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BAZA LEGALĂ
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordinul MEN nr.3392/2017 privind stabilirea Criteriilor
generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material
pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat,
învăţământ cu frecvență, cu modificările şi completările ulterioare;
 (^) Legea nr. 137/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare,
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.
(^) Completare introdusă prin Hotărârea Senatului ANIMV din 28.06.2017.

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.
În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, ale celorlalte acte normative aflate în vigoare, precum şi cu
criteriile specifice stabilite de către Senatul Academiei Naţionale de
Informaţii „Mihai Viteazul” se pot acorda următoarele tipuri de burse:
a) pentru stimularea performanței academice se acordă
burse de merit și burse de performanță;
b) pentru susținerea financiară a studenților se acordă
burse sociale și/sau sociale ocazionale;
c) speciale.
________________
Lit. d) a art. 1 a fost abrogată prin Hotărârea Senatului ANIMV din 06.12.2018.

Art. 2.
(1) Acordarea de burse reprezintă o formă de sprijin material
care vizează atât protecţia socială, cât şi stimularea studenţilor
care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.
Alin. (2) şi alin. (3) ale art. 3 au fost abrogate prin Hotărârea Senatului ANIMV
din 28.06.2017.
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Art. 3.
Fondul de burse se constituie din alocaţiile bugetare primite cu
această destinaţie, proporțional cu numărul total al studenților
înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență, fără
taxă de studii, ciclurile de studii de licență și master, repartizate pe
specializări şi ani de studiu de către Senatul Academiei, la
propunerea Consiliului de administraţie.
Art. 4.
(1) Condiția de obținere a unei burse acordate de ANIMV este
ca studentul să fie integralist, cu excepția burselor sociale.
(2) Studentul integralist este studentul care a promovat anul
universitar anterior, având situaţia şcolară încheiată la toate
disciplinele parcurse şi obţinând cel puţin nota 5,00 (cinci) la
examene, colocvii şi verificări.
(3) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor vârsta, sexul,
religia, rasa, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ,
studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte
surse.
Art. 5.
(1) În vederea acordării burselor, la nivelul Academiei Naţionale
de Informaţii „Mihai Viteazul” se constituie, prin hotărâre a Senatului,
Comisia de atribuire a burselor. Din această Comisie fac parte:
prorectorul pentru învăţământ – în calitate de preşedinte, decanii
facultăţilor, o persoană desemnată din cadrul Secretariatului
Academiei, şeful Sectorului Financiar - Contabilitate, consilierul
juridic, trei reprezentanți ai studenţilor – în calitate de membri, precum
şi alte persoane desemnate de Senatul Academiei.
(2) Comisia de atribuire a burselor răspunde de modul în care
se alocă fondurile de burse, conform prezentului Regulament.
(3) Cuantumul burselor, cu excepţia celor sociale, este aprobat
prin hotărâre a Senatului Academiei, la propunerea Comisiei de
atribuire a burselor, în urma consultării cu reprezentanţii studenţilor.
Alin. (3) al art. 5 a fost modificat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 28.06.2017.

(4^) Cuantumul se stabilește pornind de la cuantumul minim
propus anual de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului
Superior (CNFIS).
_____________
Alin. (4^) al art. 5 a fost introdus prin Hotărârea Senatului ANIMV din 28.06.2017.
Alin. (4^) al art. 5 a fost modificat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 04.12.2019

3 / 16

CAPITOLUL II
BURSELE PENTRU STIMULAREA PERFORMANȚEI
Art. 6.
(1) Bursele pentru stimularea performanței sunt burse de merit
și de performanță și se acordă în raport cu fondul de burse alocat şi
funcţie de cuantumul stabilit al bursei, pentru fiecare dintre
specializările programului de studii universitare cu frecvență, fără
taxă de studii, ciclurile de studii de licență și master.
_________
Alin. (1) al art. 6 a fost modificat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 06.12.2018.

