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Nr. 
crt. 

Înlocuieşte documentul Tipul modificării Referinţe modificare 

1. Regulamentul privind acordarea 

burselor pentru studenţi adoptat în 

şedinţa Senatului nr.581 din 

23.10.2013 

Minoră Au fost reclasificate „Bursele de performanţă 

ştiinţifică” respectiv „Burse ocazionale pentru rezultate 

deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural - 

artistice şi sportive” fiind denumite gratificaţii 

(recompense). 

Această modificare are scopul de încuraja performanţa 

în general şi permite studenţilor ce au burse de studii să 

beneficieze, pe baza rezultatelor 
obţinute, de gratificaţii. 

2. Regulamentul privind acordarea 

burselor pentru studenţi adoptat în 

şedinţa Senatului nr. 602 din 

15.12.2014 

Minoră Introducerea precizărilor din Legea nr.219/2000 

privind egalitatea şanselor de a urma studiile în 

învăţământul superior prin acordarea burselor sociale 

de studiu studenţilor de la IFR; 

3. Regulamentul privind acordarea 

burselor pentru studenţi adoptat în 

şedinţa Senatului nr. 628 din 

03.03.2016 

Minoră Art 14 al (2), art 15 al (5) și art. 25 al. (b) se amendează 

astfel încât bursele sociale să fie atribuite la nivel de 

instituție (în loc de facultate) 

4. Regulamentul privind acordarea 

burselor pentru studenţi adoptat în 

şedinţa Senatului nr. 682  din 

27.09.2018 

Minoră În art. 1 al (1) și art 14 al (1) se șterg prevederile legate 

de forma de învățâmânt cu frecvență redusă. 

În art 6 al (3) se înlocuiește trimiterea la RASECT cu 

trimitere la RAPS. 

5. Regulamentul privind acordarea 

burselor pentru studenţi adoptat în 

şedinţa Senatului nr. 700  din 

27.09.2018 

Majoră Redefinirea categoriilor de burse acordate studenților. 

6.    

 

 

Şeful colectivului de elaborare: 

Președinte al Senatului: prof. univ. dr. ing. Ali Beazit 

 

Colectivul de elaborare: 

conf. univ. dr. ing. Popa Adrian 

conf. univ. dr. ing. Cotorcea Alexandru 

conf. univ.dr.ing. Cristea Ovidiu 

student Dinu Ștefania Crina 

student Mocanu Alin Valentin 

 

 

Avizare juridică: 

Consilier juridic şef: Lt. col. Ivanov Georgiana 
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REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENŢI 

 

Acte normative de fundamentare: 

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

 Legea nr. 219/2000 privind egalitatea şanselor de a urma studiile în învăţământul superior prin 
acordarea burselor sociale de studiu; 

 Legea nr. 376/2004 privind bursele private, cu completările și modificările ulterioare;  

 Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la 

olimpiadele şcolare internaţionale;  

  Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4507/2018 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010;  

 Ordinul nr. 3.392/din 27 februarie 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 frecvenţă, cu completările și modificările ulterioare; 

 Carta universitara ANMB. 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 (1) În Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” (ANMB) se pot acorda burse pentru stimularea 

performanţei academice, burse sociale, burse speciale, alte forme de sprijin material pe baza analizei 

dosarului  personal  al studenţilor la studiile universitare de licenţă şi studenţilor la studiile universitare 

de masterat din veniturile proprii sau de la alte instituţii de extrabugetare. 

(2) Anual, Consiliul de Administrație stabilește numărul și cuantumul burselor acordate în 

ANMB. 

(3) Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse: vârsta, sexul, religia, rasa, 

naţionalitatea, cetăţenia, orientarea sexuală, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, 

apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conformă cu legislaţia europeană în vigoare, 

numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi 

accesul la burse din alte surse.  

(4) Modalitatea de acordare a burselor se realizează conform Procedurii PO 02-12 Acordarea 

burselor pentru studenţi, anexă la prezentul regulament. 

(5) Drepturile câştigate ca student la ANMB, respectiv bursele de merit, bursele sociale,  alte 

drepturi sau facilităţi, nu se pot retrage pe perioada stagiului Erasmus. 

