
ACADEMIA NAVALĂ 

 “MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

CONSTANŢA  

FACULTATEA  

DE INGINERIE MARINĂ 

SECŢIA MARINĂ MILITARĂ 

 
PENTRU CĂ: 

 

 ÎMI IUBESC PATRIA, NAŢIUNEA ŞI  

INTOTDEAUNA MI-AM DORIT SĂ-MI  

APĂR ŢARA; 

 

 ESTE O MESERIE DE ONOARE, BINE  

REMUNERATĂ ŞI MĂ VOI BUCURA 

DE RESPECT ÎN SOCIETATE; 

 

 VOI AVEA UN LOC DE MUNCĂ  

ASIGURAT ŞI PREMISELE UNEI  

CARIERE DE SUCCES; 

 

 IUBESC MAREA ŞI MI-AR PLĂCEA SĂ 

DEVIN UN OM AL MĂRII; 

 

 MI SE ASIGURĂ CONDIŢII SĂ MĂ  

DEZVOLT ARMONIOS, ATÂT FIZIC, 

CÂT ŞI INTELECTUAL; 

  

 SPECIALIZĂRILE OFERITE ÎMI  

ASIGURĂ COMPETENŢELE NECESA-

RE  MULTOR CALIFICĂRI ŞI ÎN VIA-

ŢA CIVILĂ. 

“Omul nu poate descoperi noi  

oceane, câtă vreme nu are curajul de 

a pierde din vedere ţărmul” 

André Gide 

Informaţii privind admiterea puteţi obţine la: 

Academia Navală “Mircea cel Bătrân” 

Str. Fulgerului, nr. 1, CONSTANŢA 
 

www.anmb.ro 

E-mail: relatiipublice@anmb.ro 

Telefon: 0241-626200, int. 0180 
 

www.facebook.com/Academia.Navala 



Academia Navală “Mircea cel Bătrân” este o instituţie 

de învăţământ tehnic superior, evaluată de către Agenţia 

Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

cu calificativul “GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”. 
 

Facultatea de Inginerie Marină îşi asumă misiunea de a 

genera şi de a transfera cunoaştere către pregătirea şi for-

marea de ofiţeri-ingineri, ca profesionişti militari în Forţele 

Navale Române. 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A 

FACULTĂŢII DE INGINERIE MARINĂ  

SECŢIA MARINĂ MILITARĂ 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 

DOMENIUL INGINERIE MARINĂ ŞI NAVIGAŢIE 
Studii universitare de licenţă, cursuri cu frecvenţă, dura-

ta de şcolarizare 4 ani, programele de studii: 

Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale - 50 de 

locuri; 

Electromecanică navală - 30 de locuri. 
 

CRITERII SPECIFICE 
La concursul de admitere în Academia Navală “Mircea 

cel Bătrân” se pot înscrie candidaţii care  
îndeplinesc următoarele condiţii: 

- sunt absolvenţi ai învăţământului liceal, cu  

diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în 
ultimul an, să facă dovada promovării examenului de  
bacalaureat până la data concursului de admitere; 

- au vârsta de cel mult 26 de ani împliniţi în anul  

organizării concursului de admitere. 
*criteriile generale se regăsesc în Regulamentul admiterii     

postat pe pagina web a instituţiei www.anmb.ro 
 

DOCUMENTE NECESARE 
 adeverinţă de la medicul de familie, clinic sănătos; 

 carte de identitate (original şi copie); 

 3 fotografii color format 3/4; 

 certificat de naştere (copie legalizată); 

 diplomă de bacalaureat, în original sau copie legalizată, 

însoţită de o adeverinţă în care să se dovedească exis-

tenţa originalului la altă facultate sau adeverinţă care să 

facă dovada că au promovat examenul de bacalaureat; 

 dosar plic; 

 cazier judiciar, eliberat cu maxim 3 luni înainte; 

 chitanţă taxă de înscriere. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNSCRIEREA 
Se face prin:  

Birourile/oficiile de informare - recrutare din  
cadrul centrelor militare zonale, judeţene şi de sector. 

www.mapn.ro/recrutare/bir.php 

ADMITEREA 
Etapa I: în cadrul centrelor militare zonale, judeţene şi 

de sector (probe eliminatorii). 

 Probe sportive 
 Testare psihologică 

 Vizită medicală 

Etapa a II-a - probe de concurs 
1. Probă eliminatorie: 

 probă psiho-tehnică - testare în simulatorul integrat 

de navigaţie din Academia Navală; 

 test grilă la limba engleză (nota minimă de  
promovare 6,00). 

2. Probă admitere: 

 lucrare scrisă la matematică (nota minimă de  
promovare 5,00). 

 

MEDIA DE ADMITERE 
 Reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă la 

matematică. 

 În caz de egalitate a mediilor, criteriul de  
departajare este media obţinută la examenul de  

bacalaureat. 


