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BAZA LEGALĂ 
 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Legea nr. 288/2004, privind organizarea studiilor universitare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 353/2009 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea 
Institutului Naţional de Informaţii în Academia Naţională de Informaţii, în 
subordinea Serviciului Român de Informaţii; 

 Ordinul Ministerului, Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  
nr. 3.666/2012, privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului; 

 Carta Universitară a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai 
Viteazul”. 

 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1. Prezentul Cod cuprinde drepturile şi obligaţiile studenţilor 

înmatriculaţi în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. 
Art. 2. (1) Calitatea de student al Academiei Naţionale de Informaţii 

„Mihai Viteazul” se dobândeşte prin admiterea la unul dintre programele de 
studii universitare de licenţă, master şi, respectiv, doctorat organizate 
conform cadrului legal în vigoare. 

(2) Între student şi Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, ca 
reprezentant al Serviciului Român de Informaţii, se încheie un contract de 
şcolarizare. 

(3) Contractul de şcolarizare încheiat între student şi Academia 
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, ca reprezentant al Serviciului Român 
de Informaţii, nu se poate modifica în timpul anului universitar. 

Art. 3. În Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” propaganda 
politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de grup sunt 
interzise. 
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CAPITOLUL II 

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 
 

Art. 4. Studenţii înmatriculaţi în Academia Naţională de Informaţii „Mihai 
Viteazul” beneficiază de următoarele drepturi: 

a) dreptul la învăţământ de calitate; 
b) dreptul la protecţia datelor personale; 
c) dreptul la suport de curs gratuit, în format fizic sau electronic, şi 

acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în biblioteca 
Academiei sau pe site-ul facultăţii; 

d) dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea 
semestrului, cu privire la programa analitică, structura şi obiectivele cursului, 
competenţele generate de acesta, precum şi cu privire la modalităţile de 
evaluare şi examinare; 

e) dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid 
al studentului”, cu informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile studentului, 
disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de 
Academie, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a 
Academiei, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, precum 
şi alte facilităţi şi subvenţii acordate; 

f) dreptul de a beneficia de un îndrumător de grupă (tutore), din rândul 
cadrelor didactice din facultate; 

g) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor 
practice, a prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau 
organizatorice legate de programul de studii urmat. Evaluările sunt folosite în 
aprecierea performanţelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practică, 
programe de studiu şi cadre didactice; 

h) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii şi alte documente 
ale instituţiei la care studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi a 
reglementărilor interne; 

i) drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele 
obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, 
conform legislaţiei în vigoare, Cartei universitare şi eventualelor contracte 
între părţi; 
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j) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere 
academică, profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de 
învăţământ, puse la dispoziţie de Academie, potrivit Cartei universitare; 

k) dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii 
universitare, precum şi dreptul la baza materială, transport şi masă asigurate 
în condiţiile legii; 

l) dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei universitare şi 
regulamentelor interne; 

m) dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor 
dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, şi dreptul 
de a cunoaşte baremul după care a fost evaluat; 

n) dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform 
regulamentelor interne ale Academiei. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută de 
către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniţial; 

o) dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar al lucrării de 
licenţă/dizertaţie şi de a i se comunica punctajul acordat; 

p) dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în 
vederea dezvoltării personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităţii 
de angajare, păstrării locului de muncă şi mobilităţii pe piaţa muncii; 

q) dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăţare, în cadrul 
programului de studiu fiind  asigurat un număr minim de cursuri opţionale şi / 
sau facultative din totalitatea cursurilor oferite. 

Art. 5. (1) Studenţii sunt reprezentaţi în structurile consultative, 
decizionale şi executive din cadrul Academiei, potrivit prevederilor Legii  
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Cartei universitare. 

