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GRAFICUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADMITERII ÎN ANMB 

 

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - SESIUNEA IULIE 

 

A1. SECȚIA MILITARĂ 

 Activităţi Data și ora 

Depunerea dosarelor candidaţilor online   

 

27.06-17.07 

 

Afișarea listei candidaților cu rezultate deosebite obținute la olimpiade, 

declarați admis  
17.07 

Analiza dosarelor candidatilor si definitivarea acestora 17.07-18.07/11.00 

Afisarea listelor cu candidatii inscrisi la concurs 18.07/15.00 

Prezentarea candidaţilor la sediul instituţiei  19.07/08.30 

Susţinerea probei de concurs 19.07/10.00-13.00 

Depunerea contestaţiilor 19.07/14.00-15.00 

Rezolvarea contestaţiilor 19.07/15.00-16.00 

Afișarea listelor de ierarhizare provizorii - etapa de selecție inițială 19.07/18.00 

Confirmarea ocupării locurilor de către candidații care au parcurs 

procesul de selecție și au fost ierarhizați în limita locurilor scoase la 

concurs  

20.07 – 22.07/14.00 

Continuarea procesului de selecție pentru candidații ierarhizați care nu 

au parcurs întregul proces de selecție – etapa finală de selecție, în limita 

locurilor scoase la concurs  

22.07- până la ocuparea 

numărului de locuri 

Confirmarea ocupării locurilor de către candidații care au parcurs 

procesul de selecție și au fost ierarhizați în etapa finală selecție  

22.07- până la ocuparea 

numărului de locuri 

Afișarea listelor finale de admitere  După confirmarea tuturor 

locurilor scoase la concurs, nu 

mai târziu de 19.08 

Reorientarea candidaților respinși către o altă categorie de personal 

militar 

22.07-până la ocuparea numărului 

de locuri 

 

A2. SECȚIA CIVILĂ  

Activități Data și ora 

Depunerea dosarelor candidatilor online  27.06-13.07 ora 23 

Afișarea rezultatelor provizorii la concursul de admitere 14.07 ora 12 

Depunerea și rezolvarea contestațiilor 14.07 orele 12-14 

Afișarea rezultatelor provizorii după contestații 14.07 ora 15 

Confirmarea online a ocupării locurilor de către candidații declarați 

ADMIS 
14.07 ora 15 – 17.07 ora 23 

Afișarea locurilor neocupate și rezultatelor provizorii în urma redistribuirii 

lor către candidații declarați ÎN AȘTEPTARE 
18.07 ora 14 

Confirmarea online a ocupării locurilor de candidații declarați ADMIS prin 

redistribuire 
18.07 ora 14 – 20.07 ora 23 

Afișarea locurilor neocupate după redistribuire 21.07 ora 11 

Depunerea online a cererilor de înscriere suplimentară a unei singure 

opțiuni pentru locurile neocupate 
21.07 orele 11 - 13 

Afișarea locurilor neocupate și rezultatelor provizorii după a doua etapă de 

redistribuire 
21.07 ora 14 

Confirmarea online a ocupării locurilor de candidații declarați ADMIS la a 

doua redistribuire 
21.07 ora 14 – 24.07 ora  23 

Afișarea rezultatelor finale 25.07 ora 12 

http://www.anmb.ro/
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B. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 

 

B1. SECȚIA MILITARĂ* 
 

Activități Data și ora 

Depunerea dosarelor candidaţilor online   

 

01.09-06.09/09.00 

 

Analiza dosarelor candidatilor si definitivarea acestora 06.09/09.00-06.09/14.00 

Afisarea listelor cu candidatii inscrisi la concurs 06.09/15.00 

Prezentarea candidaţilor la sediul instituţiei  07.09/08.30 

Susţinerea probei de concurs 07.09/10.00-13.00 

Depunerea contestaţiilor 07.09/14.00-15.00 

Rezolvarea contestaţiilor 07.09/15.00-16.00 

Afișarea listelor de ierarhizare provizorii - etapa de selecție inițială 07.09/18.00 

Confirmarea ocupării locurilor de către candidații care au parcurs 

procesul de selecție și au fost ierarhizați în limita locurilor scoase la 

concurs  

08.09/08.00-14.00 

Continuarea procesului de selecție pentru candidații ierarhizați care nu 

au parcurs întregul proces de selecție – etapa finală de selecție, în limita 

locurilor scoase la concurs  

09.09 – 12.09/15.30 

Confirmarea ocupării locurilor de către candidații care au parcurs 

procesul de selecție și au fost ierarhizați în etapa finală selecție  
09.09-12.09/17.00 

