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Masterat

Licență

Senatul universitar al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” în
şedinţa din data de 25.09.2019, a aprobat cu unanimitate de voturi următoarele
taxe pentru anul universitar 2019-2020:

1.

2.

3.

4.

FELUL TAXEI
Valoare (lei)
Cap. I TAXE PENTRU ACTIVITATEA DIDACTICA A STUDENTILOR
TAXA ANUALĂ DE
ŞCOLARIZARE (lei)
PROGRAMUL DE STUDII
Anul
Anul 1
Anul 3 Anul 4
2
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial
4200
4200
4300
4300
Electromecanică navală
4200
4200
4300
4300
Electromecanică
4200
4200
4300
4300
Inginerie şi management naval şi portuar
4200
4200
4200
4200
Ştiinţe nautice
4500
2300
Sisteme electromecanice navale
4500
2300
Operarea și conducerea sistemelor
4500
electroenergetice navale
Inginerie şi management naval şi portuar
4200
2100
Managementul sistemelor logistice
4200
2100
Taxa de înscriere la concursul de admitere
- Studii universitare de licență
150
- Studii universitare de masterat
150
Taxa de înmatriculare (înregistrare pt. prima data a unui student întrun registru matricol)
100
- Studii universitare de licență
100
- Studii universitare de masterat
Taxa de reînmatriculare:
a) Pentru cei exmatriculați din motive financiare
500
b) Pentru cei exmatriculați din motive profesionale
300
Taxa de transfer:
a) de la ANMB la alta universitate
500
b) de la alta universitate la ANMB
300
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FELUL TAXEI
c) între specializările din ANMB
6. Taxa pentru discipline facultative din planul de învăţământ

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Taxă de susţinere a unor examene
a) examene de diferenţă pt. continuare studii şi a II-a specializare (cf.
art. 222 al. 2, Legea nr. 1/2011)
b) examene din anii de studiu precedenţi (studenţii care au promovat
în an superior, dar au restanţe din anul anterior)
- pentru un an diferență între anul universitar curent și anul
universitar al disciplinei din planul de învățământ;
- pentru mai mult de un an între anul universitar curent și anul
universitar al disciplinei din planul de învățământ;
c) reexaminare pentru mărirea notei
d) examene organizate în sesiuni speciale aprobate de Consiliul de
administraţie
Taxa de recuperare a activităţilor practice care sunt obligatorii
(laboratoare, practică) (lei/şedinţă)
Taxa atribuire credite transferabile pentru diplomele eliberate anterior
introducerii sistemului de credite (art.149 al. 2 din Legea 1/2011)
Taxa de înscriere la examenul de diplomă pentru absolvenţi din afara
ANMB. Se achită cu OP de instituţia din care provine absolventul.
Taxa de participare la examenului de diplomă / disertaţie, într-o altă
sesiune decât cea a seriei din care provine absolventul.
Taxe pentru eliberarea actelor de studii:
a) situaţie şcolară pe un an de studiu
b) programa analitică pentru o disciplină – promoții după 2009
c) programe analitice pentru un an de învăţământ – promoții după
2009
d) pachetul de programe analitice corespunzător întregului program
de studiu – promoții după 2009

Valoare (lei)
300
100 / 1 credit
ECTS

50

100
150
100
150
25
500
600
600
50
50
300
Suma = nx300
n = nr. de ani de
studiu
50

e) adeverinţe de absolvire a examenului de diplomă / disertaţie
f) certificat promovare nivel managerial pentru absolvenţii studiilor
300
universitare de masterat
g) certificat pentru efectuarea serviciului de cart
100
13. Taxa de eliberare duplicate:
a) diploma
300
b) certificat de absolvire (pentru cei fără examen de diplomă)
100
c) foaie matricolă / supliment la diplomă
200
d) certificat GMDSS
100
e) adeverinţă de absolvire a examenului de diplomă / disertaţie
100
f) carnet student
50
100 lei plus 50 lei
14. Taxa de arhivare cu efect după 01.10.2014, valabilă începând cu
promoţia 2011:
pentru fiecare an
- Eliberarea diplomei de licenţă/master după 3 ani de la emitere
adăugat
15. Taxa pentru verificarea caietelor de practică în vederea aplicării vizei de control a
competenţelor conform cerinţelor minime ale Convenţiei STCW
a) solicitantul are calitatea de student al ANMB
50
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

FELUL TAXEI
Valoare (lei)
b) solicitantul nu mai are calitatea de student al ANMB dar este
100
absolvent al ANMB
Taxa pentru alte adeverinţe (pensionare, angajare, Monitorul oficial
50
etc.) – solicitanţi externi
Cap. II - TAXE pentru TESTARE LIMBA STRAINĂ
Taxă testare la limba străină pentru obţinerea certificatului de
150
competenţă lingvistică
Taxă eliberare Certificat de competenţă lingvistică
50
Cap. III – TAXE pentru BIBLIOTECĂ
Taxa de recuperare a publicaţiilor pierdute
De 3 ori preţul
publicaţiei pierdute
Cap. IV – TAXE SOCIALE
a) Contravaloare gustare
6,50
b) Contravaloare masa de prânz
8,50
c) Contravaloare cazare studenţi
8,5 / zi / pat
Taxă pentru copierea documentelor solicitate în
- 1leu/pagină, pentru documentele
baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
în uz;
informaţiile de interes public (art.9 al. (1))
- 100 lei + 1leu/pagină, pentru
fiecare categorie de documente ce
necesită consultarea arhivei
Cap. V - TAXE DE INSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA DE
POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Posturi didactice și de cercetare științifică
a) asistent de cercetare
150
b) asistent universitar,
200
c) şef lucrări, lector universitar, cercetător șt. gr. III
300
d) conferenţiar universitar, cercetător șt. gr. II
400
e) profesor universitar, cercetător șt. gr. I
500
Posturi didactice auxiliare și nedidactice
a) cu studii generale
150
b) cu studii medii
150
c) cu studii superioare
200

Decanatele şi şeful compartimentului financiar, vor pune în aplicarea această
hotărâre
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