitar). Unele camere au şi balcon. Căminul a fost 
supus unor lucrări de întreţinere şi reparaţii (inclusiv 
montarea de geamuri termopan). Există lift pe fiecară 
scară (2 scări cu câte 8 etaje). Internetul este plătit 
separat de regia lunară, existând abonamente de 30 
RON/lună. 

 
		Adresă: Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 35 
Mijloace	 de	 transport: Metrou: C. Brâncoveanu; 
STB (nu direct către centru): 1, 10, 34, 116, 141, 232, 
N106, N112 
Administrator: Vlad Bădulescu 
Regie	lunară: 135 RON 

 

Facilități	în	zonă: McDonalds (stație de metrou C. 
Brâncoveanu), Mega Image, Supermarket Issa, Parcul 
Tineretului, Orășelul Copiilor, Mall Sun Plaza (metrou 
Piața Sudului), cafenea The Godfather (prețuri 
convenabile) 

 
Distanță:Cămin - Universitate: 15-20 

min; Cămin - Timpuri Noi: 30-
35 min 

 
Păreri	 studenţi: „Stau de 2 luni aici și e destul de 
ok, foarte liniștit. Curățenia depinde de lume, nu e 
frig.” (Adrian) 

 
 



 3. COMPLEX MIHAIL KOGĂLNICEANU 

	

Descriere	cămin:	Complexul este împărțit în două corpuri, A și B, cu camere de câte două, 
trei sau patru paturi. Băile se află pe palier și sunt separate, una pentru fete și una pentru 
băieți, curățate în fiecare zi cu excepția weekendurilor. 

Adresă: Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36 – 46, sector 5. 
Mijloace	de	transport: Metrou: Eroilor, STB: 61, 69, 90, 91, 122, 137, 268, 336, 601. 
Administrator: Cristina Tudor 
Regie	lunară: cameră 2 locuri - 130 RON, cameră 3-4 locuri - 125 RON 
Facilități	în	zonă: cantina Kogălniceanu, cabinetul medical al UB este în campus, terenuri și 
săli de sport (situate în interiorul campusului), Supermarket Angst, Non Stop Market (Piața 
Kogălniceanu), Parc Cișmigiu, Opera Națională, Parc Izvor, Club Silver Church.  
Distanță: cămin – Universitate: 20 – 30 min; cămin – Timpuri Noi: 20 – 25 min. 

 
Păreri	studenți: „Stau în cameră de patru persoane. E okay, nu e gălăgie mare, nu se pune 
muzică tare la ore târzii și e destul de curat.” (Mădălina) 

„Căminul Kogălniceanu este situat într-o zonă centrală, liniştită cu acces rapid la mijloacele de 
transport în comun. Condiţiile sunt foarte ok, pentru 100 şi ceva de lei pe lună. În plus, ai 
cantina aproape, cu mâncare foarte bună şi preţuri accesibile. Oamenii care populează 
căminul sunt faini, distracţia este în toi. Dezavantajele nu prea le-am simţit, bănuiesc că sunt 
la fel ca la toate căminele de stat: n-ai baie proprie, n-ai bucătărie deloc, intri doar dacă ai 
media foarte mare, dacă eşti caz social, minoritar sau copil de cadru didactic.” (Lavinia) 

 
 



 

 4. CĂMIN THEODOR PALLADY I ȘI II 
	

Descriere	 cămin: Căminul Theodor Pallady 1 are camere tip garsonieră, cu hol interior, 
patru paturi, grup sanitar propriu şi mobilier modern. Căminul a fost renovat în 2007. 
Căminul Theodor Pallady 2 a intrat în circuitul cazării începând cu luna octombrie 2008. 
Are camere tip garsonieră, cu 2 paturi, grup sanitar propriu şi mobilier nou. Cel mai 
apropiat mijloc de transport este staţia de metrou 1 Decembrie (se află exact la ieşirea de 
pe poarta căminului). 

 
Adresă: Bv. Theodor Pallady, nr. 24 
Mijloace	de	transport: Metrou: 1 Decembrie 1918, STB de noapte N11. 
Administrator: Lixandrescu Gheorghe 
Regie	lunară: Theodor Pallady 1 - 135 RON, Theodor Pallady 2 - 140 RON 
Facilități	zonă: MegaImage, LIDL, Supermarket Auchan, Supermarket Penny, Parc Titan. 
Distanță: cămin – Universitate: 30 – 35 min, cămin – Timpuri Noi: 25 – 30 min. 

