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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  

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
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REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENŢI 
 

Acte normative de fundamentare: 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 

10 ianuarie 2011; 

 Hotărârea Guvernului nr. 558 din 3 septembrie 1998 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 445/ 1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a 

burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din 

învăţământul de stat, cursuri de zi, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 347 din 

14 septembrie 1998; 

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

 Ordinul MECTS nr. 3223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere a 

perioadelor de studii efectuate în străinătate; 

 Carta universitara ANMB/2011. 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 (1) În Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” (ANMB) se pot acorda burse de studii, 

gratificații de  performanță şi bursele sociale, pe  baza analizei dosarului  personal  al studenţilor la 

studiile universitare de licenţă şi studenţilor la studiile universitare de masterat din veniturile proprii 

extrabugetare. 

(2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa 

politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu 

activitate conformă cu legislaţia română, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, 

studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 

(3) Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior 

de stat pot beneficia de burse finantate 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. 

(4) Absolvenţii cu diplomă de licenţă, care urmează o a doua specializare sau studenţii 

reînmatriculaţi pot beneficia de bursele specificate la al.(1) 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. 

(5) Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat precum şi studenţii 

transferaţi de la învăţământ cu frecvenţă redusă la învăţământ cu frecvență, pot beneficia de bursă 

începând cu anul următor transferului, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de acordare a 

burselor. 

(6) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse de studii studentului care urmează 

simultan două facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ superior de stat, atribuirea se 

realizează de către facultatea (specializarea) din instituţia de învăţământ superior pentru care 

optează studentul. Cererea de bursă va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care 

să ateste că nu este bursier la facultatea (instituţia de învăţământ superior) respectivă. 

(7) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile art. 1 (6) este 

în sarcina Comisiei de analiză, evaluare a dosarelor şi de acordare a burselor de la facultăți. 

 

II. CATEGORII DE BURSE. CONDIŢII DE ACORDARE 

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

următoarele categorii de burse: 

- Burse de studii; 

- Gratificații de performanță științifică sau ocazionale; 

- Burse sociale: burse de ajutor de social, burse sociale de studiu; 
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Art.3. Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private, pe 

bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004. 

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

burse care să le poarte numele. 

 

2.1 BURSE DE STUDII 

Art.5. Numărul de burse de studii (fondul de burse) alocat facultăților se stabileşte de 

Consiliul de administrație pentru fiecare an universitar și este repartizat pe facultăți, respectiv pe 

programe de studii și ani de studii. Valoarea bursei de studii acoperă cheltuielile de şcolarizare 

pentru anul universitar în curs, la nivelul aprobat pentru anul de studii în calcul. Studenţii care 

beneficiază de bursă de studii îşi păstrează statutul academic de student la forma de învăţământ 

public cu taxă, finanţarea fiind atrasă din resurse extrabugetare. 

Art. 6. (1)Prevederile art. 5 se aplică următoarelor categorii de studenţi: 

a) Studenţi admişi în anul I, la studiile universitare de licenţă cu frecvență; 

b) Studenţi din anii II, III, IV, la studiile universitare de licenţă cu frecvență; 

c) Studenţi admişi în anul I, la studiile universitare de masterat, dacă media obţinută la concursul de 

admitere este mai mare sau egală cu 9.50, în limita bugetului disponibil; 

d) Studenţi din anul II, la studiile universitare de masterat, care au promovat anul I şi au obţinut 

media minim 9.50, în limita bugetului disponibil. 

(2) Pentru studenţii admişi în anul I, la studiile universitare de licenţă și masterat, criteriul de 

atribuire a bursei de studiu este media obţinută la concursul de admitere (Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a examenului de admitere). 

(3) Condiţia de obţinere a unei burse de studii de către studenţii din anii II, III, IV, la studiile 

universitare de licenţă, acordată de către ANMB sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori 

internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie promovat (conform prevederilor 

Regulamentului cu credite transferabile) iar media generală să fie mai mare sau egală cu 7.50. 

Bursele se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute în anul 

premergător anului în care solicită bursa. 

(4) În cazul mediilor egale, departajarea se va face obligatoriu pe baza următoarelor criterii, 

luate în considerare în ordinea următoare: 

1. publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii 

ştiinţifice în anul precedent (conform criteriilor de acordare a gratificațiilor de performanţă); 

2. 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 toate aceste materii; 

 

2.2 GRATIFICAŢIA DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ 

Art.7. (1) Gratificaţia 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. 

