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Art.1. Bursierii Statului Român, conform HG 288/1993 
 
a) Cetăţenii străini care doresc să urmeze cursurile Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău fără 
taxă, pot să aplice pentru o bursă din partea Guvernului României, direct la Ministerul Educaţiei 
Naționale (M.E.N.), Departamentul de Relaţii Internaţionale, până la data de 15 aprilie (str. General 
Berthelot, nr. 30, 010174, Bucureşti, România, tel. +40 21 405.62.00).  
Informaţii detaliate se vor obţine de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe: 
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=12021.  
Condiţia esenţială pentru obţinerea şi menţinerea bursei este studiul în limba română. Tuturor 
bursierilor le este finanţat un an pregătitor de limba română. 
b) Cetăţenii străini de origine etnică română pot aplica pentru o bursă destinată lor, prin intermediul 
Ambasadei României din statul respectiv. Procedura de aplicare este descrisă în Metodologia admiterii 
etnicilor români din Moldova, ţările învecinate şi diaspora, elaborată în fiecare an de M.E.N.  
 
Art. 2. Bursierii în baza unor acorduri bilaterale sau a unor oferte unilaterale din partea statului 
român beneficiază de o bursă lunară, cazare gratuită, în limita subvenţiei, şi alte drepturi, conform 
termenilor acordului. 
 
Art. 3. Studenţii din Spaţiul non-U.E., care se finanţează din surse proprii  
Studenţii străini din afara Uniunii Europene (U.E.) care doresc să se înscrie la Universitatea “Vasile 
Alecsandri” din Bacău ca studenţi care se finanţează din surse proprii trebuie să-şi depună/trimită 
actele necesare la Ministerul Educaţiei Naționale (str. Gen. Berthelot, nr. 30, 010174, Bucureşti, 
România, tel: +40 21 405 62 00).  
Documentele necesare pentru aplicare sunt: 
 
a) Pentru programe de studiu pre-universitar (an pregătitor pentru limba română) 
Copii legalizate după următoarele documente, traduse în limba română/ engleză/ franceză, în cazul în 
care originalele nu sunt redactate în una din aceste limbi străine:  

 Diploma de bacalaureat  
 Foaia matricolă pentru studiile liceale  
 Certificatul de naştere  
 Certificatul de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie)  
 Certificat medical  
 Copie simplă a paşaportului şi cărţii de identitate  
  Patru poze tip paşaport  
  Formular de aplicare/ Application form, completat corect şi semnat, disponibil pe pagina 

web a universităţii, la adresa [http://relint.ub.ro/prospective-students].  

b) Pentru programe de masterat 
Copii legalizate după următoarele documente, traduse în limba română/ engleză/ franceză, în cazul în 
care originalele nu sunt redactate în una din aceste limbi străine:  

 Diploma de bacalaureat  
 Diploma de licenţă  
 Foaia matricolă pentru studiile universitare  
 Certificatul de naştere  
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 Certificatul de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie)  
 Certificat medical  
 Copie simplă a paşaportului şi CI  
 Patru poze tip paşaport  
 Formular de aplicare/ Application Form completat corect şi semnat, disponibil la adresa 

[http://relint.ub.ro/prospective-students]. 
 
c) Pentru programe de doctorat 
Copii legalizate după următoarele documente, traduse în limba română/engleză/franceză, în cazul în 
care originalele nu sunt redactate în una din aceste limbi străine:  

 Diploma de bacalaureat  
 Diploma de licenţă  
 Diploma de masterat  
 Foaia matricolă pentru studiile universitare de masterat  
 Certificatul de naştere  
 Certificatul de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie)  
 Certificat medical  
 Copie simplă a paşaportului şi CI  
 Curriculum Vitae  
 Lista publicaţiilor  
 Patru poze tip paşaport  
 Formular de aplicare/ Application form completat corect şi semnat, disponibil la adresa 

[http://relint.ub.ro/prospective-students].  

d) Taxele de şcolarizare 
 
Conform Ordonanţei de Guvern (O.G.) nr. 22/29.08.2009 privind stabilirea cuantumului minim al 
taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care 
nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiu Economic 
European şi din Confederaţia Elveţiană şi a Legii nr. 1/06.01.2010 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 22/2009, pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene (UE), taxele de şcolarizare pentru 
învăţământ la zi, ciclul de licenţă şi masterat universitar şi postuniversitar, sunt: 

 220 euro/lună pentru an pregătitor; 
 270 euro/lună pentru nivel licenţă (domeniile tehnic, ştiinţe, matematici şi matematici aplicate, 

sport); 
 220 euro/lună pentru nivel licenţă (domeniile sociouman, psihologie, economic); 
 290 euro/lună pentru nivel master şi doctorat (domeniile tehnic, ştiinţe, matematici şi 

matematici aplicate, sport); 
 240 euro/lună pentru nivel master şi doctorat (domeniile sociouman, psihologie, economic); 

Studiile pentru anul pregătitor se organizează numai la zi. 
 