 

II. CATEGORII DE BURSE. CONDIŢII DE ACORDARE 

 

Art.2. (1) ANMB poate acorda, în limita sumelor disponibile conform procedurilor bugetare, 

următoarele categorii de burse: 

a) burse pentru stimularea performanţei academice: 

1) burse de merit 

2) burse de performanţă ştiinţifică 

b) burse sociale, 

c) burse speciale, 

d) alte forme de sprijin material. 

(2) Studenții care beneficiază de bursă de merit nu pot beneficia simultan și de bursă socială.  

 

Art.3. Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private, pe bază de 

contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004, cu completările și modificările ulterioare. 

 

Art.4. Personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de concurs, burse care să 

le poarte numele. 
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Art.5. (1)Numărul și cuantumul burselor pentru stimularea performanței academice se stabileşte de 

Consiliul de administrație pentru fiecare an universitar și este repartizat pe programe de studii și ani de 

studii.  

(2) Valoarea bursei de merit acoperă cheltuielile de școlarizare pentru anul universitar în curs, la 

nivelul aprobat pentru anul de studii în calcul.  

(3) Studenţii care beneficiază de bursă de merit își păstrează statutul academic de student la 

forma de învăţământ public cu taxă. 

 

Art. 6. De bursa de merit pot beneficia studenţii de la studiile universitare de licenţă, sectia civilă, 

după următoarele criterii: 

(1) pentru studenţii admişi în anul I, criteriul de atribuire a bursei de merit este media obţinută la 

concursul de admitere; 

(2) pentru studenţii din anii II, III, IV, bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a 

mediilor generale obţinute în anul premergător anului în care solicită bursa, după următoarele criterii: 

- studentul să fie promovat (conform prevederilor Regulamentului activității profesionale 

a studenților),  

- media generală a anului de studii anterior să fie mai mare sau egală cu 8.00; 

- în cazul mediilor egale, departajarea se va face obligatoriu pe baza următoarelor criterii, 

luate în considerare în ordinea următoare: nota obţinută la disciplina cu cele mai multe credite; 

dacă egalitatea persistă se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe 

credite. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării. În situaţia în care există mai 

multe discipline cu acelaşi număr de credite, se vor lua în considerare aceste materii în ordinea 

din planul de învățământ. 

 

 Art.7. (1) Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă în scopul susţinerii excelenţei studenţilor 

angrenaţi în realizarea unor activități științifice. 

  (2) Bursele de performanţă ştiinţifică se atribuie, prin concurs organizat, pentru un an universitar 

studenţilor de la studii universitare de licență începând cu anul II de studii şi pentru un semestru 

studenților de la studii universitare de masterat începând cu semestrul al II - lea din primul an de studii.  

  (3) Bursele de performanţă ştiinţifică se acordă studenţilor care au o activitate profesională 

foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare, au obținut brevete, au 

publicat articole științifice, au participat la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii 

ştiinţifice în anul universitar / semestrul precedent (conform criteriilor de acordare a burselor de 

performanţă ştiinţifică ); 

(4) Cuantumul şi numărul burselor de performanţă ştiinţifică, respectiv alocarea acestora pe 

facultăți, se stabileşte anual de către Consiliul de administrație. 

(5) Dosarele pentru obţinerea burselor de performanţă ştiinţifică vor cuprinde documentele 

justificative stabilite prin procedura PO 02-12 Acordarea burselor pentru studenţi. Dosarele se depun la 

secretariatele facultăților, iar evaluarea dosarelor şi atribuirea burselor de performanţă ştiinţifică se va 

realiza de către Consiliul științific din ANMB. 

 

Art. 8. (1) Bursele sociale se acordă pe durata unui semestru universitar studenţilor civili la studiile 

universitare de licenţă. 
(2) Cuantumul și numărul burselor sociale pentru studenții secției civile a ANMB se aprobă de 

Consiliul de administrație în aşa fel încât beneficiari să fie un număr cât mai mare de studenţi; 

(3) Pot beneficia de bursă socială, pe durata unui semestru, studenţii în următoarea ordine de 

prioritate:  

a)  îndeplinesc criteriile de promovabilitate şi sunt orfani sau provin din centrele de plasament şi case de 

tip familial, care nu realizează venituri; 

b)  îndeplinesc criteriile de promovabilitate şi sunt bolnavi, aflaţi în evidenţa unităţilor medicale, care 

suferă de: TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, 

astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 
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imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 

surditate, fibroză chistică, sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA,  au handicap locomotor, 

spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi orice alte boli cronice pe care senatele universitare le 

pot lua în considerare; 

c)  îndeplinesc criteriile de promovabilitate şi familiile din care provin nu au realizat în cele 3 luni 

consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 

salariul minim pe economie. 