Afișarea listelor finale de admitere  12.09/18.00 

Reorientarea candidaților respinși către o altă categorie de personal 

militar 

09.09 -până la ocuparea 

numărului de locuri 
*Numai dacă au rămas locuri neocupate ca urmare a derulării sesiunii de admitere din luna iulie 

 

B2. SECȚIA CIVILĂ*
 

Activități Data și ora 

Depunerea dosarelor candidaţilor online   

 

01.09-23.09 

Conform graficului de desfăşurare 

aprobat de către Consiliul de 

Administraţie 

Va fi afișat pe pagina 

https://www.anmb.ro/ro/files/admitere

/admitere_licenta_civili.html 

Afișarea rezultatelor provizorii la concursul de admitere 

Depunerea si solutionarea contestatiilor 

Confirmarea ocupării locurilor de candidații declarați ADMIS 

Afișarea locurilor neocupate și rezultatelor provizorii în urma 

redistribuirii lor către candidații declarați NEADMIS 

Confirmarea ocupării locurilor de candidații declarați ADMIS prin 

redistribuire 

Afișarea locurilor neocupate după redistribuire 

Depunerea cererilor de înscriere suplimentară a unei singure opțiuni 

pentru locurile neocupate 

Afișarea locurilor neocupate și rezultatelor provizorii după a doua 

etapă de redistribuire 

Confirmarea ocupării locurilor de candidații declarați ADMIS la a 

doua redistribuire 

Afișarea rezultatelor finale 
*Numai dacă au rămas locuri neocupate ca urmare a derulării sesiunii de admitere din luna iulie 
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C1. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, SECȚIA CIVILĂ - SESIUNEA IULIE 

Activități Data și ora 

Înscrierea online a candidaților 27.06 – 24.07 

Depunerea referatului de specialitate în domeniul programului de studii – 

doar candidații care au studii universitare de licență în alt domeniu decât cel 

al masteratului pentru care se înscriu* 

12.07 – 21.07 ora 15 

Afișarea rezultatelor provizorii la concursul de admitere 25.07 ora 12 

Depunerea și rezolvarea contestațiilor 25.07 orele 12 - 14 

Afișarea rezultatelor provizorii după contestații 25.07 ora 15 

Confirmarea online a ocupării locurilor de candidații declarați ADMIS 25.07 ora 15 – 27.07 ora 23 

Afișarea locurilor neocupate și rezultatelor provizorii în urma redistribuirii 

lor către candidații declarați ÎN AȘTEPTARE 
28.07 ora 12 

Confirmarea online a ocupării locurilor de candidații declarați ADMIS prin 

redistribuire 
28.07 ora 12 – 28.07 ora 23 

Afișarea rezultatelor finale 29.07 ora 12 
* Proba de concurs se susţine sub forma unui referat de specialitate în domeniul programului de studii. Se susţine 

numai de către candidaţii ce provin din alt domeniu de studiu; 

 

C2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, SECȚIA CIVILĂ - SESIUNEA 

SEPTEMBRIE* 

Activități Data și ora 

Depunerea dosarelor candidatilor online  

  

01.09-23.09 

Conform graficului de desfăşurare 

aprobat de către Consiliul de 

Administraţie 

Va fi afișat pe pagina 

https://www.anmb.ro/ro/files/admitere

/admitere_masterat_civili.html 

Susținerea probei de concurs pentru candidații care provin din alt 

domeniu de studiu** 

Afișarea rezultatelor pentru proba de concurs** 

Depunerea contestațiilor pentru proba de concurs** 

Rezolvarea contestațiilor pentru proba de concurs** 

Afișarea rezultatelor provizorii 

Confirmarea ocupării locurilor de candidații declarați ADMIS 

Afișarea locurilor neocupate și rezultatelor provizorii în urma 

redistribuirii lor către candidații declarați NEADMIS 

Confirmarea ocupării locurilor de candidații declarați ADMIS prin 

redistribuire 

Afișarea rezultatelor finale 
*Numai dacă au rămas locuri neocupate ca urmare a derulării sesiunii de admitere din luna iulie 

** Proba de concurs se susţine sub forma unui referat de specialitate în domeniul programului de studii. Se susţine 

numai de către candidaţii ce provin din alt domeniu de studiu; 

 