Pentru învăţământ la distanţă (ID) şi frecvenţă redusă (FR), ciclul de licenţă,  pentru fiecare an de 
studii se plătesc taxele pentru 3 luni, la cuantumul corespunzător domeniilor de învăţământ menţionate 
la învăţământul cu frecvenţă. Taxele se achită integral, pentru un an de studiu, în avans, la începutul 
anului universitar. 
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 270 euro – pentru examenul de licenţă (domeniile tehnic, ştiinţe, matematici şi matematici 
aplicate, sport); 

 220 euro – pentru examenul de licenţă (domeniile sociouman, psihologie, economic); 
 
 
Pentru învăţământ la distanţă (ID) şi frecvenţă redusă (FR), ciclul de masterat, se vor achita 
următoarele taxe: 

 290 euro – pentru examenul de admitere (domeniile tehnic, ştiinţe, matematici şi matematici 
aplicate, sport); 

 240 euro – pentru examenul de admitere (domeniile sociouman, psihologie, economic); 
Pentru fiecare an de studii se plătesc taxele pentru 3 luni, la cuantumul corespunzător domeniilor de 
învăţământ menţionate la învăţământul cu frecvenţă. Taxele se achită integral, pentru un an de studiu, 
în avans, la începutul anului universitar. 
 

 270 euro – pentru examenul de disertaţie (domeniile tehnic, ştiinţe, matematici şi matematici 
aplicate, sport); 

 220 euro – pentru examenul de disertaţie (domeniile sociouman, psihologie, economic). 
 
Studiile universitare de masterat şi doctorat se organizează la zi sau la fără frecvenţă (FF). Taxele 
stabilite prin O.G 22/29.08.2009 pentru aceste studii, sunt: 
Cursuri de zi: 

 290 euro/ lună; 
Cursuri fără frecvenţă: 

 290 euro – pentru colocviul de admitere; 
 290 euro – pentru fiecare examen/referat; 
 540 euro – pentru teza de doctorat (domeniul tehnic); 

Taxele trebuie achitate integral pentru un an de studii, în avans, la începutul anului universitar, 
respectiv la înscrierea pentru susţinerea referatului sau a tezei de doctorat. 
 
e) Studenţii străini de origine etnică română pot beneficia de o reducere de 30% a taxei de 
şcolarizare, conform H.G. 689/1994, art. 17. dacă adresează Ministerului Educaţiei Naționale, Direcţia 
Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, o cerere în acest sens şi anexează documentele 
doveditoare (copie după paşaportul străin, copie după certificatul de naştere propriu şi al unuia dintre 
părinţi, declaraţie notarială pe proprie răspundere că nu deţine buletin românesc şi domiciliul stabil în 
România). Taxele nu acoperă costurile cazării şi întreţinerii.  
 
f) După procesarea dosarelor de admitere, M.E.N. eliberează o scrisoare de acceptare pentru studii. 
Numai după primirea acesteia, cetăţeanul străin (dintr-o ţară pentru care se solicită viză) virează banii 
în contul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău şi aplică pentru obţinerea vizei la Ambasada 
României din statul respectiv. Dacă cetăţeanul respectiv aparţine unei ţări pentru care nu se solicită 
viză pentru intrarea în România, acesta se prezintă direct la Universitate cu scrisoarea de acceptare 
pentru înmatriculare. 
 
g) În momentul în care candidatul străin admis la studii se prezintă la Universitate, în vederea 
înmatriculării, trebuie să aducă la Rectoratul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău scrisoarea de 
acceptare în original şi dovada plăţii taxelor. Pentru anul pregătitor el va fi înmatriculat la Facultatea 
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de Litere, urmând să fie înmatriculat la facultatea al cărui program de studiu doreşte să-l frecventeze, 
numai după obţinerea Certificatului de competenţă lingvistică pentru limba română. 
 
Art. 4. Studenţii care se finanţează din surse proprii din Spaţiul UE 
 
a) Cetăţenii statelor membre U.E. urmează aceeaşi procedură de admitere ca şi cetăţenii români. 
M.E.N. reglementează admiterea acestei categorii de cetăţeni străini.  
 
b) Taxele de şcolarizare pentru cetăţenii U.E., conform Legii 316/2006, sunt aceleaşi ca pentru 
cetăţenii români. 
 
Art. 5. Studenţii care vin în cadrul unui acord între universităţi trebuie să prezinte următoarele 
documente la Rectoratul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău (Calea Mărăşeşti, nr. 157, 
600115, Bacău, România, tel./fax +40 534712): 

 Nominalizare pentru mobilitate din partea universităţii partenere  
 Formular de solicitare a cazării Student accomodation form disponibil pe pagina web a 

universităţii, la adresa [http://relint.ub.ro/prospective-students].   
 
Art. 6. Înregistrarea la Serviciul pentru Imigrări Bacău 
 
a) Fiecare cetăţean străin care doreşte să frecventeze cursurile Universităţii “Vasile Alecsandri” din 
Bacău are obligaţia să se înregistreze la Serviciul pentru Imigrări Bacău în termen de 30 de zile de la 
intrarea pe teritoriul României.  
 
b) Cetăţenii non-U.E. trebuie să prezinte o serie de documente în vederea obţinerii permisului de 
şedere de la Serviciul pentru Imigrări Bacău. 
 
c) Cetăţenii din statele membre U.E. şi Spaţiul Economic European (S.E.E.) urmează procedura 
specială prevăzută de O.U.G. 102/2005 cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 

 
 

R E C T O R, 
 
 

Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEFF 
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