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 NECLASIFICAT 

 1. Baza legală 
 Art. 1. 

 (1)  Acordarea  burselor  și  a  altor  forme  de  sprijin  material  pentru  studenții  doctoranzi  și 
 pentru cercetătorii postdoctorat în ANIMV se face în conformitate cu prevederile: 

 1.  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 2.  HG nr. 681/2011 pentru aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat; 
 3.  Ordinul  Ministerului  Educației  Naționale  nr.  3392/2017  privind  stabilirea  Criteriilor 

 generale  de  acordare  a  burselor  şi  a  altor  forme  de  sprijin  material  pentru  studenţii  şi 
 cursanţii  din  învăţământul  superior  de  stat,  învăţământ  cu  frecvență,  cu  modificările 
 şi completările ulterioare; 

 4.  Ordinul  Ministerului  Educației  Naționale  nr.  3329/2018  privind  stabilirea  cuantumului 
 burselor  pentru  studenţii  doctoranzi  înmatriculaţi  la  studii  universitare  de  doctorat 
 finanţate  de  la  bugetul  de  stat  cu  bursă,  la  forma  de  învăţământ  cu  frecvenţă,  în 
 instituţiile de învăţământ superior de stat; 

 5.  Regulamentul de organizare și de desfășurare a studiilor universitare de doctorat; 
 6.  Regulamentul  de  organizare  și  de  desfășurare  a  programelor  postdoctorale  de 

 cercetare avansată. 

 2. Dispoziţii generale 
 Art. 2. 

 (1)  Academia  Națională  de  Informații  „Mihai  Viteazul”  (ANIMV),  în  calitate  de  IOSUD, 
 poate acorda, conform prezentei Metodologii: 

 a.  burse de studii doctorale și de cercetare avansată postdoctorală; 
 b.  burse  pentru  stagii  (mobilități)  de  studii  și  de  cercetare,  în  ţară  sau  în 

 străinătate; 
 c.  burse  pentru  participarea  la  conferinţe  sau  pentru  publicarea  de  articole 

 ştiinţifice, în ţară sau în străinătate. 
 (2)  Bursele  se  acordă  studenților  doctoranzi  și  cercetătorilor  postdoctorat  înmatriculați 

 la  un  program  de  studii  universitare  de  doctorat  sau  la  un  program  postdoctoral  de 
 cercetare avansată, pe durata programului și a anului universitar. 

 (3)  Bursele  se  acordă  din  fondurile  de  la  bugetul  de  stat  și/sau  din  venituri  proprii,  din 
 alte  surse  legal  constituite,  inclusiv  din  contracte  de  finanţare  externă 
 nerambursabilă,  obținute  de  către  ANIMV  în  competiţii  naţionale  şi  internaţionale, 
 în cuantumul prevăzut de aceste contracte. 

 Art. 3. 
 (1)  Studenții  doctoranzi  pot  beneficia  și  de  burse  pentru  stimularea  performanţei 

 academice,  burse  sociale,  burse  sociale  ocazionale,  burse  speciale,  în  condițiile 
 stabilite  prin  Metodologia  de  acordare  a  burselor  și  a  altor  forme  de  sprijin  material 
 a ANIMV. 

 3. Acordarea burselor de studii doctorale și a burselor de cercetare avansată 
 postdoctorale 

 Art. 4. 
 (1)  Bursele  pentru  studii  doctorale  se  acordă  studenţilor  doctoranzi  declaraţi  admişi  pe 

 locuri  finanţate  de  la  bugetul  de  stat,  cu  frecvență,  conform  cuantumului  stabilit 
 prin  OMEN  nr.  3329/2018,  sau  pe  locuri  finanțate  din  venituri  proprii,  din  alte  surse 
 legal  constituite,  inclusiv  din  contracte  de  finanţare  externă  nerambursabilă, 
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 conform cuantumului stabilit prin contractul de finanțare. 
 (2)  Studenții  doctoranzi  pot  beneficia  de  bursă  doctorală  de  la  bugetul  de  stat  pentru 

 un singur program de studii universitare de doctorat. 
 (3)  Bursele  pentru  cercetare  avansată  postdoctorală  se  acordă  pentru  cercetătorii 

 postdoctorat  admiși  pe  locurile  finanțate  din  venituri  proprii,  din  alte  surse  legal 
 constituite,  inclusiv  din  contracte  de  finanţare  externă  nerambursabilă,  conform 
 cuantumului stabilit prin contractul de finanțare. 

