
Stimați candidați, 

Puteți deveni masterand al Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân”, parcurgând următoarele etape: 

A. DEPUNEREA DOSARULUI DE CONCURS (2-17 septembrie) 

Înscrierea la concursul de admitere se face în perioada 2-17 

septembrie între orele 9-15 astfel: 

1. vă prezentaţi la secretariatul admiterii pentru verificarea 

dosarului personal de concurs; 

2. dacă dosarul este complet, achitaţi taxa de concurs (200 Lei); 

3. reveniţi cu chitanţa la secretara care a verificat dosarul pentru 

înregistrarea acestuia; 

4. verificaţi atent datele din fişa de înscriere şi semnaţi pentru 

conformitatea lor. 

Candidații cu licența într-un domeniu diferit de cel al masteratului 

trebuie să susţină un concurs (lucrare scrisă), astfel: 

1. veniţi luni, 16 septembrie, la ora 15:30, la Academia Navală; 

2. susţineţi proba de concurs de la ora 16. 

Rezultatele concursului de admitere se afişează marți, 17 

septembrie, la ora 18. 

B. ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR (18-20 septembrie) 

În perioada 18-19 septembrie, între orele 9-15, și pe 20 septembrie, 

între orele 9-11, candidații declarați ADMIS trebuie să confirme 

ocuparea locului prin: 

1. achitarea taxei de înmatriculare (200 Lei); 

2. achitarea primei rate din taxa de şcolarizare (1000 lei); 

3. semnarea contractului de şcolarizare. 

Neîndeplinirea acestor trei obligaţii determină schimbarea 

calităţii de ADMIS în RETRAS şi declararea locului ocupat ca 

fiind VACANT. 

C. REDISTRIBUIREA LOCURILOR VACANTE (20 SEPTEMBRIE) 

Dacă nu ați fost admis pe locul dorit, nu vă faceți griji; urmează o 

etapă de redistribuiri. 

Vineri, 20 septembrie, la ora 12, se afișează rezultatele redistribuirii 

locurilor vacante către candidații declarați ÎN AȘTEPTARE, conform 

opțiunilor inițiale din fișa de înscriere la concurs a acestora. 

Candidaţii declaraţi ADMIS în urma redistribuirii trebuie să se 

înmatriculeze (vezi punctul B) între orele 12-15. 

 

 

Observaţii: 

1. Pentru informarea dumneavoastră în timp util, vă rugăm să 

consultaţi zilnic secţiunea Admitere de pe siteul www.anmb.ro. 

2. Candidaţii declaraţi ADMIS, care nu se pot înmatricula personal 

la termenele stabilite, pot să mandateze un reprezentant care 

semnează în numele lor. 

3. Vineri, 20 septembrie, la ora 15, vor fi afișate rezultatele finale şi 

numărul de locuri rămase disponibile. 

 

Vă dorim SUCCES! 

http://www.anmb.ro/

