Paşi de urmat pentru admitere pe locurile destinate absolvenţilor liceelor si colegiilor naționale civile având ca beneficiar
Ministerul
Apărării
Naționale:
1. Recrutarea: până la data de 3 iunie 2022 se întocmesc dosarele pentru înscrierea candidaţilor pentru urmarea unei cariere
militare, numai prin intermediul Birourilor Informare Recrutare
din cadrul Centrelor Militare Zonale, Județene și de Sector;
2. Selecţia I - candidaţii vor fi planificaţi de către BIR-uri pentru a susţine probele de selecţie, la Centrele Zonale de Selecţie
şi Orientare (CZSO). Informații privind probele de selecție și
probele sportive se găsesc pe pagina oficială de internet a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, www.anmb.ro, secțiunea
Admitere.
3. Înscrierea candidaţilor recrutaţi la Academia Navală „Mircea
cel Bătrân” se va realiza în perioada 27 iunie-17 iulie, conform
condiţiilor specifice menţionate pe pagina admiterii;
4. Ierarhizarea candidaţilor recrutaţi, selectați la CZSO şi înscrişi se va realiza după susţinerea unui test grilă de verificare a
cunoștințelor la disciplinele Matematică, Informatică și Limba
Engleză, conform condiţiilor specifice menţionate pe pagina
admiterii;
5. Selecţia II - candidaţii vor fi planificaţi de către ANMB pentru a susţine probele de selecţie la Spitalele Militare şi Centrul
de Medicină Navală.
6. Admiterea se încheie în momentul în care locurile sunt ocupate de candidaţii ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a mediilor care au fost declaraţi APT după toate probele de selecţie.
Paşi de urmat pentru admitere pe locurile destinate absolvenţilor liceelor și colegiilor naționale civile având ca beneficiar
Ministerul
Afacerilor
Interne:
1. Recrutarea se realizează conform cerințelor 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” se va realiza în perioada 27 iunie-17 iulie, conform
condițiilor specifice menționate pe pagina admiterii.
4. Admiterea candidaților recrutați, înscriși și selecționați se va
realiza după susținerea unui test grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Matematică, Informatică și Limba Engleză, în
ordinea descrescătoare a notelor obținute, conform condițiilor
specifice menționate pe pagina admiterii.

GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

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 bacalaureat până la data concursului de admitere;
- au vârsta de cel mult 26 de ani împliniţi în anul
organizării concursului de admitere.

ADMITERE 2022
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Pentru a veni în întâmpinarea tinerilor care doresc
să devină studenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, instituția organizează ședințe gratuite de pregătire la
matematică. De asemenea, pe pagina de internet a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” sunt disponibile baremele
pentru probele sportive, precum și un model de executare a
traseului aplicativ.

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

SECȚIA MILITARĂ

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
150 de ani de învățământ românesc de marină

Laboratoare moderne, dotate cu aparatură de
ultimă generație, realizate după concepte proprii
ale cadrelor didactice din Academia Navală

Programe de studii
FACULTATEA DE INGINERIE MARINĂ
 Navigation, Hydrography and Naval Equipment (program
în limba engleză)
- 15 locuri beneficiar MApN (15 - repartiție absolvenți
CNM promoția 2022)
 Navigație, Hidrografie și Echipamente Navale
- 35 locuri beneficiar MApN (22 - repartiție absolvenți
CNM promoția 2022; 13 - concurs de admitere)
- 7 locuri - MAI
 Electromecanică Navală
- 13 locuri beneficiar MApN (8 - repartiție absolvenți
CNM promoția 2022; 5 - concurs de admitere)
- 2 locuri - MAI
 Electromecanică
- 8 locuri beneficiar MApN (4 - repartiție absolvenți
CNM promoția 2022; 4 - concurs de admitere)
- 4 locuri - MAI
FACULTATEA DE NAVIGAȚIE ȘI MANAGEMENT NAVAL
 Inginerie și Management Naval și Portuar
(logistică militară)
- 8 locuri beneficiar MApN (2 - repartiție absolvenți
CNM promoția 2022; 6 - concurs de admitere)

Practică de specialitate în simulatoare moderne, la
navele-școală și la Secția de pregătire
marinărească și sporturi nautice Palazu Mare

