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BAZA LEGALĂ 
 

 
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
 Codul studiilor universitare de doctorat aprobat prin HG nr. 

681/2011; 
 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. 

 OMEN 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; 

 Regulamentul de organizare și funcționare studiilor 
universitare de doctorat în ANIMV; 

 
 

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 burse de studii doctorale, 

mobilităţi şi alte drepturi, finanţate din contracte de finanţare externă 
nerambursabilă, câştigate de către instituţiile de învăţământ superior 
în competiţii naţionale şi internaţionale, în cuantumul prevăzut de 
aceste contracte. 

 
Art. 2 
(1) Regulamentul se aplică studenţilor doctoranzi admişi 

la forma cu frecvenţă. 
(2) Bursele se acordă și pe perioada vacanțelor. 
 
Art.3 
(1) Bursa acordată studenților doctoranzi se acordă de la 

bugetul de stat, din venituri proprii, din alte surse de finanțare a 
Academiei, din donații sau sponsorizări. 
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(2) Bursele pentru studii doctorale se acordă candidaților 
admiși la studii universitare conform condițiilor impuse de programul 
de finanțare externă și criteriile decise de Consiliul Școlii Doctorale. 

 
Art. 4 
(1) 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. 

(2) Studenţii români şi străini pot beneficia de burse pentru 
studii doctorale, mobilităţi şi alte drepturi, finanţate din contracte 
de finanţare externă nerambursabilă, câştigate de către instituţiile 
de învăţământ superior în competiţii naţionale şi internaţionale, în 
cuantumul prevăzut de aceste contracte. 

 
Art.4¹ Bursele pentru studii doctorale se acordă studenţilor 

doctoranzi declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget, cu 
frecvență, conform cuantumului stabilit prin OMEN nr. 3329/20181

.  
_________________________ 
Art. 41 a fost adăugat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 30.10.2018. 

 

Art.5 
(1) Bursele pentru studii doctorale se acordă și studenţilor 

declaraţi admişi în cadrul sesiunilor de admitere la formele de 
şcolarizare organizate de Academie, pe locuri finanţate din fonduri 
externe nerambursabile câştigate în competiţii naţionale sau 
internaţionale, în baza documentelor din dosarul de admitere, cu 
respectarea prevederilor contractului de finanţare şi a contractului 
de studii, respectiv a programelor de cercetare şi a normelor de 
conduită şi etică universitară. 

(2) Acordarea lunară a burselor pentru studii doctorale pe 
perioada studiilor este condiţionată de prezentarea de studentul-
doctorand a Fișelor de activitate lunară, avizate de conducătorul de 
doctorat.  

(3) În cazul în care studentul-doctorand nu prezintă fișa 
menționată sau conducătorul nu o avizează, bursa pentru studii 
doctorale se sistează de drept pentru luna în cauză. 

(4) Studentul - doctorand exmatriculat datorită neîndeplinirii 
obligațiilor contractului de studii pierde statutul de doctorand, și 
concomitent, pierde dreptul la bursă. În acest caz, studentul  care a 
beneficiat de burse pentru studii doctorale este obligat să restituie 

                                                           
1 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; 



4 / 5 

în integralitate sumele circumscrise programului de finanțare 
externă ANIMV potrivit contractului de studii. 

(5) Doctorandul care participă la un stagiu de studii în 
străinătate își poate păstra bursa de doctorat pe perioada stagiului 
în străinătate, cu acordul conducătorului de doctorat, avizul 
Consiliului Școlii Doctorale și cu aprobarea Senatului universitar. În 
acest caz perioada petrecută în străinătate nu se consideră 
întrerupere a doctoratului. 

(6) Dacă teza de doctorat este invalidată de CNADTCU iar 
decizia de invalidare este menținută și după epuizarea căilor legale 
de atac, studentul doctorand este obligat să restituie în integralitate 
bursele primite circumscrise programului de finanțare externă 
ANIMV. 

 

Art.6 
Beneficiarilor burselor în cadrul proiectelor cu finanţare externă 

li se pot acorda şi alte drepturi în condiţiile prevăzute de contractul 
de finanţare, și legislația națională. 

 
Art.7 
Bursa se suspendă de drept pentru perioadele de 

întrerupere legală a studiilor sau în situațiile de încălcare de 
către student a clauzelor contractului de studii. 

 
Art. 8  
(1) Acordarea burselor finanțate din fonduri nerambursabile, 

la nivelul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” se 
realizează în acord cu prevederile contractului de finanţare asumat. 

(2)   Acordarea burselor se efectuează lunar, pe baza 
documentelor justificative (reglementate prin decizia Consiliului 
Şcolii Doctorale), înaintate de Şcoala Doctorală şi aprobate de 
conducerea ANIMV. 

 
Art. 8¹ Acordarea burselor finanțate de la bugetul de stat se 

realizează potrivit art. 1 alin.(4) din OMEN nr. 3329/2018. 
 
_____________ 
Art. 81 a fost adăugat prin Hotărârea Senatului ANIMV din 30.10.2018. 
  

 

Art. 9 
 Plata burselor se face lunar, până pe data de 15 pentru luna 

anterioară.  
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Art. 10  
Actele pe baza cărora s-au acordat bursele se depun şi se 

păstrează la sectorul financiar, pe o durată de minimum cinci ani, 
după finalizarea contractului de finanţare.  

 
Art.11 
Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre a 

Senatului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.  