(2) Bursele prevăzute la alin.(1) au rolul de a recompensa
studenții pentru rezultate academice deosebite, potrivit criteriilor
specifice prevăzute prin metodologia proprie.
Art. 7.
Bursele de merit se pot acorda studenților care obțin o medie
anuală de studiu cuprinsă între 9,50 și 9,69, pentru fiecare dintre
specializările programului de studii universitare cu frecvență, fără
taxă de studii, ciclurile de studii de licență și master.
__________
Art. 7 a fost modificat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 06.12.2018.

Art. 8.
Bursele de performanță se pot acorda studenților care:
a) obțin o medie anuală de studiu cuprinsă între 9,70 și 10,00,
pentru fiecare dintre specializările programului de studii universitare cu
frecvență, fără taxă de studii, ciclurile de studii de licență și master
sau
b) fac dovada obţinerii unor performanţe ştiinţifice, inovaţie sau
brevete ori a implicării în activităţi extracurriculare şi de voluntariat, în
timpul studiilor universitare de licenţă şi master.
Criteriile de acordare vor fi stabilite la nivelul consiliului facultăţii.
___________
Art. 8 a fost modificat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 04.12.2019.
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Art. 9.
(1) Bursele pentru stimularea performanței se acordă
numai începând cu anul II de studiu, în urma recunoașterii
performanțelor conform criteriilor stabilite la art.7 și art.8 din
prezentul regulament, pentru o perioadă de un an calendaristic, dar
nu mai mult de finalizarea studiilor, în funcţie de media de promovare
a anului universitar precedent și de bugetul alocat.
_________________
Alin. (4) al art. 9 a fost abrogat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 21.02.2018.
Alin. (3) al art. 9 a fost abrogat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 21.02.2018.
Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 06.12.2018.
Alin. (1) al art. 9 a fost modificat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 06.12.2018.

Art. 10.
(1) În cazul în care, pe baza mediei minime stabilite, la una
dintre specializări şi / sau la anii de studiu fondul de burse de studiu
nu poate fi utilizat integral, partea neutilizată se distribuie celeilalte
specializări şi / sau celorlalţi ani de studiu, în funcţie de numărul
studenţilor.
(2) Numărul studenţilor din Academie, pe specializări şi ani de
studiu, care beneficiază de bursă pentru stimularea performanței se
calculează ca raport între fondul de burse alocat în acest scop şi
cuantumul bursei.
Art. 11.
Lista studenţilor candidaţi pentru obţinerea bursei de merit și de
performanță este întocmită de către decanii facultăţilor, în baza
cererilor formulate de studenți, pentru fiecare specializare şi an de
studiu, cu respectarea cuantumului stabilit de Senatul Academiei la
propunerea Comisiei de atribuire a burselor, şi este supusă avizării
Consiliilor facultăţilor. Decizia Consiliilor facultăţilor se aprobă de
către Senatul Academiei, cu avizul prealabil al prorectorului pentru
învăţământ.
Art. 12.
În cazul în care mai mulți studenți îndeplinesc criteriile
prevăzute la art. 7 și art.8, lista studenţilor cărora li se acordă bursă
de merit și de performanță se alcătuieşte în ordinea descrescătoare
a mediei anuale de promovare a anului universitar precedent, pentru
anii II şi III, până la acoperirea numărului de burse aprobat.
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Art. 13.
Media anuală de promovare se obţine ca medie aritmetică a
notelor obţinute la disciplinele prevăzute în planul de învăţământ,
pentru anul universitar respectiv, inclusiv nota de la stagiul de
practică.
Art. 14.
Pentru studenţii care nu au promovat, din motive
neimputabile lor, anul universitar în termenul stabilit, acordarea
bursei de merit și de performanță se stabileşte după promovarea
tuturor examenelor prevăzute în planul de învăţământ, în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art. 15.
Răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor de acordare a
burselor pentru stimularea performanței revine Comisiei de atribuire
a burselor.
Art. 16.
În vederea acordării burselor pentru stimularea performanței,
studenții trebuie să depună, la Secretariatul Academiei, o cerere
avizată de decanul facultății care să ateste îndeplinirea criteriilor
prevăzute de prezentul regulament.

