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ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

Constanţa, Str. Fulgerului Nr. 1 

Tel./Fax 0241/643096 pagina web: www.anmb.ro 
Anexa 1 la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere 2019 

 

 

CIFRE DE SCOLARIZARE 

 

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ  (CU FRECVENTĂ) 

Denumirea 

facultăţii 

Domeniul  de licenţă, 

durata studiilor, 

(regimul studiilor) 

Programul de studii  Cifra de școlarizare 

FACULTATEA 

DE INGINERIE 

MARINĂ  

Inginerie marină şi 

navigaţie, 

4 ani 

(locuri bugetate) 

Navigaţie, hidrografie şi 
echipamente navale  

(secția militară) 

*IF - 76 de  
- 72 locuri MApN 

- 4 locuri MAI 

Electromecanică navală (secția 

militară) 

*IF - 36  locuri 

- 31 locuri MApN 
- 5 locuri MAI 

Inginerie 

electrică, 

 4 ani (locuri bugetate) 

Electromecanică 

(secţia civilă) 
*IF – 1 loc MAI 

Inginerie marină şi 

navigaţie, 

4 ani (locuri cu taxă) 

Electromecanică  navală  
(secţia civilă) 

IF – 64 de locuri 
(6 burse) 

Inginerie 
electrică, 

 4 ani (locuri cu taxă) 

Electromecanică 

(secţia civilă) 

IF – 59 de locuri 

(5 burse) 

FACULTATEA 

DE NAVIGAŢIE 

ŞI 

MANAGEMENT 

NAVAL 

Inginerie marină şi 
navigaţie, 

4 ani (locuri cu taxă) 

Navigaţie şi transport 
maritim şi fluvial 

 (secţia civilă) 

IF – 120 de locuri 

(10 burse) 

Inginerie şi 

management naval şi 
portuar, 

4 ani (locuri cu taxă) 

Inginerie şi management 

naval şi portuar 

(secţia civilă) 

IF – 75 de locuri 
(5 burse) 

 

În baza protocolului încheiat între Academia Navală  „Mircea cel Bătrân” și Universitatea „Dunărea 
de Jos” din Galați, Ministerul Apărării Naționale formează ofițeri de marină în specialitatea Inginer de 

construcții și reparații corp navă. (ANMB organizează concursul de admitere, iar școlarizarea se asigură de 

către Facultatea de Arhitectură Navală în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați). 

Denumirea 

facultăţii 

Domeniul  de licenţă, 

durata studiilor, 

(regimul studiilor) 

Programul de studii  Cifra de școlarizare 

FACULTATEA DE 

ARHITECTURĂ 

NAVALĂ  

Arhitectură navală 

(locuri bugetate) 
Arhitectură navală IF – 5 locuri MApN 

 

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (CU FRECVENȚĂ) 

Denumirea 

facultăţii 

Domeniul  de 

masterat, durata 

studiilor, (regimul 

studiilor) 

Programul de studii  Cifra de școlarizare  

FACULTATEA 

DE INGINERIE 

MARINĂ  

Inginerie navală şi 
navigaţie; 1,5 ani; 

(locuri cu taxă) 

Sisteme electromecanice 
navale 

 

**IF – 50 de locuri, din care 

30 locuri pentru candidaţii cu 

vechime de cel puţin 12 luni 
pe funcţia de ofiţer maritim 

FACULTATEA 

DE NAVIGAŢIE 

ŞI 

MANAGEMENT 

Inginerie navală şi 

navigaţie; 1,5 ani; 

(locuri cu taxă) 

Ştiinţe nautice 
 

**IF – 50 de locuri, din care 

30 locuri pentru candidaţii cu 
vechime de cel puţin 12 luni 

pe funcţia de ofiţer maritim 
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NAVAL Inginerie şi 

management, 1,5 

ani; 
(locuri cu taxă) 

Inginerie şi management 
naval şi portuar 

 
IF – 50 de locuri 

Inginerie şi 

management, 2 ani; 

(locuri cu taxă) 

Managementul sistemelor 

logistice  

 

* La admiterea în învăţământul universitar organizat de instituţiile de învăţământ superior militar se 

prezintă candidaţii declaraţi "ADMIS" la selecţia organizată pentru locurile Ministerului Apărării Naţionale 
în Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare, precum și candidaţii selecționați  pentru alţi beneficiari din 

sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

** Locurile rămase libere din cele 30 de locuri pentru candidații cu vechime de cel puțin 12 luni pe funcția 

de ofițer maritim vor fi redistribuite automat pentru ceilalți candidați, până la cifra maximă de școlarizare a 
programului de studii. 


