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GRAFICUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADMITERII ÎN ANMB 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016 
 

ACTIVITĂŢI 

ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BĂTRÂN 
Facultatea de Inginerie Marină  

(sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională) 

Data și ora 
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Depunerea dosarelor candidaţilor la 
sediul instituţiei militare de 
învăţământ* 

Până la 05.09 ora  08.00  

Prezentarea candidaţilor la sediul 
instituţiei, susţinerea probei  
„Psihotehnice” şi înscrierea, pe opţiuni 
la specializările militar 

05.09 ora 10.00**  
 

Testarea candidaţilor la proba 
eliminatorie de  Limba engleză*** 

06.09  ora 11.00 

Afişarea rezultatelor 06.09 ora 13.00 
Depunerea contestaţiilor 06.09 între orele 13.00-15.00 
Rezolvarea contestaţiilor 06.09 între orele 15.00-17.00 
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 Susţinerea probei de concurs**** 07.09 ora 12.00 

Afişarea rezultatelor 07.09 ora 18.00 
Depunerea contestaţiilor 08.09 între orele 08.00-12.00 
Rezolvarea contestaţiilor 08.09 între orele 13.00-18.00 
Afişarea rezultatelor finale 08.09 orele 18.00 
Confirmarea ocupării locurilor de 
candidaţi 

08-09.09 între orele 08.00-14.00 

 
*16 locuri la Specializarea Navigație hidrografie și echipamente navale, din care 15 ptr. barbati și 1 
pentru femei 
** Pentru candidaţii ce au fost declaraţi „ADMIS” la probele de selecţie, pe data de 05.09 se susţine proba 
„psihotehnică”, fie la Simulatorul integrat de navigaţie, fie prin organizarea unei ieşiri pe mare; 
*** Proba eliminatorie de Limba engleză se susţine conform standardelor de performanţă pentru proba de 
limbă străină emise de către DMRU şi se încheie cu calificativul ADMIS/RESPINS. Pentru calificativul 
ADMIS nota minimă este 6 (șase). 
**** Proba de concurs la Facultatea de Inginerie Marină (sistemul naţional de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională), se susţine sub forma unui examen scris la matematică, ponderea  notei 
obținute fiind în cadrul mediei finale de 100%. 
 
 
 
 
 
 

http://www.anmb.ro/