CAPITOLUL III
BURSELE SOCIALE

Art. 17.
(1) Bursele pentru susținerea financiară a studenților cu
venituri reduse sunt: bursele sociale și bursele sociale ocazionale.
(2) Bursele sociale se acordă studenţilor proveniți din medii
socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate şi celor pentru
care, s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea
parcurgerii programelor de studii universitare ori celor care suferă
de anumite afecțiuni medicale.
6 / 16

Art. 18.
(1) Bursele sociale se acordă pe durata unui semestru, inclusiv
pe perioada vacanţelor dintre semestre şi dintre anii de învăţământ.
______________
Alin. (1) al art. 18 a fost modificat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 28.06.2017.
Alin. (2) al art. 18 a fost abrogat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 28.06.2017.

Art. 19.
Bursele sociale se acordă la cerere, cu aprobarea preşedintelui
Comisiei de atribuire a burselor.
_____________
Art. 19 a fost modificat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 28.06.2017.

Art. 20.
(1) Bursele sociale se acordă:
a) studenţilor care sunt orfani de unul sau de ambii părinți,
respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție
plasamentul, și care nu realizează venituri peste plafonul pentru
acordarea bursei sociale;
b) studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor
medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de
malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie
gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli
hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică,
cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap
locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, precum
și de orice alte boli cronice aflate în evidența medicului de unitate;
c) studenţilor a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni un
venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul
minim pe economie (cu deducere personală).
__________
Lit. c) a alin. (1) al art. 20 a fost modificat prin Hotărârea Senatului ANIMV din
06.12.2018.

(2) cererea de acordare a bursei sociale pentru cazul de la
alin. (1) lit. a) trebuie să fie însoţită de adeverinţă de la primăria
localităţii de domiciliu, respectiv de la casa de copii sau de
plasament familial din care provin.
(3) Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la
împlinirea vârstei de 35 ani.
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Art. 21.
Bursa socială se poate acorda şi ocazional, în cuantumuri
stabilite de către Senatul Academiei, indiferent dacă studentul mai
beneficiază de altă categorie de bursă, astfel:
a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și
încălțăminte, care se poate acorda studenților cu unul sau
ambii părinți decedați, respectiv pentru care s-a dispus ca
măsură de protecție plasamentul, studenților defavorizați din
punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat
în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea
acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de
familie din salariul minim net la nivel național. Această
categorie de bursă se poate acorda aceluiași student de
două ori în cursul unui an universitar;
b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se
acordă studentei sau studentului a cărui soț/soție nu
realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul
de bază minim net la nivel național și constă într-o bursă
pentru naștere și lăuzie și o bursă pentru procurarea
îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură
dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;
c) bursa socială ocazională în caz de deces se poate acorda:
- studentului(ei) pentru decesul unui membru al familiei;
- familiei în situaţia decesului studentului(ei) necăsătorit(ă),
precum şi soţului(iei), dacă nu realizează venituri, în
cazul studentului(ei) căsătorit(ă).
Suma care se atribuie în caz de deces este stabilită de
către Senatul Academiei și se acordă o singură dată.
___________
Lit. c) a art. 21 a fost modificat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 06.12.2018.

