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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1 Baza legală: 
- Legea nr.1/2011 a educației naționale; 
- O.M.E.N. nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor 

şi a altor forme de sprijin material pentru studenții şi cursanții din învățământul 
superior de stat, învățământ cu frecvență, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.M.E.N. nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor 
studentului; 

- ORDINUL nr. 3.223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a 
perioadelor de studii efectuate în străinătate; 

- H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat; 
- ORDINUL 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; 

- O.M.E.N. nr. 3900/16.05.2017 privind Metodologia de școlarizare a românilor de 
pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără 
plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, 
dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018; 

- H.G. nr.844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, 
masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de 
specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru 
cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu 
domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, 
care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România; 

- Carta Universității Maritime din Constanța; 
- Contractul instituțional al Universității Maritime din Constanța încheiat cu M.E.N.. 

 
 
CAPITOLUL II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
 
Art.2  

(1) Universitatea Maritimă din Constanța acordă, în condițiile legii, următoarele categorii 
de burse: 
1. Burse pentru stimularea performanței academice:  
1.1 Burse de performanță; 
1.2 Burse de merit; 

 
2. Burse pentru susţinerea financiară a studenţilor:  
2.1. Burse sociale; 
2.2. Burse sociale ocazionale; 
 
3. Burse speciale: 
3.1. Burse pentru implicarea în activități extracurriculare; 
3.2. Burse speciale de excelenţă; 
3.3. Burse speciale ocazionale pentru activități de voluntariat.  
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(2) Ministerul Educaţiei Naţionale poate acorda anual burse pentru stagii de studii 
universitare şi postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop. 
Aceste burse se obţin prin concurs organizat la nivel naţional. 
La concursurile pentru obţinerea acestor burse pot participa studenţii şi absolvenţii 
instituţiilor de învăţământ superior de stat şi cei ai instituţiilor de învăţământ superior 
particular acreditate. 
 

(3) Universitatea Maritimă din Constanţa acordă burse studenţilor doctoranzi conform 
legislaţiei în vigoare. Numărul burselor doctorale este stabilit în funcţie de granturile 
doctorale alocate U.M.C. prin O.M.E.N.. 
Cuantumul burselor doctorale se stabileşte periodic, la nivel naţional, prin O.M.E.N. 

 
(4) Universitatea Maritimă din Constanţa  acordă burse studenţilor români de pretutindeni 

în conformitate cu aprobările de şcolarizare emise de către M.E.N.. Cuantumul lor 
este stabilit în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  
 

(5) Universitatea Maritimă din Constanța acordă, din fonduri proprii, un sprijin financiar 
sub forma unei burse, studenților din categoria români de pretutindeni, înmatriculați 
în anul I de studiu, fără bursă, pentru fiecare program de studii universitare de licență. 
 

(6) Studenţii români şi străini pot beneficia de burse, mobilităţi şi alte drepturi, finanţate 
din contracte de finanţare externă nerambursabilă, câştigate de Universitate în 
competiţii naţionale şi internaţionale, în cuantumul prevăzut de aceste contracte. 
 

(7) Studenții Universității pot beneficia de burse pe bază de contract încheiat cu persoane 
fizice sau juridice (companii de crewing), fără a afecta dreptul studentului de a primi 
o altă categorie de bursă de la bugetul statului.  
Modalitatea de încheiere a contractelor precum și condițiile de acordare a burselor se 
stabilește între cele două părți. Răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor 
contractuale revine fiecărui student care a încheiat un astfel de contract. 

 
(8) Personalități şi fundații naționale sau internaționale pot acorda, pe bază de concurs, 

burse care să le poarte numele. 
 

(9) Drepturile câştigate ca student la universitatea de origine, respectiv subvenţia de 
studiu, bursele de studiu, bursele sociale, bursele de excelenţă, alte drepturi sau 
facilităţi, nu se pot retrage pe perioada stagiului Erasmus sau din cauza participării la 
Programul Erasmus. 

