
Servicii de cazare 

Facultatea de Inginerie asigură cazarea studenţilor în căminele studențești aflate în 

folosinţa Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău dispune de patru cămine studenţeşti: 

  Cămin nr. 1 – strada Mărăşeşti, nr. 157 – cu o capacitate de cazare de 208 locuri, la 

norma sanitară de 4 locuri în cameră, cu grup sanitar comun; 

 Cămin nr. 2 – strada Mărăşeşti, nr. 157 – cu o capacitate de cazare de 276 locuri, la 

norma sanitară de 4 locuri în cameră, cu grup sanitar comun; 

 Cămin nr. 3 – strada Spiru Haret, nr. 8 – cu o capacitate de cazare de 243 locuri, la 

norma sanitară de 3 locuri în cameră, cu grup sanitar propriu; 

 Cămin nr. 4 – strada Violetelor, nr. 9A – cu o capacitate de 102 locuri, la norma sanitară 

de 3 locuri în cameră, cu baie şi grup sanitar propriu. 

Dreptul de cazare se acordă studenţilor Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

înmatriculaţi la învăţămîntul cu frecvenţă, aflaţi pe locuri bugetare, de la ciclurile universitare de 

licenţă, master și doctorat, care nu au domiciliul stabil în municipiul Bacău, precum şi studenţii 

străini veniţi la studii în cadrul programelor LLP ERASMUS, CEEPUS şi diferite acorduri 

interuniversitare și interguvernamentale. 

În limita locurilor disponibile, pot fi cazaţi studenţii cu taxă ai Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău. 

Tarifele de cazare sunt aprobate de Senatul universităţii. 

 

Posibilităţi de servire a mesei în campusul universitar 

Studenţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pot să servească masa la 

Restaurantul universităţii. Acesta este situat pe strada Mărăşeşti, nr. 157 – are o capacitate de 

400 locuri/ serie. 

Cantina este deschisă de luni până vineri între 11:00 – 15:00. 

 

Servicii de informare şi documentare, asigurate de Biblioteca Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău 

Patrimoniul documentar al Bibliotecii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

cuprinde: cărţi, publicaţii seriale, documente audiovizuale, documente cartografice, documente 

electronice şi alte categorii de documente care au fost publicate pe diferite suporturi materiale şi 

care fac parte din categoria bunurilor culturale comune sau a bunurilor culturale de patrimoniu. 

Colecţiile bibliotecii corespund nevoilor de documentare ale utilizatorilor şi exigenţelor 

societăţii informaţionale de astăzi, fiind structurate astfel: 

· cărţi; 

· publicaţii periodice; 

· colecţii special (carte rară şi preţioasă, standarde şi brevete de inventive, depozit pasiv). 

Catalogul bibliotecii este disponibil online cu acces de pe site-ul universităţii. 

Biblioteca Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău face parte din sistemul integrat al 

bibliotecilor din România şi are relaţii de cooperare cu alte biblioteci universitare, publice sau 

şcolare, cu centre de informare şi documentare sau cu instituţii cu preocupări din domeniul 

învăţământului, din ţară şi din străinătate. 

 Biblioteca dispune de o sală de conferinţe, spaţii de lectură cu acces liber la rafturile de 

publicaţii, spaţii de studiu dotate cu calculatoare şi cu acces la internet. De asemenea, biblioteca 

oferă studenţilor posibilitatea de a realiza ei înşişi copierea xerox a unor surse documentare. 

 

Servicii de copiere, editare, multiplicare 

Pentru imprimarea, legarea şi copertarea lucrărilor de finalizare a studiilor, studenţilor 

facultăţii le stă la dispoziţie Centrul de multiplicare, care funcţionează pe lângă Editura „Alma 

Mater” a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 