Art. 22.
(1) În vederea acordării burselor sociale menționate de art. 20
alin. (1), studenții trebuie să depună, după caz, următoarele
documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în
una dintre tipurile de burse oferite:
a) cerere avizată de decanul facultății care să ateste
îndeplinirea criteriilor prevăzute de prezentul regulament;
b) adeverinţă, în original, cu venitul net realizat de părinţi /
susţinătorii legali în 3 luni anterioare începerii semestrului pentru
care urmează a se acorda bursa sau declarație notarială/
adeverință de la ANAF că familia nu a realizat în cele 3 luni înainte
de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net
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mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază
minim net pe economie;
c) copie a cuponului de pensie pe 3 luni anterioare începerii
semestrului pentru care urmează a se acorda bursa;
d) copie a cuponului de şomaj pe 3 luni anterioare începerii
semestrului pentru care urmează a se acorda bursa;
e) copie a certificatului de naştere a fratelui(ţilor)/surorilor aflat(ţi)
în întreţinerea părinţilor;
f) adeverinţa de şcolarizare a fratelui(ţilor)/surorilor, în original,
din care să rezulte faptul că primesc sau nu bursă și eventual
cuantumul acesteia;
g) declaraţie pe propria răspundere a părinţilor că nu
realizează venituri suplimentare;
h) adeverinţă de venit agricol (pentru părinţii care posedă
terenuri);
i) declaraţie pe propria răspundere a studentului că nu
realizează niciun venit;
j)copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/
părinților;
k) copie a hotărârii de divorț cu cuantumul pensiei stabilite în
sarcina celuilalt părinte;
l) alte documente care să ateste nivelul veniturilor familiei în
alte situații particulare/excepționale.
_____________
Alin. (1) lit. b) al art. 22 a fost modificat prin Hotărârea Senatului ANIMV din
28.06.2017.

(2) Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, Comisia
de atribuire a burselor poate solicita studentului să prezinte
raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor
legale din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia.
(3) Ancheta socială este efectuată de primăria în a cărei
rază teritorială domiciliază studentul și este obligatorie în cazul în
care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.
Art. 23.
(1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei
studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 ani,
luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor,
respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soție, copii
dacă este cazul, luând în calcul:
- veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii
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-

-

-

-

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
pensiile, inclusiv cele pentru invalizi de război, orfanii,
văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea
pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate,
precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau
fondurile de pensii facultative și indiferent de tipul acestora, în
conformitate cu Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
veniturile obținute din activități agricole conform prevederilor Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
alocațiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea
nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și
completările ulterioare;
alocațiile de plasament în conformitate cu Legea nr.272/2004
privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
veniturile obținute din concedii medicale pentru sarcină și
lăuzie sau indemnizația pentru incapacitate temporară de
muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație
socială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale
de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte
fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile,
precum și cele de aceiași natură primite de la alte persoane, cu
excepția indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă,
inclusiv indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea
copilului și îngrijirea copilului bolnav;
veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma
deșeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării,
care fac obiectul programelor naționale finanțate din sau din alte
fonduri publice bugetul de stat;
drepturile în bani și natură primite de militarii în termen,
militarii cu termen redus, studenții din cadrul Academiei;
orice venituri realizate din activitățile economice de către
persoanele fizice autorizate,
orice venituri realizate din activitățile economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și
întreprinderile familiale, în sensul Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr.182/2016;
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orice venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea
drepturilor de proprietate intelectuală;
- dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media
lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.
(2) Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 ani, venitul lunar
mediu net al acestuia se va calcula ținând cont doar de veniturile
personale ale acestuia și ale persoanelor aflate în grija acestuia,
precum soț/soție, copii etc., în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
-

Art. 24.
Prezentarea unor documente false în scopul obţinerii burselor
sociale şi a burselor de sociale ocazionale atrage răspunderea
penală şi, implicit, exmatricularea studentului.
Art. 25.
Răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor de acordare a
burselor sociale şi a burselor sociale ocazionale revine Comisiei de
atribuire a burselor.