 (4)  Durata  de  acordare  a  burselor  de  studii  doctorale,  de  la  bugetul  de  stat,  este  egală 
 cu  durata  stabilită  prin  HG  681/2011  a  programului  de  studii  universitare  de 
 doctorat,  respectiv  3  ani,  pentru  bursele  acordate  de  la  bugetul  de  stat,  sau  cu 
 durata  stabilită  prin  contractul  de  finanțare,  pentru  bursele  acordate  din  surse  de 
 finanțare externă nerambursabilă. 

 (5)  Durata  de  acordare  a  burselor  de  cercetare  postdoctorală  este  egală  cu  durata 
 aprobată  de  Senatul  ANIMV  a  programului  postdoctoral  de  cercetare  avansată  sau 
 cu  durata  stabilită  prin  contractul  de  finanțare,  pentru  bursele  acordate  din  surse 
 de finanțare externă nerambursabilă. 

 (6)  Condițiile  finanțării  burselor  de  studii  doctorale  și  a  burselor  de  cercetare  avansată 
 postdoctorală sunt stabilite prin contractul de studii. 

 Art. 5. 
 (1)  Acordarea  burselor  de  studii  doctorale  se  realizează  pe  bază  de  concurs,  în  cadrul 

 sesiunilor  de  admitere,  organizate  de  IOSUD  ANIMV,  în  baza  documentelor  din 
 dosarul  de  admitere  și  a  evaluării  comisiei  de  admitere,  pentru  locurile  vacante 
 finanţate  de  la  bugetul  de  stat  și  pentru  locurile  vacante  finanțate  din  venituri 
 proprii,  din  alte  surse  legal  constituite,  inclusiv  din  contracte  de  finanţare  externă 
 nerambursabilă. 

 (2)  Acordarea  burselor  de  cercetare  avansată  postdoctorală  se  realizează  pe  bază  de 
 concurs,  în  cadrul  sesiunilor  de  admitere,  organizate  de  IOSUD  ANIMV,  în  baza 
 documentelor  din  dosarul  de  admitere  și  a  evaluării  comisiei  de  admitere,  pentru 
 locurile  vacante  finanțate  din  venituri  proprii,  din  alte  surse  legal  constituite, 
 inclusiv din contracte de finanţare externă nerambursabilă. 

 (3)  Acordarea  lunară  a  burselor  de  la  bugetul  de  stat  sau  din  venituri  proprii,  din  alte 
 surse  legal  constituite,  inclusiv  din  contracte  de  finanţare  externă  nerambursabilă, 
 pentru  studii  doctorale,  este  condiţionată  de  prezentarea  de  către  studentul 
 doctorand  a  Fișei  de  activitate  lunară,  conform  metodologiei  care  reglementează 
 justificarea activităților finanțate. 

 (4)  Acordarea  lunară  a  burselor  din  venituri  proprii,  din  alte  surse  legal  constituite, 
 inclusiv  din  contracte  de  finanţare  externă  nerambursabilă,  este  condiționată  de 
 prezentarea  de  către  cercetătorul  postdoctorat  a  Fișei  de  activitate  lunară,  avizată 
 de  coordonatorul  științific  și  aprobată  de  directorul  Școlii  Doctorale,  conform 
 Metodologiei…  care reglementează justificarea activităților  finanțate. 

 Art. 6. 
 (1)  Acordarea  burselor  de  studii  doctorale  și  de  cercetare  avansată  postdoctorală 

 încetează în următoarele situații: 
 a.  neprezentarea  fișei  de  activitate  lunară  de  către  studentul  doctorand/ 

 cercetătorul postdoctorat; 
 b.  pe  durata  perioadei  de  întrerupere  a  programului  de  studii  universitare  de 

 doctorat / programului postdoctoral de cercetare avansată; 
 c.  pe  durata  perioadei  de  prelungire  a  programului  de  studii  universitare  de 
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 doctorat / programului postdoctoral de cercetare avansată; 
 d.  pe  durata  perioadei  de  grație  pentru  redactarea  și  prezentarea  tezei  de 

 doctorat; 
 e.  în luna următoare susținerii tezei de doctorat / lucrării științifice de absolvire; 

 4. Acordarea burselor pentru stagii (mobilități) de studii și de cercetare în țară 
 sau în străinătate 

 Art. 7. 
 (1)  Bursele  pentru  stagii  (mobilități)  de  studii  și  de  cercetare  în  țară  sau  în  străinătate 

 se  acordă  studenţilor  doctoranzi  și  cercetătorilor  postdoctorat,  înmatriculaţi  la 
 programe  de  studii  universitare  sau  postdoctorale  cu  frecvenţă  sau  cu  frecvență 
 redusă. 