(4) Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale sunt stabilite prin Procedura PO 02-

12 Acordarea burselor pentru studenţi. 

(5) Pentru obţinerea burselor sociale, studenţii depun o cerere şi actele justificative privind 

situaţia socială, la secretariatele facultăţilor. 

(6) Studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar şi o declaraţie dată pe propria 

răspundere, sub sancţiunea Codului penal pentru fals în declaraţii, din care să reiasă că el şi familia sa 

nu are alte venituri decât cele declarate. Pentru ca aplicaţia să fie eligibilă, documentele justificative vor 

fi depuse integral la momentul depunerii dosarului şi a înregistrării cererii la secretariat, în original sau 

copie legalizată. 

 

Art.9. (1) Bursele speciale se acordă pentru rezultate deosebite la manifestările cultural-artistice sau 

sportive reprezentând Academia Navală sau România sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare 

şi de voluntariat deosebite. 

 (2) Pentru obţinerea unei burse speciale, studenţii vor depune cerere şi acte justificative la 

Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi acordare a burselor. 

 

Art. 10. Operatorii economici, organizații nonguvernamentale sau persoane fizice/persoane juridice pot 

oferi alte burse, pe bază de contract, sau alte forme de sprijin studenților potrivit prevederilor legale in 

vigoare. 

 

 

III. COMISIA DE ANALIZĂ, EVALUARE A DOSARELOR ŞI ACORDARE A BURSELOR 
 

Art. 11. La nivelul facultăților se constituie anual o Comisie de analiză, evaluare a dosarelor şi acordare 

a burselor. 

Art. 12. Comisia este constituită din: decanul sau un prodecan al facultăţii, două cadre didactice 

universitare şi un reprezentant al studenţilor, prioritar membri ai Consiliului facultăţii. 

 

Art. 13. Comisia astfel constituită are următoarele responsabilităţi: 

a) analizează documentele din dosarele depuse; 

b) evaluează şi verifică eligibilitatea dosarelor depuse de studenţii care solicită burse sociale și 

înaintează lista aplicațiilor pe facultate către Comisia de Servicii Studențeşti a Senatului în vederea 

compilării listei la nivelul ANMB, ierarhizării și acordării burselor sociale; 

c) întocmeşte listele cu bursieri, pentru categoriile de bursă, cu încadrarea în restricţiile bugetare 

stabilite de Consiliul de Administraţie; 

d)  propune alte surse de finanţare a burselor. 

 

 

IV. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 14. Prezentarea unor documente doveditoare false, în scopul obţinerii burselor atrage după sine 

exmatricularea studentului şi sesizarea organelor de cercetare penală. 

 

Art. 15. Studenţii pot contesta, în scris, hotărârea Comisiei pentru servicii studenţeşti a Senatului 

ANMB în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor. 
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Art. 16. Contestaţiile se rezolvă de către Biroul Senatului ANMB în termen de 10 zile de la depunerea 

acestora la secretariatul Senatului universitar. 

 
Art. 17. Regulament se completează cu prevederile din actele normative care reglementează acordarea 

burselor. 

 

Art. 18.  Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân“ nr. 768 din 30.06.2022 şi abrogă vechiul regulament aprobat în şedinţa Senatului nr. 700 din 

25.09.2019. 

 

Anexe: 

1. Procedura PO 02-12 Acordarea burselor  pentru studenţi; 

2. Procedura PO 02-11 Activitatea financiară pentru acordarea burselor studenţeşti. 

 

 

             COMANDANTUL (RECTORUL) 

ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

Comandor  

Conf.univ.dr.ing. Alecu TOMA 

 

 

            PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

                                                Prof.univ.dr.ing. 

                         Beazit  ALI 