CAPITOLUL IV
BURSELE SPECIALE ȘI BURSELE PENTRU STAGII DE
STUDII UNIVERSITARE ȘI POSTUNIVERSITARE

Art. 26.
(1) Bursele speciale acordate de către ANI MV sunt de trei
categorii:
a) burse speciale pentru activitatea ştiinţifică (excelență);
b) burse speciale pentru activitatea sportivă
c) burse speciale pentru activitatea cultural-artistică.
(2) Cuantumul burselor speciale se stabilește prin Hotărâre a
Senatului, în funcție de bugetul alocat.
(3) Situațiile deosebite şi criteriile de acordare a burselor se
stabilesc în consiliul facultăţii, cu avizul Consiliului de Administraţie şi
cu aprobarea Senatului universitar.
_____________
Alin. (2) al art. 26 a fost modificat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 06.12.2018.
Alin. (3) al art. 26 a fost completat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 04.12.2019.
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Art. 27.
Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică se acordă
studenților care îndeplinesc următoarele criterii:
a) îndeplinirea integrală a obligațiilor prevăzute în planul de
învățământ pentru semestrul anterior
și
b) obținerea de performanțe meritorii în activitatea de cercetare
științifică, precum obţinerea a cel puţin unui premiu la o sesiune
ştiinţifică studenţească în anul de studiu pentru care i se acordă
bursa sau obţinerea a cel puţin unui brevet în perioada celor trei ani
de studii universitare.
___________
Lit. b) a art. 27 a fost modificată prin Hotărârea Senatului ANIMV din 06.12.2018
Lit. c) a art. 27 a fost abrogată prin Hotărârea Senatului ANIMV din 06.12.2018

Art. 28.
Bursele speciale pentru activitatea sportivă se pot acorda
studenților care îndeplinesc următoarele criterii:
a) îndeplinirea integrală a obligațiilor prevăzute în planul de
învățământ pentru semestrul anterior
și
b) obținerea de premii la competiții naționale sau internaționale,
ce aduc prestigiu de imagine ANIMV, în perioada în care au statutul
de student ANIMV.
_________
Lit. b) a art. 28 a fost modificată prin Hotărârea Senatului ANIMV din 06.12.2018

Art. 29.
Bursele speciale pentru activitatea cultural-artistică se pot
acorda studenților care îndeplinesc următoarele criterii:
a) îndeplinirea integrală a obligațiilor prevăzute în planul de
învățământ pentru semestrul anterior
și
b) obținerea de premii la festivaluri naționale sau
internaționale, în perioada în care au statutul de student ANIMV.
__________
Lit. b) a art. 29 a fost modificată prin Hotărârea Senatului ANIMV din 06.12.2018

Art. 30.
(1) Bursele speciale se acordă numai începând cu anul II
de studiu, în urma recunoașterii excelenței conform criteriilor stabilite
la alin (1), pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult
de finalizarea studiilor.
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(2) Obținerea burselor speciale
acordarea altei categorii de burse.

nu

este

condiționată

de

Art. 31.
Dosarul de candidatură întocmit de studenții care solicită
burse speciale pentru activitatea sportivă, respectiv pentru
activitatea cultural-artistică va cuprinde:
a) cerere avizată de decanul facultății care să ateste
îndeplinirea criteriilor prevăzute de prezentul regulament;
b) copii după documentele care atestă rezultatele obținute la
competițiile sportive naționale sau internaționale sau festivalurile
cultural-artistice naționale sau internaționale la care a participat;
__________
Lit. b) a art. 31 a fost modificată prin Hotărârea Senatului ANIMV din 06.12.2018

c) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a
desfășurat activitatea sportivă sau cultural-artistică.
_________
Lit. c) a art. 31 a fost modificată prin Hotărârea Senatului ANIMV din 06.12.2018

