
BURSE DE STUDIU OFERITE DE CNAIR S.A. 
 

Protocolul de colaborare încheiat în data 10 august 2020 între Compania Națională de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere S.A. prin dna. Mariana Ioniță, director general și Facultatea de Construcții și Instalații 

din Iași prin dna. decan prof.univ.dr.ing. Dorina Nicolina Isopescu, pe o perioada de 5 ani, prevede: 

▪ organizarea unor stagii de practică pentru studenții anilor III și IV de studiu din cadrul Facultății de 

Construcții și Instalații; 

▪ acordarea, pe perioada desfășurării cursurilor aferente anului universitar, a unor burse de studiu lunare 

pentru studenții anilor III și IV din cadrul Facultății de Construcții și Instalații.; 

▪ organizarea de evenimente publice de informare sau promovare cu privire la proiectele C.N.A.I.R. 

S.A.; 

▪ organizarea de masterate care au la bază proiectele Companiei; 

▪ organizarea de doctorate care au la bază proiectele Companiei; 

▪ dezvoltarea unor teme de cercetare în domeniul construcțiilor infrastructurii rutiere; 

▪ organizarea în comun de simpozioane, comunicări științifice, B2B; 

▪ diseminarea informațiilor de interes general privind dezvoltarea durabilă în domeniul transporturilor; 

▪ crearea unor parteneriate cu terți în vederea participării în cadrul unor proiecte internaționale privind 

dezvoltarea durabilă în domeniul transporturilor și infrastructurii rutiere. 

 

CONDIŢII PENTRU ACORDAREA BURSELOR DE STUDIU 

Bursa de studiu este egală cu 1.000 de lei pe lună. 

1. Bursele se obțin prin concurs, condițiile sunt următoarele: 

Studenții să fi absolvit anul II de studii; 

Studenții vor prezenta la începutul anului universitar un dosar care să cuprindă următoarele acte: 

• situația școlară după fiecare sesiune de examen, media anuală a notelor trebuie să fie minim 7,00; 

• recomandare din partea facultății; 

2. Dosarele pentru obținerea burselor se depun la secretariatul Facultății de Construcții și 

Instalații – dna. secretar șef Mariana Florea până la data de 26 octombrie. Solicitările vor fi analizate, 

până la data de 10 noiembrie, de către o comisie numită prin decizia angajatorului. 

Bursierii nominalizați vor încheia câte un contract cu CNAIR SA, agentul economic care acordă 

bursa respectivă. 

Solicitanții cărora li s-au respins cererile de acordare a burselor vor primi răspuns în termen de 30 

de zile de la data depunerii dosarelor la CNAIR SA 

3.  Rezilierea contractului poate avea loc din inițiativa CNAIR SA în următoarele condiții: 

➢ nu urmează cu regularitate activitățile universitare; 

➢ media anuală a notelor anului universitar precedent este mai mică decât nota 7,00. în această situație 

plata bursei se sistează și bursierul este obligat să achite contravaloarea actualizată a bursei încasată 

până la acea data. 

➢ au restanțe în anul III sau anul IV de studiu. 

4. Bursele se vor plăti lunar prin unitatea CNAIR SA – DRDP IAȘI; 

5. Bursierii vor putea fi cooptații în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice. 

 