 
Păreri	studenți: „Condițiile sunt foarte ok, decente, mult mai bune decât la celelalte cămine. 
Camerele sunt curate și, în general, este foarte curat și bine întreținut.” (Georgiana) 

„Majoritatea studenţilor n-au auzit de căminul acesta. E aşa..mai la marginea Bucureştiului, 
mai exact la staţia de metrou 1 Decembrie. Partea bună e că avem metroul aproape şi, 
contrar opiniei majoritare că stăm la capătul lumii, facem 20 de minute până la Unirii. Se 
poate şi mai rău. Căminul are condiţii foarte bune. Baie-n cameră, doar o colegă, mobilier 
nou. Dacă mă întrebi de viaţa de cămin... nu pot să zic decât că în Pallady nu este viaţă de 
cămin. La modul că aici mereu e linişte. N-ai zice că îl populează persoane de 20 de ani. N-ai 
zice că-l populează nimeni, la ce linişte este uneori. Dacă se adună mai mulţi pe hol şi 
schimbă şi ei păreri, ca studenţii, na, mai şi râd mai zgomotos, vine portarul şi întreabă ce-i 
cu debandada asta. Depinde ce vrei. Dacă vrei să înveţi şi să ai o viaţă liniştită, vino aici.” 
(Adriana) 

 
 



 
 
 



5. POLIGRAFIE 
	

Descriere	cămin:	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. 

 
Adresă: Str. Jiului nr. 163 (în curtea Colegiului Media) 
Mijloace	de	transport: STB: 331 (staţia Jiului), Metrou Jiului (la 20 de minute de mers 
pe jos)  
Facilități	în	zonă: magazin Mega Image, Parcul Herăstrău, Parcul Bazilescu, Romexpo , 
Benzinărie, Policlinica Pajura, Biserica Sfânta Vineri Pajura, diverse restaurante. 
Administrator: Corneliu Columb 
Regie	lunară: 125 RON 
Distanță	aproximativă	 cu	autobuzul: 45 minute (de la Universitate), 60 minute (de la 
Timpuri Noi). 

Păreri	studenţi: „Păi am stat patru în cameră. Condițiile erau accepatbile. Căminul e super, 
sunt niște condiții foarte bune, comparativ cu cele din alte cămine.” (Constantin) 

 
 
 



 
 



6. FUNDENI 
	

Descriere	cămin: are camere de două persoane. Fiecare cameră dispune de grup sanitar 
propriu. Căminul a fost izolat termic și renovat. Are două grupuri de Facebook, dintre care 
unul aparține administrației (ADMINISTRATIE CAMIN FUNDENI) și conține anunțuri . Cei 
cazați își aleg propria firmă de Internet, prețul fiind de 30 de lei de cameră. 

Adresă: Şos. Fundeni, nr. 252-254 (lângă Spitalul Fundeni, în curtea Grupului Școlar Sanitar 
Victor Babeș) 
Mijloace	de	transport: STB: 66; 182, 253; Tramvai: 22; Metrou Costin Georgian ( la 7 
stații cu 253, aprox. 10 - 15 min.) 
Administrator: Cosmin Marin 
Regie	lunară: 135 RON 

Facilități	în	zonă: McDonald's la Raul Colentina, Mega Image la 2 stații foarte mici 
de STB, Veranda Mall şi Kaufland la 8 staţii de STB, Lidl la 6 staţii de STB 
Distanță:	cămin - Universitate: 50 - 60 de minute; cămin - Timpuri Noi: 30 - 40 de minute 

 
Păreri	studenţi: „Este un cămin bun. Deși este la o distanță mai mare de facultate față de 
alte cămine, condițiile sunt bune. Camera este de 2 persoane cu baie proprie, lucru care se 
întâlnește în foarte puține cămine ale universității. Pe lângă asta, este și un cămin liniștit. 
Toate aceste aspecte m-au făcut să vreau să stau în continuare în Fundeni.” (Cătălina) 

 
„De la camere de două persoane, la baia în cameră, Căminul Fundeni oferă condiții foarte 
bune studenților. Ușile s-au schimbat cu termopan la baie, mobila este nouă. Ușa de la 
cameră este veche, iar pereții sunt ok, cel puțin la mine în cameră. Dezavantajul este 
reprezentat poate de distanța față de centru. Cu toate acestea, aș alege totuși să mai rămân 
aici încă un an.” 

(Andreea) 
 
„Mai puţin de o oră nu faci până în niciun punct de interes din Bucureşti. Numai până la 
supermarket, singurul nostru magazin din zonă, faci cam 10 minute. Preţuri un pic mai 
piperate, dar na, aia e, când ţi se face foame sau poftă de bere-n miezul nopţii, te sacrifici. 
Mă trezesc mai devreme decât toţi colegii mei şi ajung acasă mai târziu decât toţi. Ai zice că 
am cea mai activă viaţă. Eh, dacă stau să mă gândesc, nu este chiar aşa rău. Măcar iarna e 
cald, avem baie-n cameră şi am un singur coleg. Camera arată... hai să-i spun decent. Avem 
termopane, doar cu asta pot să mă laud. Aaa..şi saltele faine. Dulapul este mic. Şi n-avem 
cabină de duş. Faci duş aşa, în faţa chiuvetei. Dar, una peste alta, este linişte, având în 
vedere că sunt puţini studenţi. Deci poţi să înveţi aici. Portarii sunt de treaba, iar când te 
plictiseşti poţi da şi un chef mic, nu se supără nimeni. În rest...pentru distracţie, trebuie să 
faci un drum până în centru." (Bogdan) 

 



 
 