Art. 32.
Dosarul de candidatură întocmit de studenții care solicită burse
speciale pentru activitatea ştiinţifică va cuprinde:
a) cerere avizată de decanul facultății care să ateste
îndeplinirea criteriilor prevăzute de prezentul regulament;
________
Lit. b) a art. 32 se abrogă prin Hotărârea Senatului ANIMV din
06.12.2018

c) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a
desfășurat activitatea sportivă sau cultural-artistică;
________
Lit. c) a art. 32 a fost modificată prin Hotărârea Senatului ANIMV din 06.12.2018

d) lucrările publicate și comunicările științifice prezentate de
către solicitant, avizate de Consiliul Ştiinţific al Academiei;
e) după caz, copii după documentele care atestă rezultatele
obținute la concursurile sau manifestările ştiinţifice la care
au participat.
___________
Art. 33 a fost abrogat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 06.12.2018.
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Art. 34.
(1) Cuantumul fiecărei burse în parte este stabilit de Senatul
universității, la propunerea Comisiei de atribuire a burselor.
(2) Răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor de acordare a
burselor speciale și bursele pentru stagii de studii universitare
și postuniversitare revine Comisiei de atribuire a burselor.
Art. 35.
Bursele se acordă la cerere, cu aprobarea preşedintelui Comisiei
de atribuire a burselor, cuantumul acestora fiind stabilit în limita
fondurilor disponibile.
CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art. 36.
(1) Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un
singur program de licenţă, pentru un singur program de master, cu
excepţia burselor pentru stagii de studii universitare şi
postuniversitare.
(2) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan
din aceeaşi categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu
valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai
îndelungată de timp.
(3) Prin excepţie de la alin. (2), studenţii care beneficiază de
bursă socială pot primi şi orice alt tip de bursă reglementat în
prezentul ordin.
(4) Studenţii care se încadrează în prevederile alin. (3) şi care
au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de
merit trebuie să opteze pentru una dintre ele, putând să o aleagă pe
cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai
îndelungată de timp.
Art. 37.
Studenţii care urmează concomitent două specializări în
instituţii de învăţământ superior de stat pot beneficia de bursă de la
bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca
numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu
depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de
şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de
bursă.
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Art. 38.
Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează o a doua
specializare sau studenţii reînmatriculaţi pot beneficia de burse de la
bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de
bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată
de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de
bursă.
Art. 39.
(1) Informațiile privind modalitatea de accesare și acordare a
burselor se fac publice prin postare pe pagina de internet a
Academiei, prin afișare la avizierul facultăților și postarea pe partiția
”Public studenți”.
(2) Anunțurile pentru depunerea cererilor și documentelor
justificative în vederea obținerii unor categorii de burse vor fi
comunicate cu minim 15 zile lucrătoare înainte de data limită pentru
depunerea acestora.
Art. 40.
(1) Bursele de merit şi de performanță acordate pot fi retrase
temporar sau definitiv pentru abateri grave de la normele disciplinei
universitare, pe baza criteriilor stabilite de către consiliul facultăţii
competente.
(2) Dacă studentul se retrage pe parcursul unui semestru al
anului universitar, plata bursei se sistează imediat, studentul fiind
obligat să restituie integral sumele deja primite ca bursă în
semestrul respectiv.
(3) Bursele sociale se retrag în cazul exmatriculării studentului.
Art. 41.
(1) Listele studenţilor care au obținut burse se fac publice prin
afișare la avizierul facultăților.
(2) Studenţii pot contesta în scris hotărârea de neatribuire a
bursei sau de retragere, în termen de 5 zile lucrătoare de la
afișarea listelor.
(3) Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de contestații,
numită prin Ordin de Zi pe Unitate, în termen de cel mult 15 zile de
la depunerea acestora. Din această Comisie fac parte: prorectorul
pentru cercetare științifică și tehnologie educațională – în calitate de
preşedinte, locțiitorul pentru logistică, o persoană desemnată din
cadrul Secretariatului Academiei, șeful sectorului management
resurse umane, organizare și psihologie aplicată, precum şi alte
persoane desemnate de Senatul Academiei.
15 / 16

Art. 42.
Plata burselor se face cel târziu în ultima zi din luna în curs.
Art. 43.
Actele pe baza cărora s-au acordat bursele se depun şi se
păstrează la secretariatul facultăţii competente, pe o durată de
minimum cinci ani.
Art. 44.
Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre a
Senatului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.
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