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ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

Constanţa, Str. Fulgerului Nr. 1 

Tel./Fax 0241/643096 pagina web: www.anmb.ro 
Anexa 3 la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere 

 

GRAFICUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADMITERII ÎN ANMB 

 (sesiunea iulie 2018 și septembrie 2019) 

 

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - SESIUNEA IULIE 2018 

A1. SECȚIA MILITARĂ  
ACTIVITĂŢI Data și ora 

P
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T

O
R

II
 Depunerea dosarelor candidaţilor la sediul instituţiei militare de 

învăţământ 

09.07-20.07 

(în zilele lucrătoare) 

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

20.07* 
ora 11.00 

Testarea candidaţilor la proba eliminatorie de Limba Engleză** 21.07 ora 09.00 

Depunerea contestaţiilor 21.07 orele 11.00-13.00 

Rezolvarea contestaţiilor 21.07 orele 13.00-14.00 

Afişarea rezultatelor 21.07 ora 14.00 

A
D

M
IT

E
R

E
 Susţinerea probei de concurs*** 22.07 ora 09.00 

Depunerea contestaţiilor 22.07 orele 13.00-14.00 

Rezolvarea contestaţiilor 22.07 orele 14.00-16.00 

Afişarea rezultatelor finale 22.07 ora 17.00 

Confirmarea ocupării locurilor de candidaţi 
23.07, 24.07orele 08.00-15.00 

* Pentru candidaţii care au fost declaraţi “Admis” în urma probelor de selecţie pe data de 20.07 se susţin proba 

„Psihotehnică” (la Simulatorul integrat de navigaţie sau ieşire pe mare); 
** Proba eliminatorie de Limba engleză (conform standardelor de performanţă emise de DMRU) se încheie cu 

calificativul Admis/Respins. Pentru calificativul Admis nota minimă este 6 (șase). 

*** Proba de concurs la secția militară, se susţine sub forma unui test grilă la Matematică, ponderea  notei obținute în 

cadrul mediei finale fiind de 100%. 

 

A2. SECȚIA CIVILĂ  
Activități Data și ora 

Depunerea dosarelor candidaţilor la 

sediul instituţiei militare de învăţământ 

09.07-31.07 
Conform graficului de desfăşurare aprobat de către  Consiliul de 

Administraţie 

Va fi afișat pe pagina 
https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/admitere_licenta_civili.html  

Susţinerea probei de concurs 

Afişarea rezultatelor 

Depunerea contestaţiilor 

Rezolvarea contestaţiilor 

Afişarea rezultatelor finale 

Confirmarea ocupării locurilor de 

candidaţi 

 

B. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018 

B1. SECȚIA MILITARĂ* 
ACTIVITĂŢI Data și ora 
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 Depunerea dosarelor candidaţilor la sediul instituţiei militare de 

învăţământ 

Până la 03.09 

(în zilele lucrătoare) 

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

03.09 ora 11.00** 
 

Testarea candidaţilor la proba eliminatorie de Limba Engleză*** 04.09  ora 09.00 

Depunerea contestaţiilor 04.09 între orele 11.00-13.00 

Rezolvarea contestaţiilor 04.09 între orele 13.00-14.00 

Afişarea rezultatelor 04.09 ora 15.00 

A D M I T E R E
 

Susţinerea probei de concurs**** 05.09 ora 09.00 

http://www.anmb.ro/
https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/admitere_licenta_civili.html
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Depunerea contestaţiilor 05.09 între orele 13.00-15.00 

Rezolvarea contestaţiilor 05.09 între orele 15.00-16.00 

Afişarea rezultatelor finale 05.09 orele 17.00 

Confirmarea ocupării locurilor de candidaţi 
06-07.09 între orele 08.00-14.00 

*Numai dacă au rămas locuri neocupate ca urmare a derulării sesiunii de admitere iulie 2018 

** Pentru candidaţii ce au fost declaraţi „Admis” la probele celelalte probe de selecţie, pe data de 03.09 se susţin 

probele „psihotehnice” fie la Simulatorul integrat de navigaţie, fie prin organizarea unei ieşiri pe mare; 

*** Proba eliminatorie de Limba engleză (conform standardelor de performanţă emise de DMRU) se încheie cu 

calificativul Admis/Respins. Pentru calificativul Admis nota minimă este 6 (șase). 

**** Proba de concurs la secția militară, se susţine sub forma unui test grilă la Matematică, ponderea  notei obținute 
în cadrul mediei finale fiind de 100%. 

 

B2. SECȚIA CIVILĂ 

Activități Data și ora 

Depunerea dosarelor candidaţilor la 
sediul instituţiei militare de învăţământ 

03.09 -24.09 

Conform graficului de desfăşurare aprobat de către  Consiliul de 

Administraţie 
Va fi afișat pe pagina 

https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/admitere_licenta_civili.html 

Susţinerea probei de concurs 

Afişarea rezultatelor 

Depunerea contestaţiilor 

Rezolvarea contestaţiilor 

Afişarea rezultatelor finale 

Confirmarea ocupării locurilor de 

candidaţi 
 

C1. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - SESIUNEA IULIE 2018 

SECȚIA CIVILĂ 

Activități Data și ora 

Înscrierea candidaţilor 

09.07-31.07 
Conform graficului de desfăşurare aprobat de către  Consiliul de 

Administraţie 

Va fi afișat pe pagina 

https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/admitere_masterat_civili.html  

Prezentarea candidaţilor pentru proba 

de concurs*/Analiza dosarelor 

Afişarea rezultatelor 

Depunerea contestaţiilor 

Rezolvarea contestaţiilor 

Afişarea rezultatelor finale 

Confirmarea ocupării locurilor de 
candidaţi 

Redistribuirea locurilor rămase libere 

(neconfirmate)  
* Proba de concurs se susţine sub forma unui test de evaluare a cunoștințelor in domeniul de studii al programului de 

master – se susţine numai de către candidaţii ce provin din alt domeniu de studiu; 

 

C2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018* 

SECȚIA CIVILĂ  

Activități Data și ora 

Înscrierea candidaţilor 

03.09 -24.09 
Conform graficului de desfăşurare aprobat de către  Consiliul de 

Administraţie 

Va fi afișat pe pagina 

https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/admitere_masterat_civili.html 

Prezentarea candidaţilor pentru proba 

de concurs**/Analiza dosarelor 

Afişarea rezultatelor 

Depunerea contestaţiilor 

Rezolvarea contestaţiilor 

Afişarea rezultatelor finale 

Confirmarea ocupării locurilor de 
candidaţi 

Redistribuirea locurilor rămase libere 

(neconfirmate)  
*Numai dacă au rămas locuri neocupate ca urmare a derulării sesiunii de admitere iulie 2018 

** Proba de concurs se susţine sub forma unui test de evaluare a cunoștințelor in domeniul de studii al programului 

de masterat – se susţine numai de către candidaţii ce provin din alt domeniu de studiu; 

https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/admitere_licenta_civili.html
https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/admitere_masterat_civili.html
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