 (2)  Bursele  pentru  stagii  (mobilități)  de  studii  și  de  cercetare  în  țară  sau  în  străinătate 
 se  acordă  studenţilor  doctoranzi  declaraţi  câștigători  la  concursurile  organizate  de 
 ANIMV  pentru  obținerea  burselor  de  stagii  (mobilități)  de  studii  și  de  cercetare  în 
 tară sau în străinătate. 

 (3)  Bursele  pentru  stagii  (mobilități)  de  studii  și  de  cercetare  în  țară  sau  în  străinătate 
 se  acordă  în  conformitate  cu  condițiile  stabilite  de  ANIMV  sau  prin  contractele  de 
 finanțare  din  venituri  proprii,  din  alte  surse  legal  constituite,  inclusiv  din  contracte 
 de finanţare externă nerambursabilă. 

 (4)  Durata  de  acordare  a  burselor  pentru  stagii  (mobilități)  de  studii  și  de  cercetare  în 
 țară  sau  în  străinătate  este  cea  stabilită  în  condițiile  de  organizare  a  concursului  de 
 burse. 

 (5)  Condițiile  finanțării  burselor  pentru  stagii  (mobilități)  de  studii  și  de  cercetare  în  țară 
 sau  în  străinătate  sunt  stabilite  prin  contractul  de  stagiu  (mobilitate)  de  studii  și  de 
 cercetare. 

 Art. 8. 
 (1)  Bursele  pentru  stagii  (mobilități)  de  studii  și  de  cercetare  în  țară  sau  în  străinătate 

 se  pot  cumula  cu  bursele  de  studii  doctorale,  respectiv  cu  bursele  de  cercetare 
 avansată postdoctorală. 

 5. Acordarea burselor pentru participarea la conferințe sau pentru publicarea 
 de articole ştiinţifice în țară sau în străinătate 

 Art. 9. 
 (1)  Bursele  pentru  participarea  la  conferințe  sau  pentru  publicarea  de  articole  ştiinţifice 

 în  țară  sau  în  străinătate  se  acordă  studenţilor  doctoranzi  și  cercetătorilor 
 postdoctorat,  înmatriculaţi  la  programe  de  studii  universitare  sau  postdoctorale  cu 
 frecvenţă sau cu frecvență redusă. 

 (2)  Bursele  pentru  participarea  la  conferințe  sau  pentru  publicarea  de  articole  ştiinţifice 
 în  țară  sau  în  străinătate  se  acordă  studenţilor  doctoranzi  care  solicită  acordarea 
 acestor  burse  și  care  susțin  solicitarea  loc  cu  documente  justificative,  conform 
 Anexei BRS01. 

 (3)  Bursele  pentru  participarea  la  conferințe  sau  pentru  publicarea  de  articole  ştiinţifice 
 în  țară  sau  în  străinătate  se  acordă  în  baza  aprobării  Consiliului  Școlii  Doctorale  și 
 în limita fondurilor disponibile din fondul ANIMV constituit în acest scop. 

 (4)  Bursele  pentru  participarea  la  conferințe  sau  pentru  publicarea  de  articole  ştiinţifice 
 în  țară  sau  în  străinătate  se  acordă  în  ordinea  solicitării  lor  și  în  limita  unei  burse 
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 într-un  an  universitar  pentru  un  student  doctorand  sau  pentru  un  cercetător 
 postdoctorat. 

 (5)  Condițiile  finanțării  burselor  pentru  participarea  la  conferințe  sau  pentru  publicarea 
 de  articole  ştiinţifice  în  țară  sau  în  străinătate  sunt  stabilite  prin  contractul  de 
 acordare a bursei. 

 Art. 10. 
 (1)  Bursele  pentru  participarea  la  conferințe  sau  pentru  publicarea  de  articole  ştiinţifice 

 în  țară  sau  în  străinătate  se  pot  cumula  cu  bursele  de  studii  doctorale,  respectiv  cu 
 bursele  de  cercetare  avansată  postdoctorală  și  cu  bursele  pentru  stagii  (mobilități) 
 de studii și de cercetare în țară sau în străinătate. 

 6. Dispoziții finale 
 Art. 11. 

 (1)  Școala  Doctorală  va  înainta  semestrial  Sectorului  Financiar  al  ANIMV  situația 
 studenților  doctoranzi  și  a  cercetătorilor  postdoctorat  care  beneficiază  de  burse 
 conform Anexei BRS02. 

 (2)  Situațiile  semestriale  înaintate  Sectorului  Financiar  al  ANIMV  se  actualizează  de 
 fiecare dată când survine o încetare a acordării unei burse. 