 
Art.3  

(1) Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă de Ministerul 
Educației Naționale prin contractul instituțional în funcţie de numărul de studenţi de 
la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii (conform prevederilor art. 223 alin (9) 
din Legea 1/2011 a educației naționale). 

(2) Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate facultăților 
proporțional cu numărul de studenți școlarizați, fără taxă de studii .Dacă fondul de 
burse utilizat de o facultate este mai mic decât fondul alocat, atunci diferența va fi 
repartizată celeilalte facultăți. 

 
Art.4  

(1) Beneficiarii burselor acordate de Universitate, potrivit prezentului Regulament, sunt:                           
- studenții înmatriculați la studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, 

școlarizați în regim bugetat şi cu taxă; 
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- studenții înmatriculați la studii universitare de master, învățământ cu frecvență, 
școlarizați în regim bugetat şi cu taxă. 

- studenții înmatriculați la studii universitare de doctorat, cu frecvență; 
 

(2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, 
naționalitatea, cetățenia, orientarea sexuală, apartenența politică a candidatului sau a 
familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate conformă 
cu legislația europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alte instituții de 
învățământ, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la  burse din alte surse.  

 
Art.5  

(1) Pentru obținerea unei burse în Universitate, cu excepția bursei sociale, studentul 
trebuie să fie integralist. Studentul integralist este studentul care a obținut în anul/anii 
universitar/i precedent/i, numărul maxim de credite la disciplinele obligatorii şi 
opționale, în conformitate cu planurile de învățământ. 
 

(2) Pentru acordarea burselor sociale nu sunt prevăzute criterii academice, în afara celui 
de promovabilitate. 

 
Art.6   

(1) Bursele se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), cu excepţia burselor 
sociale ocazionale, a burselor speciale de excelenţă şi a burselor speciale ocazionale 
pentru activități de voluntariat. 

 
(2) Studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licenţă sau 

de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al 
respectivului ciclu li se va/vor acorda acelaşi tip de bursă/burse până la prima sesiune 
a examenului de finalizare studii a anului universitar respectiv.   
 

 (3)Angajații Universității Maritime din Constanța care beneficiază de reducere/scutire 
de taxă pentru studii de licență/master și cei care nu au susținut examen de admitere, 
nu pot beneficia de nici o categorie de bursa. 

 
Art.7  

(1) Studenții care urmează concomitent două specializări în instituții de învățământ 
superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre 
instituții, cu condiția ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu 
depășească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de școlarizare la 
specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. 

 
(2) Absolvenții cu diplomă de licență care urmează o a doua specializare sau studenții 

reînmatriculați pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiția ca numărul 
anilor în care au beneficiat de bursă să nu depășească numărul anilor de studiu 
prevăzut ca durată de școlarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de 
bursă. 

 
Art. 8 

(1) Bursele pentru stimularea performanței academice acordate de Universitate sunt 
bursa de performanță și bursa de merit. 
 

(2) Bursa de performanță se acordă începând cu anul al II de studiu, studenților care au 
obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au obținut în anul universitar 
anterior cele mai mari medii din acelaşi an de studiu al unui program de studii, cu 
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respectarea mediei minime, respectiv 8,50 la studii universitare de licență și 9,50 la 
studii universitare de master. 
Media generală se calculează ca medie ponderată, calculată ca sumă a produsului 
dintre ponderi şi numere, împărțită la suma ponderilor, unde ponderile sunt creditele 
obținute şi numere sunt notele obținute la examene. 

(3) Bursa de merit se acordă începând cu anul al II de studiu, studenților înmatriculați  la 
studii universitare de licență și studii universitare de master, a căror medie obținută în 
anul universitar anterior se situează între media bursei de performanță și media 
minimă de 8,50 pentru studii universitare de licență şi  9,50 pentru studii universitare 
de master. 

