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Documente necesare înscrierii: 

Pentru înscrierea la programele de studii universita-

re de licență, candidații depun online următoarele 

documente: 

 cererea de înscriere tip - se completează online 

 certificatul de naștere 

 carte de identitate sau pașaport 

 certificatul de căsătorie (dacă este cazul) 

 diploma de bacalaureat, diploma echivalenta cu 

aceasta sau adeverința că a fost promovat examenul 

de bacalaureat 

 foaia matricolă din perioada liceului 

 chitanța pentru plata taxei de înscriere la con-

cursul de admitere (se achită prin transfer) sau acte 

doveditoare privind scutirea de această taxă 

 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.  

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 



 Navigație și Transport Maritim și Fluvial - 90 de 

locuri (din care 9 fără taxă) 

 Electromecanică Navală - 61 de locuri (din care 4 

fără taxă) 

 Electromecanică - 52 de locuri (din care 4 fără 

taxă)  

 Inginerie și Management Naval și Portuar - 53 de 

locuri (din care 4 fără taxă) 

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 

Practică de specialitate în simulatoare moderne, la 

navele-școală și la Secția de pregătire marinărească  

și sporturi nautice Palazu Mare 

Electromecanică navală: Ofițer mecanic mari-

tim, Ofițer de punte/mecanic/electrician aspirant 

maritim, Inginer electromecanic, Specialist 

mentenanță electromecanică-automatică echipa-

mente industriale, Proiectant inginer/subinginer 

electromecanic, Inginer electromecanic SCB, 

Inginer emisie, Inginer montaj, Inginer produc-

ție, Inginer rețele electrice, Inginer mecanic, 

Inginer electromecanic minier, Consilier inginer 

mecanic, Inginer instalații pentru construcții, 

Coordonator în materie de sănătate și securitate 

în muncă, Expert în conducerea și organizarea 

activităților de mentenanță, Asistent de cerceta-

re în electromecanică, Cercetător în electrome-

canică, Inginer de cercetare în electromecanică, 

Inginer de cercetare în sisteme de propulsie, 

Expert tehnic, Șef agenție navală, Agent mari-

tim, Inspector în administrația publică -ANR, 

Ofițer în cadrul Forțelor armate. 

 

Electromecanică: Ofițer electrician maritim, 

Inginer electromecanic, Inginer electromecanic 

SCB, Asistent de cercetare în electromecanică, 

Proiectant inginer electrotehnic, Profesor pt. 

învățământul gimnazial, Inspector de specialita-

te protecția muncii, Inspector în domeniul secu-

rității și sănătății în muncă, Inspector ISCIR, 

Inspector metrolog, Inginer de cercetare în echi-

pamente de proces, Inginer de cercetare în echi-

pamente și instalații de bord, Inginer de cerceta-

re în telecomenzi și electronică în transporturi, 

Inginer de cercetare roboți industriali, Evalua-

tor. 

 

Navigație și transport maritime și fluvial: 

Ofițer de punte maritim, Inginer de navigație, 

Sef serviciu navigație, Pilot maritim, Căpitan de 

port, Șef port, Căpitan șef port, Comandant port 

flotă, Expert tehnic, Comandant pentru nave 

maritime, Conducător în administrația porturilor 

maritime și fluviale, Inginer șef transporturi 

navale, Agent maritim, Șef agenție navală, Șef 

birou/serviciu transport maritim și fluvial. 

 

Inginerie și management naval și portuar: 

Inginer instalații portuare, Inginer transporturi, 

Inginer de cercetare în instalații și utilaje portu-

are, Asistent de cercetare în utilaje și instalații 

portuare, Inspector de specialitate protecția 

muncii, Profesor în învățământul gimnazial, 

Profesor în învățământul liceal, postliceal, pro-

fesional și de maiștri, Consultant tehnic pentru 

activitățile de transport naval de mărfuri, In-

spector specialitate în administrația publică, 

Inginer economist.  

Programe de studii  

 Admiterea pe locurile fără taxă se realizează prin 

concurs de dosare, media de concurs fiind compusă din 25% 

media la bacalaureat și 75% nota la proba de matematică de la 

bacalaureat.  

 Admiterea pe locurile cu taxă se realizează prin con-

curs de dosare pe baza mediei obținute la bacalaureat.  