(2) Studenţii participă la luarea deciziilor din cadrul universităţii în 
temeiul următoarelor drepturi: 

a) dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale 
Academiei; 

b) dreptul de a fi reprezentaţi în Senatul Academiei şi în Consiliile 
facultăţilor într-o proporţie de minimum 25%; 

c) dreptul de a fi reprezentaţi în structurile Academiei care gestionează 
serviciile sociale; 
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d) dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţii 
studenţilor în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale 
instituţiei din care aceştia fac parte. 

(3) Instituţiile de învăţământ superior nu pot condiţiona statutul de 
student reprezentant de performanţele academice, prezenţa la cursuri, 
seminare şi laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de 
alegere a studenţilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. 

(4) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în 
structuri decizionale (consiliu, senat) ale Academiei pentru mai mult de 3 ani, 
indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile 
acestora. 

(5) Reprezentanţii studenţilor în Consiliile facultăţilor şi în Senatul 
Academiei sunt aleşi prin votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor 
de la nivelul facultăţii, respectiv al Academiei. 

(6) Procesul de desemnare a studenţilor membri în orice alte structuri 
consultative, deliberative şi executive decât cele prevăzute de Legea nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în baza 
autonomiei universitare şi se stabileşte de către studenţi. 

Art. 6. (1) Studenţii Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” 
beneficiază de gratuitate pentru: 

a) studii universitare de licenţă, master şi doctorat în limita locurilor 
bugetate disponibile şi conform reglementărilor Legii nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

b) eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student 
(inclusiv situaţia şcolară/foaia matricolă, diploma de licenţă, master şi doctor, 
suplimentele la diplomă, adeverinţele, carnetele şi legitimaţiile, inclusiv cele 
pentru accesul la bibliotecă). 

(2) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, Academia Naţională 
de Informaţii „Mihai Viteazul” percepe taxe al căror cuantum este stabilit de 
Senat, în temeiul autonomiei universitare. 

(3) Studenţii beneficiază de reduceri de tarife: 
a) pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum 

şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval; 
b) pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, 

la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice. 
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Art. 7. Studenţii Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” 
beneficiază de următoarele drepturi sociale: 

a) asistenţă medicală gratuită; 
b) cazare gratuită; 
c) acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru 

studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a 
altor activităţi prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei universitare şi 
ale regulamentelor interne; 

d) dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi 
evaluarea acestor sesizări conform legislaţiei în vigoare şi regulamentelor 
interne; 

e) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau 
transmise la adresele oficiale de e-mail ale Academiei şi de a primi răspuns, 
în condiţiile stabilite de lege şi de regulamentele interne. 

Art. 8. (1) Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se 
stabilesc taxele de studiu, precum şi alte taxe percepute de Academie, în 
conformitate cu Carta universitară. 

(2) Studenţii au dreptul să fie informaţi cu privire la numărul, tipul şi 
cuantumul fiecărei taxe practicate de către Academie. 

Art. 9. Studenţii pot beneficia de următoarele tipuri de burse: 
a) burse de merit, care se distribuie conform regulamentelor interne ale 

Academiei; 
b) burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri 

reduse. 
Art. 10. Studenţii au următoarele obligaţii: 
a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de 

învăţământ şi programelor analitice ale disciplinelor; 
b) de a respecta Carta, regulamentele şi deciziile Academiei; 
c) de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul 

Academiei în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor; 
d) de a respecta standardele de calitate impuse de către Academie; 
e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a 

recunoaşte paternitatea informaţiilor prezentate în lucrările elaborate; 
f) de a respecta prevederile Codului etic al Academiei; 
g) de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi 

lucrări de absolvire originale; 
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h) de a sesiza orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul 
activităţilor conexe acestuia; 

i) de a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor 
alcoolice sau a altor substanţe interzise; 

j) de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului 
universitar; 

k) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate 
facilităţile şi subvenţiile primite; 

l) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar; 
m) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la 

dispoziţia lor de către Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”; 
n) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse 

la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ superior; 
o) de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei 

situaţii care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu 
individual şi general; 

p) de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către instituţia 
la care studiază, în condiţiile stabilite în contractul de şcolarizare. 


