
      
 

 

HOTĂRÂREA  

SENATULUI UNIVERSITAR AL ACADEMIEI NAVALE„MIRCEA CEL BĂTRÂN”  

nr. 642_E din 28.09.2016 

 

 Senatul universitar al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” în şedinţa din data de 28.09.2016 

hotărăşte cu unanimitate de voturi aprobarea tranșeor taxelor de școlarizare în anul universitar 2016-2017, 

astfel: 

1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

1.1 Anul I – învățământ cu frecvență 

- rata I - în suma de 1.650 lei; 

- rata a II-a - în suma de 850 lei până la data de 20.01.2017; 

- rata a III-a - în suma de 800 lei, până la data de 09.06.2017. 

 

1.2 Anul I – învățământ cu frecvență redusă 

- rata I - în suma de 1.600 lei; 

- rata a II-a - în sumă de 800 lei până la data de 20.01.2017; 

- rata a III-a – în sumă de 800 lei până la data de 09.06.2017. 

 

1.3 Anii II, III, IV - învățământ cu frecvență 

- rata I - în suma de 1.300 lei  până la data de 28.10.2016; 

- rata a II-a - în sumă de 1.300 lei până la data de 20.01.2017; 

- rata a III-a – diferenţa până la data de 09.06.2017 (26.05.2017 pentru anul IV). 

 

1.4 Anii II, III, IV - învățământ cu frecvență redusă 

- rata I - în suma de 1.300 lei  până la data de 28.10.2016; 

- rata a II-a - în sumă de 1.200 lei până la data de 20.01.2017; 

- rata a III-a – diferenţa până la data de 09.06.2017 (26.05.2017 pentru anul IV). 

 

2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

2.1 Anul I – învățământ cu frecvență 

2.1.1 Domeniul Inginerie navală și navigație 

- rata I - în suma de 1.900 lei; 

- rata a II-a - în suma de 1000 lei până la data de 20.01.2017; 

- rata a III-a - în suma de 900 lei, până la data de 09.06.2017. 

 

2.1.2 Domeniul Inginerie și management 

- rata I - în suma de 1750 lei; 

- rata a II-a - în suma de 1000 lei până la data de 20.01.2017; 

- rata a III-a - în suma de 750 lei, până la data de 09.06.2017. 

 

2.2 Anul II – învățământ cu frecvență 

2.2.1 Domeniul Inginerie navală și navigație 

- rata I - în suma de 1000 lei până la data de 28.10.2016; 

- rata a II-a - în suma de 1000 lei până la data de 20.01.2017; 

 

2.2.2 Domeniul Inginerie și management 

2.2.2.1 Programul de studii Inginerie și management naval și portuar 

- rata I - în suma de 1000 lei până la data de 28.10.2016; 
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- rata a II-a - în suma de 800 lei până la data de 20.01.2017; 

2.2.2.2 Programul de studii Managementul sistemelor logistice 

- rata I - în suma de 1000 lei până la data de 28.10.2016; 

- rata a II-a - în suma de 1500 lei până la data de 20.01.2017; 

 

 

Contabilul șef, Secţia Management Educațional, Decanatul Facultății de Inginerie Marină şi 

Decanatul Facultăţii de Navigație și Management Naval vor pune în aplicare prezenta hotărâre. 

 

 

           COMANDANTUL (RECTORUL) 

 ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

           Comandor conf.univ.Dr.ing. 

                    Octavian TĂRĂBUȚĂ 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

Comandor prof.univ.Dr. 

                  Virgil ENE-VOICULESCU  

 