Studenții înmatriculați în anul I la studii universitare de licență vor primi burse de 
merit pe baza mediei obținute  la examenul de admitere, câte două burse pentru 
fiecare specializare, cu încadrare în media minimă de 8,50. 
În situația în care la o anumită specializare, sunt mai mulți studenți cu aceeași medie 
obținută la examenul de admitere, se va ține cont de studentul(a) care are media mai 
mare la examenul de bacalaureat. 
 
Studenții înmatriculați în anul I la studii universitare de  master vor primi burse de 
merit  pe baza mediei de la examenul de admitere, cu încadrare în punctajul  minim  
de 9,50. 
 
Pentru studenții înmatriculați în anul I la studii universitare de  master punctajul se 
calculează astfel: 0.5 x media generală de admitere la masterat (compusă din 0.5 x 
medie examenului de diplomă + 0.5 x media generală a notelor obținute în anii de 
facultate) + 0.5 x media generală a notelor obținute în anii de facultate.  
 
În caz de punctaj egal (cu două zecimale) este favorizat studentul pentru care 
specializarea masteratului este în același domeniu cu studiile de licență.  
Dacă egalitatea persistă, este favorizat studentul care începe studiile la masterat în 
același an în care a terminat studiile la licență.  

 
Art. 9  

(1) Bursele pentru susţinerea financiară a studenţilor acordate de Universitate sunt 
bursa socială și bursa socială ocazională. 
Bursa socială se acordă la cererea studentului pe baza actelor doveditoare 
corespunzătoare. Aceste cereri vor fi depuse la Biroul social în termen de 15 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului cu privire la depunerea documentelor pe site-ul 
Universității 

 
(2) Bursa socială se acordă pe durata unui an universitar, studenților de la învățământul 

cu frecvență, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, care îndeplinesc una dintre 
următoarele condiții: 

a) studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca 
măsură de protecție plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul 
pentru acordarea bursei sociale; 

b) studenții  bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care 
suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficiență 
renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită 
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din 
spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie), surditate, fibroză 
chistică, sunt infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap 
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locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut şi cu orice alte 
boli cronice pe care Senatul Universitar le poate lua în considerare; 

c) studenții a căror familie nu au realizat în cele 3 luni înainte de începerea anului 
universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât 
salariul de bază minim net pe economie.  

 
Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de 
faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare. La 
stabilirea cuantumului burselor sociale din Universitate se ține cont de acest nivel 
minim. 
 

(3) Documentele necesare pentru acordarea bursei sociale cu caracter permanent  
sunt: 

a) pentru studenții orfani de unul sau ambii părinți care nu realizează venituri peste 
plafonul pentru acordarea bursei sociale: 

- cerere; 
- copie CI solicitant; 
- înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, conform art. 8 alin (3), 

d); 
- copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor;  
- raport de anchetă socială pentru solicitantul orfan de unul dintre părinţi; 

 
b) pentru studenții proveniți din plasament familial care nu realizează venituri peste 

plafonul pentru acordarea bursei sociale: 
- cerere; 
- copie CI solicitant; 
- copie a hotărârii judecătorești privind darea în plasament familial; 
- înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, conform art. 8 alin (3), 

d); 
 

c) pentru studenții suferinzi de boli grave (art. 6, alin (2), litera b. din OMEN nr. 
3392 din 27 februarie 2017): 

- cerere; 
- copie CI solicitant; 
- certificat medical eliberat de un medic de specialitate, altul decât medicul de 

familie, în care să se prezinte evoluția şi tabloul clinic al problemei medicale 
de care suferă studentul şi care se încadrează în prevederile art.8 alin (2) litera 
b) din prezentul Regulament; 
 

    d) pentru studenții a căror familie nu au realizat în cele 3 luni înainte de începerea 
anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât 
salariul de bază minim net pe economie: 
- cerere; 
- copie CI şi certificat de naștere solicitant; 
- înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale, după 

caz, luând în calcul: 
• veniturile salariale şi asimilate acestora (inclusiv tichete de masă), potrivit 

prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de 
război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în 
gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de 
stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în 
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conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• venituri obținute din activități agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

• alocațiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind 
alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• alocații de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• venituri obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau 
indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare; 

• ajutoarele, indemnizațiile şi alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate 
din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor 
speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri 
externe nerambursabile, precum şi cele de aceeași natură primite de la alte 
persoane, cu excepția indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, 
inclusiv indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului şi 
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 bugetul de stat sau din alte fonduri publice; 

• drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen 
redus, studenții şi elevii unităților de învățământ din sectorul de apărare 
națională, ordine publică şi siguranță națională şi persoanele civile, precum şi 
cele ale gradaților şi soldaților concentrați sau mobilizați; 

• orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea 
activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 182/2016; 

• orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de 
proprietate intelectuală; 

• dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se 
realizează prin raportarea acestora la 12; 

- copie certificat de căsătorie (pentru solicitantul căsătorit); 
- copie hotărâre de divorţ pentru părinţii studentului solicitant (dacă este cazul); 
- adeverință de elev/student pentru membrii familiei care urmează o formă de 

învățământ ; 
- copii ale certificatelor de naştere pentru fraţii/surorile  preşcolari; 
- adeverință de venit emisă de ANAF, pentru anul în curs,  pentru studentul solicitant și 

părintele sau părinţii care nu realizează venituri;  
- declarație pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că el și familia lui 

nu mai au alte venituri în afara celor declarate; 
- declaraţia pe propria răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu obţine nici 

un fel de venit (părinți care locuiesc în țară sau străinătate); 
- raport de anchetă socială; 

 
Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la 
împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinților  şi ale copiilor 
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aflați în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soție, copii 
dacă este cazul. 
Pentru studenții cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se 
va calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe 
care le are în grijă, precum copii, soție etc., în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 
 

(4) Bursa socială ocazională se acordă în cuantum cel puțin egal cu bursa minimă, 
stabilită de Senatul Universității, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă 
categorie de bursă, astfel: 

a) bursa socială ocazională pentru îmbrăcăminte şi 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 mai mare decât 75% 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 socială ocazională de maternitate, care se acordă studentei sau 
studentului a cărui 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 şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-
născut şi care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru 
fiecare copil născut; 

c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda pentru 
decesul unui membru al familiei studentului(ei). Prin membru de familie se 
înțelege soț, soție, copil. În cazul decesului studentului(ei), necăsătorit(ă), sau 
căsătorit(ă), cu soț/soție care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de 
gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.  

 
Cuantumul acestor burse este stabilit de Senatul Universității, la propunerea 
Consiliului de Administrație, dar trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al 
bursei sociale. 

 
(5) Documentele necesare pentru acordarea bursei sociale ocazionale sunt: 
a) pentru bursa socială ocazională de îmbrăcăminte: se vor prezenta aceleași 

documente ca la alin (3), litera d); 
b) pentru bursa socială ocazională de maternitate: 
b1) în cazul în care studenta solicită bursă: 
- cerere; 
- copie CI solicitantă; 
- copie certificat de naștere al copilului; 
b2) în cazul în care studentul a cărui soție a născut solicită bursă: 
- cerere; 
- copie CI solicitant; 
- certificat de naștere al copilului; 
- copie certificat de căsătorie; 
- înscrisuri care să demonstreze veniturile soției nu depășesc salariul de bază minim net 

la nivel național (vezi venituri alin (3), litera d); 
- declarație pe propria răspundere a soției studentului solicitant din care să reiasă că nu 

realizează venituri. 
Bursa socială ocazională de maternitate se acordă în cuantumul a două burse lunare de 

