
COMPLEX AGRONOMIE MINIMARKET

Gama de p  roduse care v  ă   stau la dispoziţie:  
 Mezeluri
 Brânzeturi
 Băuturi răcoritoare
 Băuturi alcoolice
 Băcanie
 Pâine
 Ţigări
 Detergenţi
 Cosmetică
 Papetărie
 Electronice

Program:  Luni-Vineri  08:00 – 02:00
        Sâmbăta  -  Închis
       Duminică  17:00 – 24:00

CANTINA  COMPLEXULUI  STUDENŢESC  AGRONOMIA

Aici puteţi servi:
 gustări calde
 gustări reci
 supe
 ciorbe
 preparate din carne – peşte, pui, porc, vacă.
 Băuturi răcoritoare
 Produse de patiserie
 Preparate tradiţionale

Program:  08:30 – 20:30

www.campusagronomie.ro

http://www.campusagronomie.ro/


RESTAURANTUL RUSTIC

 Salon cu specific românesc
 Se pot organiza mese festive, aniversări.

Program:  08:30 – ultimul client

TERASA RUSTIC

 Mâncare cu specific românesc
 Pizza

Program:  08:30 – ultimul client

SERVICIUL CAMPUS STUDENTESC 

 Plata regiei de camin
 Probleme cu privire la card-urile BCR.
Program:  08.00 – 12.00

CABINETUL MEDICAL DIN COMPLEXUL STUDENTESC 
AGRONOMIA

Asistenţa medicală din complexul studenţesc Agronomia este asigurat de 
cabinetul medical situat la parterul caminului A3.

Cabinetul medical oferă asistenţă, consultaţii si tratament pentru Medicină 
Generală si Stomatologie.

Cabinetul de Medicină Generală este deservit de 2 medici si 2 asistente:
 Dr. Rodica Gresoiu   – coordonator cabinet USAMVB.
 Dr. Irina Cambrea  

Se  asigură consultaţii  si  tratamente  de  urgentă,  eliberându se  bilete  de  trimitere  la 
medici de specialitate.

www.campusagronomie.ro

http://www.campusagronomie.ro/


Cabinetul de Stomatologie este deservit din 2 medici si 2 asistente:
 Dr. Violeta Paun  
 Dr. Mihaela Voicu  

Se asigură asistentă stomatologică:
• de urgentă(extracţii dentare); 
• profilactică (detartraj cu ultrasunete, periaj professional); 
• tratamente (carii);

NOTĂ  :    Nu se eliberează reţete compensate sau gratuite.
              Se pot elibera numai de la medici de familie.

Program: se lucrează în 2 ture: 08.00 – 19.00

În  afara  orelor  de  program  in  zilele  de  SÂMBĂTĂ  şi  DUMINICĂ  şi  sărbătorile  legale 
studenţii cu probleme medicale urgente se pot adresa celui mai apropiat spital - CAILE 
FERATE 2 (CF2), vis-a-vis de Hotelul Sofitel. 

Contact: centrala USAMVB - 021/318.25.64, interior 253.

www.campusagronomie.ro

http://www.campusagronomie.ro/