Gratificaţia de performanţă ştiinţifică se acordă studenţilor care au o activitate profesională foarte 

bună şi au înregistrat performanţe meritorii, în activitatea de cercetare. Gratificaţiile de 

performanţă ştiinţifică este destinată susţinerii excelenţei studenţilor angrenaţi în realizarea unui 

proiect de cercetare ştiinţifică. Cuantumul şi numărul gratificaţiilor, respectiv alocarea acestora pe 

facultăți, se stabileşte anual de către Consiliul de administrație. 

(2) Dosarele pentru obţinerea gratificaţiilor de performanţă ştiinţifică vor cuprinde 

documentele justificative stabilite prin procedura PO 7.2-05 Acordarea burselor/gratificaţiilor pentru 

studenţi. Dosarele se depun la secretariatele facultăților, iar evaluarea dosarelor şi atribuirea gratificațiilor se 

va face de Consiliul științific din ANMB. 
(3) Beneficiarul unei gratificații de performanţă semnează un contract prin care se 

angajează să prezinte o publicaţie şi/sau un manuscris trimis spre publicare (cu confirmarea 
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editorială) la o revistă cotată ISI. 

Art. 8. Criterii minimale pentru acordarea gratificaţiei de performanţă ştiinţifică: 

- Media ponderată trebuie să fie de minim 9.00 pe ultimele două semestre consecutive 

(licenţă)/ultimul semestru (masterat). 

- Participare la sesiuni ştiinţifice: locale-5 puncte; naţionale-7 puncte; internaţionale-10 puncte. 

- Participare la concursuri cu obţinerea de premii: naţionale-7 puncte; internaţionale-10 puncte. 

- Participarea în echipe de cercetare/programe/contracte: naţionale - 4 puncte; internaţionale-7 

puncte. 

 

2.3 GRATIFICAŢIA OCAZIONALĂ, PENTRU REZULTATE DEOSEBITE 

OBŢINUTE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, CULTURAL-ARTISTICE SAU 

SPORTIVE. 

Art.10. Dosarele pentru obţinerea gratificaţiei ocazionale prevăzută la art.9 se depun prin 

secretariatele facultaților la Comisia de analiză, evaluare a dosarelor si atribuire a 

burselor/gratificaţiilor de la facultăți şi vor cuprinde documente care să justifice solicitarea. 

Art.11. Documentele justificative pentru obţinerea gratificației ocazionale sunt: 

- cerere tip; 

- diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare 

naţională/internaţională; sau 

- articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică; sau 

- diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc.;sau 

- diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică 

sau sportivă; sau 

- adeverinţă de participare în echipe de cercetare/programe/contracte naţionale/internaţionale. 

Art.12. Pentru obţinerea unei gratificaţii ocazionale studenţii vor depune cerere şi acte 

justificative la Comisia de analiză, evaluare a dosarelor si atribuire a burselor în termen de 15 zile 

de la data anunţării demarării procedurii pentru acordarea acestei categorii de bursă. 

Art.13. (1)Rezultatele la manifestările ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive trebuie să fie 

aferente semestrului/semestrului anterior în care se acordă bursa sau dacă ANMB nu a organizat 

procedura de analiză şi acordare a burselor pentru perioada în curs. Gratificaţia ocazională se poate 

acorda aceluiaşi student de cel mult 2 ori în decursul unui an universitar. 

(2)Cuantumul şi numărul gratificaţiilor ocazionale alocate pe facultăți se stabileşte anual de 

către Consiliul de administrație. 

 

2.4 BURSE SOCIALE 

Art.14. (1) Bursele de ajutor social se acordă pe durata unui semestru universitar studenţilor 

civili la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă și cu frecvență redusă. 
(2) Cuantumul și numărul burselor de ajutor social pentru studenții secției civile a ANMB se 

aprobă de Consiliul de administrație în aşa fel încât: 

- un număr cât mai mare de studenţi să beneficieze de bursă de ajutor social; 

- bursa de ajutor social să nu fie mai mare decât 50% din taxa de şcolarizare corespunzătoare unui 

semestru. 

(3) Pot beneficia de bursă de ajutor social, 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, aflându-se în evidenţa unităţilor 

medicale (conform Hotărârii Guvernului nr. 558 din 3 septembrie 1998). 

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 de ajutor social sunt stabilite prin 

Procedura PO 7.2-05 Acordarea burselor pentru studenţi. 
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Art.15. (1) ANMB poate constitui un fond din resurse financiare extrabugetare, destinat 

acordării burselor sociale de studiu pentru întreaga durată de şcolarizare studenților civili formele 

de învățământ IF / IFR. 