ajutor social. 
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c) pentru bursa socială în caz de deces: 
c1) în situația decesului unui membru al familie studentului (soț, soție, copil): 
- cerere; 
- copie CI solicitant; 
- copie a certificatului de deces; 
- copie a certificatului de căsătorie/certificat de naștere copil – după caz; 
c2) în situația decesului studentului(ei)  necăsătorit(e): 
- cerere; 
- copie certificat de deces; 
- copie CI solicitant și documente doveditoare ale gradului de rudenie cu decedatul sau 

copie act succesiune; 
- declarație pe proprie răspundere că nu realizează venituri; 
c3) în situația decesului studentului(ei) căsătorit(e): 
- cerere; 
- copie certificat de deces; 
- copie CI a soțului/soției solicitant; 
- copie certificat de căsătorie; 
- declarație pe propria răspundere a soțului/soției solicitant(e) că nu realizează venituri. 

 
Art.10  

(1) Bursele speciale acordate de Universitate sunt bursa pentru implicarea în activități 
extracurriculare, bursa specială de excelență şi bursa specială ocazională pentru 
activităţi de voluntariat. 

 
(2) Bursa pentru implicarea în activități extracurriculare se acordă studenților 

înmatriculați la învățământul cu frecvență, în regim bugetat și cu taxă, cu rezultate 
deosebite în cercetarea științifică. 
Se poate atribui începând cu anul al II-lea de studii, de la data atribuirii prin concurs de 
dosare la nivelul Universității.  
Se acordă pentru o perioadă de un an calendaristic. Pentru studenții din an terminal se 
acordă până în ultima zi a primei sesiuni de examene de finalizare a studiilor. 
În vederea obținerii bursei pentru implicarea în activități extracurriculare, studenții vor 
întocmi un dosar. Pentru a putea depune un dosar în vederea obținerii bursei pentru 
implicarea în activități extracurriculare, media obținută de student în anul universitar 
anterior trebuie să fie de minim 9,50.  
Dosarul unui student poate să fie acceptat la concurs doar dacă cumuleză un minim de 
100 de puncte.  
Bursa pentru implicarea în activități extracurriculare se acordă studenților în ordinea 
descrescătoare a punctelor realizate. 
Dosarul va prezenta rezultatele obținute de student (diplome, programe ale 
simpozioanelor, copii după brevete, exemplar din lucrare, etc.). Se vor lua în 
considerare numai activitățile/rezultatele aferente anului universitar anterior solicitării 
bursei. Dosarul se depune la Biroul social. Termenul de depunere a dosarelor la Biroul 
social (P014) este de 15 zile lucrătoare de la începerea anului universitar. 
Toate dosarele depuse se vor analiza de Comisia de burse a facultății respective care  va 
afișa la avizierul facultății și pe site-ul acesteia rezultatul analizei dosarului. 
Bursa pentru implicarea în activități extracurriculare se acordă după avizul dat de 
Comisia de burse pe universitate, pe baza punctajului obținut conform criteriilor 
specifice cuprinse în prezentul articol (alin 2) şi nu se poate cumula cu alt tip de bursă 
acordat în cadrul Universităţii Maritime din Constanţa. 
Cuantumul bursei pentru implicarea în activităţi extracurriculare este stabilit de către 
Comisia de burse pe universitate şi nu poate fi mai mic decât cel al bursei de 
performanţă. 
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(3) Punctajul acordat criteriile specifice stabilite în vederea obținerii bursei pentru 

implicarea în activități extracurriculare. 
 