 (3)  Prezenta Metodologie intră în vigoare la data aprobării în senatul ANIMV. 
 (4)  La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  Metodologii,  Regulamentul  privind  acordarea 

 burselor  pentru  studenţii  doctoranzi  ai  Școlii  Doctorale  „Informaţii  şi  Securitate 
 Naţională”  ai  IOSUD  ANIMV  ,  2019  (nr.  197341  din  27.06.2019),  și  orice  alte 
 prevederi anterioare se abrogă. 
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 ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII 
 „MIHAI VITEAZUL” 

 Anexa BRS01 

 ȘCOALA DOCTORALĂ 
 INFORMAȚII ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ 

 Nr. _________________ din _________________ 

 APROB 
 DIRECTORUL 

 ȘCOLII DOCTORALE ISN 
 Prof.univ.dr. 

 [Prenume NUME] 
 AVIZAT 

 CONDUCĂTOR DE DOCTORAT 
 COORDONATOR ȘTIINȚIFIC 

 Prof.univ.dr. 
 [Prenume NUME] 

 CERERE 
 PENTRU PARTICIPAREA LA CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE / 

 PENTRU PUBLICAREA DE ARTICOLE ŞTIINŢIFICE 

 Subsemnatul,  [Prenume  NUME],  student  doctorand  /  cercetător  postdoctorat, 
 înmatriculat  în  Școala  Doctorală  Informații  și  Securitate  Națională,  solicit  acordarea  unei 
 burse pentru 

 ●  participarea la conferința științifică [conferința științifică], organizată de 
 [Organizatorul], în data [zz.ll.aaaa], în localitatea [localitatea] 

 ●  publicarea articolului științific [titlul], în revista [titlul], localitatea [localitatea]. 
 Costurile estimate sunt de x.xxx lei. 
 Anexez următoarele documente: 
 ……………………………….. 
 ……………………………….. 

 Data: ……………………………….   Semnătura: ……………………………….. 
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 ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII 
 „MIHAI VITEAZUL” 

 Anexa BRS02 

 ȘCOALA DOCTORALĂ 
 INFORMAȚII ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ 

 Nr. _________________ din _________________ 

 APROB 
 RECTORUL 

 ACADEMIEI NAȚIONALE DE INFORMAȚII 
 “MIHAI VITEAZUL” 

 Prof.univ.dr. 
 [Prenume NUME] 

 SITUAȚIA 
 STUDENȚILOR DOCTORANZI / CERCETĂTORILOR POSTDOCTORAT 

 CARE BENEFICIAZĂ DE BURSĂ 
 semestrul 1, anul universitar 20xx-20xx 

 Vă înaintez spre aprobare situația beneficiarilor  de burse din Școala Doctorală 
 Informații și Securitate Națională: 

 I. BURSE DE STUDII DOCTORALE DE LA BUGETUL DE STAT: 
 1.  student doctorand [Prenume NUME] – [x.xxx] lei lunar; 
 2.  student doctorand [Prenume NUME] – [x.xxx] lei lunar. 

 II.  BURSE DE STUDII DOCTORALE DIN VENITURI PROPRII, DIN ALTE SURSE LEGAL 
 CONSTITUITE, INCLUSIV DIN CONTRACTE DE FINANŢARE EXTERNĂ 
 NERAMBURSABILĂ: 
 1.  student doctorand [Prenume NUME] – [x.xxx] lei lunar; 
 2.  student doctorand [Prenume NUME] – [x.xxx] lei lunar. 

 III.  BURSE DE CERCETARE AVANSATĂ POSTDOCTORALĂ DIN VENITURI PROPRII, 
 DIN ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE, INCLUSIV DIN CONTRACTE DE FINANŢARE 
 EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ: 
 1.  student doctorand [Prenume NUME] – [x.xxx] lei lunar; 
 2.  student doctorand [Prenume NUME] – [x.xxx] lei lunar. 

 IV. BURSE PENTRU STAGII (MOBILITĂȚI) DE STUDII ȘI DE CERCETARE ÎN ȚARĂ SAU 
 ÎN STRĂINĂTATE: 
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 1.  student doctorand [Prenume NUME] – [x.xxx] lei lunar; 
 2.  cercetător postdoctorat [Prenume NUME] – [x.xxx] lei lunar. 

 V. BURSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONFERINȚE SAU PENTRU PUBLICAREA DE 
 ARTICOLE ŞTIINŢIFICE ÎN ȚARĂ SAU ÎN STRĂINĂTATE: 
 3.  student doctorand [Prenume NUME] – [x.xxx] lei lunar; 
 4.  cercetător postdoctorat [Prenume NUME] – [x.xxx] lei lunar. 

 DIRECTORUL 
 ȘCOLII DOCTORALE ISN 

 Prof.univ.dr. 
 [Prenume NUME] 
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