(2) Studenţii înscrişi în anul întâi care provin din familii cu un venit lunar pe membru de 

familie sub salariul minim brut pe economie pot beneficia de bursă socială de studiu pentru întreaga 

durată de şcolarizare. 

(3) Bursa socială de studiu poate fi cumulată cu oricare altă bursă, cu excepţia bursei de 

ajutor social acordate semestrial conform normelor Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării 

Științifice. 

(4) Actele doveditoare ale veniturilor sunt cele solicitate la acordarea celorlalte categorii de 

burse. La stabilirea veniturilor pe membru de familie se iau în considerare şi cele ale studentului. Se 

exceptează veniturile provenite din alte burse acordate membrilor de familie. 

(5) Cuantumul și numărul burselor sociale de studiu pentru studenții secției civile a ANMB 

se aprobă de Consiliul de administrație. 

(6) Menţinerea bursei sociale de studiu este condiţionată de îndeplinirea standardului impus 

în îndeplinirea obligaţiilor de studiu pentru întreaga durată de şcolarizare (Procedura PO 7.2-05 

Acordarea burselor pentru studenţi) şi de menţinerea condiţiei sociale prevăzute la aliniatul (2) din 

prezentul articol. În limita numărului de burse sociale de studiu devenite disponibile pot beneficia 

de acestea şi studenţii din alţi ani de studiu, în condiţiile legii. 

Art.16. Pentru obţinerea burselor sociale, studenţii depun o cerere şi actele justificative 

privind situaţia socială, în termen de 15 zile de la începerea semestrelor, la secretariatele 

facultăţilor. 

Art.17. 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. 
 

2.5 SPECIFICAȚII GENERALE 

Art. 18. Prezentarea unor documente doveditoare false, în scopul obţinerii 

burselor/gratificaţiilor, atrage după sine exmatricularea studentului şi sesizarea organelor de 

cercetare penală. 

Art.19. Prin hotărâri ale Consiliului de administrație se pot acorda burse de mobilitate 

internaţională în baza unor reglementări conţinute în hotărârea respectivă. 

Art. 20. În situaţia în care studentul bursier se retrage de la cursuri în timpul anului 

universitar din motive imputabile lui, acesta este obligat la restituirea contravalorii bursei încasate 

pentru anul universitar respectiv. 

Art. 21. Studenţii pot contesta, în scris, hotărârea Comisiei de analiză, evaluare a dosarelor 

şi de acordare a burselor, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea listei de bursieri. 

Art. 22. Contestaţiile se rezolvă de către Comisia pentru servicii studenţeşti a Senatului 

ANMB în termen de 10 zile de la depunerea acestora la secretariatul rectoratului. 

Art. 23. Prezentul Regulament se completează cu prevederile din actele normative care 

reglementează acordarea burselor. 

 

III COMISIA DE ANALIZĂ, EVALUARE A DOSARELOR ŞI ATRIBUIRE A 

BURSELOR/GRATIFICAŢIILOR 

Art. 23. La nivelul facultăților se constituie anual o Comisie de analiză, evaluare a dosarelor 

şi atribuire a burselor. 

Art. 24. Comisia este constituită, în principiu, din: decanul sau un prodecan al facultăţii, 

două cadre didactice universitare şi reprezentanţi ai studenţilor pentru fiecare specializare, prioritar 

membri ai Consiliului facultăţii. 

Art. 25. Comisia astfel constituită are următoarele responsabilităţi: 

a) analizează documentele din dosarele depuse; 
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b) evaluează şi verifică eligibilitatea dosarelor depuse de studenţii care solicită burse sociale și 

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

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

c) stabileşte criterii suplimentare pentru acordarea burselor, criterii care să nu contravină 

prevederilor prezentului regulament; 

d) întocmeşte listele cu bursieri, pentru categoriile de bursă/gratificaţie, cu încadrarea în 

restricţiile bugetare stabilite de Consiliul de Administraţie; 

e) propune alte surse de finanţare a burselor; 

Art.26 Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului Academiei Navale “Mircea 

cel Bătrân“ nr. 682 din 27.09.2018 şi abrogă vechiul regulament aprobat în şedinţa Senatului nr. 628 

din 03.03.2016. 

 

Anexe: 

1. Procedura PO 7.2-04 Activitatea financiară pentru acordarea burselor studenţeşti- 

disponibilă pe reţeaua internă a ANMB; 

2. Procedura PO 7.2-05 Acordarea burselor pentru studenţi 

 

 

 

 

 

 