  A. Premii la concursuri profesionale, activitatea de cercetare și lucrări publicate 
 Premii la concursuri profesionale 
           
Național/internațional                       
                            Premiul I                                                                                           40 puncte 
                            Premiul II                                                                                          30 puncte 
                            Premiul III                                                                                         20 puncte 
                            Mențiune                                                                                           10 puncte 
          Local 
                            Premiul I                                                                                           20 puncte 
                            Premiul II                                                                                          15 puncte 
                            Premiul III                                                                                         10 puncte 
                            Mențiune                                                                                             5 puncte 
Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate                                            50 puncte 
Lucrări publicate în reviste de specialitate din țară                                                      30 puncte 
Lucrări prezentate și publicate în volume ale unor conferințe din străinătate              25 puncte 
Lucrări prezentate și publicate în volume ale unor conferințe din țară                        15 puncte 
Cărți publicate                                                                                                               30 puncte 
Contract de cercetare științifică/director                                                                       60 puncte 
Contract de cercetare științifică/membru                                                                      30 puncte 

 
B. Organizarea manifestărilor științifice și burse obținute prin concurs 

Organizare de manifestări științifice internaționale                                                     30 puncte 
Organizare de manifestări științifice naționale                                                            20 puncte 
Organizare de manifestări științifice locale                                                                 10 puncte 
Bursă în străinătate obținută prin concurs                                                                    40 puncte 
 

C. Media candidatului în anul anterior  
9.50 – 9.60                                                                                                                   10 puncte 
9.61 – 9.80                                                                                                                   15 puncte 
9.81 – 10.00                                                                                                                 20 puncte 
 
 

(4) Bursa specială de excelență se acordă studenților de la forma de învățământ cu 
frecvență, școlarizați în regim bugetat și cu taxă, o singură dată într-un an universitar, 
pentru obținerea locului I, II, III sau mențiune la manifestări cu vizibilitate națională și 
internațională (concursuri, sesiuni științifice, competiții sportive etc.) în anul universitar 
precedent. 
Bursa specială de excelență se poate atribui începând cu anul al II-lea de studii.  
Cuantumul bursei speciale de excelență va fi mai mare sau egal cu cel al bursei de 
performanță și mai mic decât cel al bursei pentru implicarea în activități 
extracurriculare, acordarea acestei burse neinfluențând obținerea unui alt tip de bursă 
prevăzut de prezentul regulament. 
Pentru obținerea bursei speciale de excelență, studenții vor întocmi un dosar în care se 
vor prezenta rezultatele obținute (diplome, programe ale simpozioanelor, copii după 
brevete, exemplar din lucrare, articole în ziare sau pagini web care să ateste rezultatele 
obținute etc.). Se vor lua în considerare numai activitățile/rezultatele aferente anului 
universitar anterior solicitării bursei.  
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Dosarul pentru obținerea bursei speciale de excelență se depune la Biroul social. 
Termenul de depunere a dosarelor la biroul social (P014) este de 15 zile lucrătoare la 
începerea anului universitar. 
Toate dosarele depuse se vor analiza de Comisia de burse a facultății respective care  va 
afișa la avizierul facultății și pe site-ul acesteia rezultatul analizei dosarului. 
Bursa specială de excelență se acordă după avizul dat de Comisia de burse pe 
universitate pe baza analizei dosarelor candidaților, cu aprobarea Consiliului de 
Administrație. 

 
(5) Bursa specială ocazională pentru activităţi de voluntariat se acordă studenților de la 

forma de învățământ cu frecvență, studii de licență, școlarizați în regim bugetat și cu 
taxă, o singură dată pe semestru, pentru o activitate de voluntariat remarcabilă 
desfășurată în anul universitar precedent. 
 
Bursa specială ocazională pentru activităţi de voluntariat se poate atribui începând cu anul 
al II-lea de studii şi se acordă pe baza analizei dosarelor candidaților, de către Comisia de 
burse  pe Universitate, cu aprobarea Consiliului de Administrație.  
 
Cuantumul bursei speciale ocazională pentru activităţi de voluntariat va fi mai mare sau 
egal cu cel al bursei de performanță, acordarea acestei burse neinfluențând obținerea unui 
alt tip de bursă prevăzut de prezentul regulament.  
 
