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ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

Constanța, Str. Fulgerului Nr. 1 

Tel./Fax 0241/643096 pagina web: www.anmb.ro 

Anexa 1 la Regulamentul de organizare şi desfășurare a concursului de admitere 2021 

 

CIFRE DE SCOLARIZARE 
A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ  (STUDII CU FRECVENTĂ, 4 ANI) 

Denumirea 

facultății 

Domeniul  de 

licență 
Programul de studii 

Locuri bugetate* 

Locuri cu 

bursă 

acordată 

de ANMB 

Locuri 

cu 

taxă 

Total 

locuri 

Beneficiar MApN Beneficiar MAI 

Locuri pentru 

absolvenții CNM 

(prin repartiție)** 

Locuri pentru 

absolvenții din liceele / 

colegiile naționale 

(prin concurs) 

Locuri pentru 

absolvenții din liceele / 

colegiile naționale 

(prin concurs) 

FACULTATEA 

DE INGINERIE 

MARINĂ  

Inginerie 

marină şi 

navigație 

 

Navigație, hidrografie 

şi echipamente navale 
41 4 6 - - 51 

Electromecanică 

navală  
14 2 2 7 65 90 

Inginerie 

electrică 
Electromecanică 10 - 2 4 44 60 

FACULTATEA 

DE NAVIGAȚIE 

ŞI 

MANAGEMENT 

NAVAL 

Inginerie 

marină şi 

navigație 

Navigație şi 

transport maritim şi 

fluvial 

- - - 9 81 90 

Inginerie şi 

management 

naval şi portuar 

Inginerie şi 

management naval 

şi portuar 

- - - 6 54 60 

 

În baza protocolului încheiat între Academia Navală  „Mircea cel Bătrân” și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, ANMB organizează concursul de admitere pentru 

candidații care vor fi școlarizați la Facultatea de Arhitectură Navală în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați în vederea formării ca ofițeri de marină în specialitatea 

Inginer de construcții și reparații corp navă: 

Denumirea facultății 
Domeniul  de licență, durata 

studiilor, (regimul studiilor) 
Programul de studii  

Locuri bugetate* 

Beneficiar MapN 

FACULTATEA DE 

ARHITECTURĂ NAVALĂ  
Arhitectură navală Arhitectură navală 

1 loc pentru absolvenții din liceele / colegiile naționale 

(prin concurs) 
* La admiterea în învățământul universitar organizat de instituțiile de învățământ superior militar pot participa doar candidații declarați „ADMIS” la probele de selecție organizate de Ministerul 

Apărării Naționale sau alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranță națională. Locurile pot fi suplimentate în funcție de cifra disponibilă după repartiția absolvenților 

colegiilor naționale militare. 

**CNM – Colegii Naționale Militare. Absolvenții CNM sunt repartizați în conformitate cu prevederile art. 176
1
 din Legea nr. 1 a Educației naționale / 2011 cu modificările și completările 

ulterioare și în baza Planului de școlarizare în instituțiile de învățământ militar pentru anul universitar 2021-2022, studii universitare de licență, locuri bugetate alocate MApN si precizările 

DGMRU nr. 2 /21.01.2021 

http://www.anmb.ro/
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B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (STUDII CU FRECVENȚĂ, 3  si 4 SEMESTRE) 

Denumirea facultății 
Domeniul  de masterat 

(regimul studiilor) 
Programul de studii  Locuri cu taxă 

FACULTATEA DE 

INGINERIE MARINĂ  

Inginerie electrică 
Operarea și conducerea sistemelor 

electroenergetice navale 

60 - din care 30 locuri pentru candidații cu 

vechime de cel puțin 12 luni pe funcția de ofițer 

maritim   

Inginerie navală şi navigație 

 

Sisteme electromecanice navale 150 - din care 80 locuri pentru candidații cu 

vechime de cel puțin 12 luni pe funcția de ofițer 

maritim   
FACULTATEA DE 

NAVIGAȚIE ŞI 

MANAGEMENT NAVAL 

Științe nautice 

Oceanografie și hidrografie
** 

Inginerie şi management 
Inginerie şi management naval şi portuar 

75 locuri 
Managementul sistemelor logistice  

 

* Locurile rămase libere din cele pentru candidații cu vechime de cel puțin 12 luni pe funcția de cadet/ofițer maritim vor fi redistribuite automat pentru ceilalți candidați, până 

la cifra maximă de școlarizare a programului de studii. 

**Masterat de cercetare, cu durata de 4 semestre 


