
ACADEMIA NAVALĂ 

 „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

CONSTANŢA  

SECȚIA MILITARĂ 

Informaţii privind admiterea puteţi obţine la: 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 

Str. Fulgerului, nr. 1, CONSTANŢA 

Telefon: 0241-626200, int. 0180 

www.anmb.ro (secțiunea Admitere) 

admitere@anmb.ro 

www.facebook.com.Academia.Navala 

ADMITERE  

Velierul simbol al Marinei Militare Române,  

la bordul căruia s-au format peste 70 de generații de ofițeri, în cei 

peste 80 de ani de activitate 

Nava-școală „Mircea” 

Absolvirea promoției 2020  

Cine se poate înscrie? 

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 baca-

laureat 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      admite-

rii postat pe pagina web a instituţiei            https://
www.anmb.ro/ro/files/admitere/admitere_regulament.html. 

GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT 



 

Pași de urmat de către absolvenții liceelor și colegiilor națio-

nale civile pentru admitere pe locurile destinate cu benefici-

ar Ministerul Apărării Naționale: 

1. Recrutarea: se realizează numai prin intermediul Birourilor 

Informare Recrutare din cadrul Centrelor Militare Zonale, Jude-

țene și de Sector prin înscrierea candidaților pentru urmarea 

unei cariere militare. 

2. Înscrirea candidaților recrutați la Academia Navală „Mircea 

cel Bătrân”  

3. Ierarhizarea candidaților înscriși se va realiza după susținerea 

unui test grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Mate-

matică, Informatică și Limba Engleză, conform condițiilor spe-

cifice menționate pe pagina admiterii. 

4. Selecția - în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la 

test, candidații vor fi planificați pentru a susține probele de se-

lecție, la Centrele Zonale de Selecție și Orientare, Spitalele Mi-

litare și Centrul de Medicină Navală. 

5. Admiterea se încheie în momentul în care locurile sunt ocu-

pate de candidații ierarhizați în ordinea descrescătoare a medii-

lor care au fost declarați APT după probele de selecție. 

 

Pași de urmat de către absolvenții liceelor și colegiilor națio-

nale civile pentru admitere pe locurile destinate cu benefici-

ar Ministerul Afacerilor Interne: 

1. Recrutarea se realizează conform cerințelor specific MAI. 

2. Selecția candidaților se va realiza de către structurile din 

MAI conform condițiilor specifice. 

3. Înscrierea candidaților recrutați la Academia Navală „Mircea 

cel Bătrân”  

4. Admiterea candidaților recrutați, înscriși și selecționați se va 

realiza după susținerea unui test grilă de verificare a cunoștințe-

lor la disciplinele Matematică, Informatică și Limba Engleză, în 

ordinea descrescătoare a notelor obținute, conform condițiilor 

specifice menționate pe pagina admiterii. 

De ce documente aveți nevoie pentru înscriere? 

 Pentru înscrierea la programele de studii univer-

sitare de licență - Secția Militară, candidații depun online 

următoarele documente: 

 cererea de înscriere tip - se completează online pen-

tru MApN sau MAI 

 certificatul de naștere 

 cartea de identitate sau pașaport 

 certificatul de căsătorie (dacă este cazul) 

 diploma de bacalaureat, diploma echivalentă cu 

aceasta sau adeverință ca 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 aceasta taxă. Oferta educațională 

 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. De asemenea, pe pagina de inter-

net a Academiei Navale  „Mircea cel Bătrân” sunt disponi-

bile baremele pentru probele sportive, precum și un model 

de executare a traseului aplicativ. 

Facultatea de Inginerie Marină 

Simulatorul integrat de conducere și manevra navei 

 Navigație, Hidrografie și Echipamente Navale  

 Electromecanică Navală 

 Electromecanică  

 Arhitectura Navală (școlarizare la Universita-

tea „Dunărea de Jos” din Galați) 

https://dmru.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/2018/contact-BIR.pdf
https://dmru.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/2018/contact-BIR.pdf
https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/online?tip=SULMApN
https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/online?tip=SULMAI