Pentru obținerea bursei speciale ocazională pentru activităţi de voluntariat, studenții vor 
întocmi un dosar în care se va prezenta activitatea de voluntariat prin următoarele 
documente:  
- copie după contractul de voluntariat, încheiat cu un ONG, asociație, fundație recunoscută 
de către Senatul Universitar sau adeverință de voluntariat dacă activitatea a avut loc în 
cadrul departamentelor, facultăților sau în folosul UMC; 
- rapoarte de activitate aferente fiecărei activități, care să cumuleze un total de 120 de ore/ 
semestru; 
- copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor – dacă este cazul; 
- adeverință din partea ONG-ului, asociației, fundației recunoscute de către Senatul 
Universitar care să ateste activitatea de voluntariat în cuantumul de minim 120 de ore; 
- evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului, 
asociației, fundației în care s-a realizat activitatea de voluntariat. 

Se vor lua în considerare doar activitățile/rezultatele aferente anului universitar anterior 
solicitării bursei. Dosarul pentru obținerea bursei de voluntariat se depune la biroul social. 
Comisia de burse pe Universitate va afișa la avizierul facultății și pe site-ul acesteia 
rezultatul analizei dosarelor.  

Art. 11 
(1) Plata burselor se face prin transfer pe CARD bancar, de regulă lunar, cu excepția 

lunilor octombrie, noiembrie și decembrie, între 1 și 5 ale lunii, pentru luna 
precedentă. 

 
Art. 12 

(1) Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licență, 
pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. 

Un student nu poate primi simultan două tipuri de burse din aceeași categorie, dar are 
dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă 
mai îndelungată de timp. 
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(2) Studenții care au dreptul să primească atât bursa pentru implicarea în activități 
extracurriculare cât şi bursă de performanţă/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. 

(3) Prin excepție, studenții care beneficiază de bursă socială pot primi, în funcţie de 
fondul de burse alocat, şi orice alt tip de bursă reglementat în prezentul regulament. 

 
Art.13 

Dacă studentul bursier renunță și se retrage pe parcursul unui semestru al anului 
universitar, plata bursei se sistează imediat. 

 
Art.14  

(1) Actele pe baza cărora s-au acordat bursele se depun și se păstrează 5 ani în arhiva 
Universității.  
 
Art.15  
(1) Toate categoriile de burse acordate pot fi retrase temporar sau definitiv de către Consiliul 
facultăților pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare. 
 
Art.16  

(1) Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora este aprobat prin hotărâre a Senatului 
Universitar, la propunerea Consiliului de Administrație potrivit fondurilor disponibile 
şi nevoilor identificate la nivelul comunităţii studențești, cu respectarea prevederilor 
art. 223 alin. (10) din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
Cuantumul bursei de performanță este mai mare decât cuantumul bursei de merit 
atribuită în Universitate. Cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul 
bursei sociale. 
Din fondul de burse repartizat Universității, minimum 30% din total este alocat pentru 
categoria de burse sociale. 
În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, 
acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanță sau de merit. 
Destinația fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru burse nu poate fi schimbată. 
Studenții români înmatriculați la studii universitare de doctorat, cu frecvență, vor 
primi burse al căror cuantum este stabilit de Ministerul Educației Naționale. 
Românii de pretutindeni vor primi burse al căror cuantum este stabilit de 
reglementările legale în vigoare. 

 
Art.17 

(1) Studenţii transferați de la alte instituții de învățământ superior de stat, altă facultate, 
altă specializare, precum şi studenții transferați de la învățământul cu frecvență redusă  
la învățământul cu frecvență pot beneficia de burse începând cu anul universitar 
următor transferului, cu condiția îndeplinirii condițiilor şi criteriilor de acordare a 
burselor. 

 
Art.18 

(1) Regulamentul de acordare a burselor la nivelul Universității se aprobă de către Senatul 
Universității. 

