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  Programele de studii universitare de licen-

ță oferite de Academia Navală „Mircea cel Bă-

trân” sunt acreditate de Agenția Română pentru 

Asigurarea Calității în Învățământul Superior 

(ARACIS) și sunt certificate de Autoritatea Navală 

Română (ANR) privind respectarea cerințelor spe-

cifice domeniului maritim prevăzute de Internatio-

nal Maritime Organization (IMO). Programele de 

studii de licență la Secția Civilă sunt coordonate 

de Facultatea de Ingineria Marină și de Faculta-

tea de Navigație și Management Naval. 
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De ce documente aveți nevoie pentru înscriere? 

 Pentru înscrierea la programele de studii univer-

sitare de licență - Secția Civilă, candidații depun online 

următoarele documente: 

 cererea de înscriere tip - se completează online 

 certificatul de naștere 

 cartea de identitate sau pașaport 

 certificatul de căsătorie (dacă este cazul) 

 diploma de bacalaureat, diploma echivalentă cu 

aceasta sau adeverința că a fost promovat examenul de 

bacalaureat 

 foaia matricolă din perioada liceului 

 chitanța pentru plata taxei de înscriere la concursul 

de admitere (se achită prin transfer) sau acte doveditoare 

privind scutirea de această taxă 

Oferta educațională - anul universitar 2021 - 2022 

 Pentru a veni în întâmpinarea tinerilor care do-

resc să devină studenți ai Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân”, instituția organizează ședințe gratuite de pregăti-

re online la matematică.  

 Electromecanică Navală - 72 locuri  

       (din care 7 fără taxă) 

 Electromecanică - 48 locuri - (din care 4 fără taxă 

 Navigație și Transport Maritim și Fluvial - 90 locuri - 

(din care 9 fără taxă) 

 Inginerie și Management Naval și Portuar - 60 locuri 

- (din care 6 fără taxă)  

 Admiterea pe locurile fără taxă se realizează prin 

concurs de dosare, media de concurs fiind compusă din 

75% media la bacalaureat și 25% nota la proba de mate-

matică de la bacalaureat.   

 

 Admiterea pe locurile cu taxă se realizează prin 

concurs de dosare pe baza mediei obținute la bacalaureat. 

https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/2021/admitere/Prezentare%20licenta%20ENC-IF.pdf
https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/2021/admitere/Prezentare%20licenta%20EC-IF.pdf
https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/2021/admitere/Prezentare%20licenta%20NTMF-IF2.pdf
https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/2021/admitere/Prezentare%20licenta%20IMNP-IF2.pdf