 
Art.19 

(1) Studenţii pot contesta, cu cerere depusă la Decanatul facultății, hotărârea Comisiei de 
burse pe facultate, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea Listei de bursieri. 
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(2) Contestațiile se rezolvă de către comisia de burse de la nivelul Universității în 3 zile 
de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. 

 
Art.20 

(1) Prezentarea unor documente false, în scopul obținerii burselor, atrage răspunderea 
penală şi, implicit, exmatricularea studentului. 

 
Art.21 

(1) Pentru acordarea burselor, se constituie comisii de burse la nivel de facultăți și o 
comisie centrală la nivel de Universitate.  

 
(2) Comisia centrală la nivel de Universitate va avea în componența sa minimum un 

student reprezentant al organizațiilor studențești legal constituite (Liga Studenților din 
Universitatea Maritimă Constanța - LSUMC) şi minimum un student reprezentant în 
Senatul Universitar. 

 
(3) Atribuțiile Comisiei centrale pe Universitate sunt: 

- repartizarea fondului de burse pe facultăți și verificarea încadrării în fondul de 
burse alocat; 

- analiza îndeplinirii criteriilor generale și a celor specifice pentru acordarea 
burselor de orice tip și întocmirea listei cu studenții beneficiari de burse; 

- aprobarea listelor cu studenții bursieri pe facultăți, specializări, ani de studiu și 
categorii de burse; 

- analiza și soluționarea contestațiilor depuse de studenți cu privire la acordarea 
burselor. 
 

(4) Comisiile de acordare a burselor pe facultăți vor avea în componența lor minimum un 
student reprezentant al organizațiilor studențești legal constituite (Liga Studenților din 
Universitatea Maritimă Constanța - LSUMC) şi minimum un student reprezentant în 
Consiliul Facultății respective. 

 
(5) Atribuțiile Comisiilor de acordare a burselor pe facultăți sunt: 

- repartizarea fondului de burse pe ani de studiu; 
- analiza îndeplinirii criteriilor generale și a celor specifice pentru acordarea 

burselor; 
- verificarea listei cu bursierii, pe categorii de burse, pe specializări și ani de 

studiu; 
- verificarea încadrării în fondul de burse alocat; 
- arhivarea documentelor care stau la baza acordării burselor. 

 
Art.22 În cazul în care fondul destinat burselor este insuficient pentru acoperirea 
cuantumului minim stabilit pentru fiecare categorie de bursă, comisiile de acordare a burselor 
pe facultăți pot stabili criterii suplimentare de eligibilitate privind acordarea oricărei categorii 
de bursă, cu avizul Comisiei Centrale pe Universitate, a Consiliului de Administrație și cu 
aprobarea Senatului Universitar.  
Dosarele pentru acordarea bursei sociale pot fi prioritizate pe criterii precum: studenţii orfani 
de unul sau ambii părinţi, studenţii cazuri medicale, studenţii care au efectuat activităţi de 
voluntariat pentru care au primit credite transferabile conform Regulamentului privind 
acordarea de credite transferabile pentru activitatea de voluntariat, venitul mediu net pe 
membru de familie ș.a.            
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CAPITOLUL III. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 23 (1) Aprobarea modificării prezentului regulament este de competența Senatului UMC 
și intră în vigoare din momentul aprobării. 
 

(2) Aprobat în cadrul Ședinței Senatului UMC din 06 octombrie 2008. 
 

(3) Revizuit, Completat și Aprobat în Ședința Senatului din data  03.06.2014, 03.03.2016, 
11.11.2016, 29.09.2017, 28.06.2018, 27.09.2019, 30.09.2020, 12.04.2022. 

 
 
 
 
 
 
            Președinte SENAT,                Rector, 
Prof.univ.dr.ing. Cornel PANAIT                                 Prof.univ.dr.ing. Violeta Vali CIUCUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentul în original, cu semnături și ștampile, se poate consulta la sediul Universității 
Maritime din Constanța, Departamentul Asigurarea Calității, sala 708 
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