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Birou Erasmus+ ANMB 

Str. Fulgerului, nr.1, 900218, Constanța 

 erasmus@anmb.ro 

 0241/626200 — int 225 

CONDIȚII DE PARTICIPARE            

MOBILITĂȚI DE STUDIU 

1. Să obțină media minim 5.00 pe anul anterior 

de studiu; 

2. Să fi absolvit cel puțin un an de studiu pentru 

ciclul 1 de studii (licență) sau să fie înmatriculat 

la ciclul 2 de studii (masterat); 

3. Să fie înscris în ciclul de studii de licență/

masterat; 

4. Să nu fi fost sancționat disciplinar. 

       Biroul Erasmus+ va publica anual până la data de 

01.05. (pentru semestrul I) și până la data de 01.10 

(pentru semestrul II) pe site-ul ANMB oferta instituțio-

nală. 

CONDIȚII DE PARTICIPARE            

MOBILITĂȚI DE PLASAMENT 

1. Să fie înscris în ciclul de studii de licență sau 

masterat sau, pentru absolvenți, să fi depus do-

sarul de aplicație anterior datei absolvirii; 

2. Să obțină media minimă 5.00 la ultima sesiune; 

3. Să dețină carnet de marinar; 

4. Să nu fi fost sancționat disciplinar; 

5. Să efectueze mobilitatea de plasament în cadrul 

unei companii europene. 

        Biroul Erasmus+ va publica anual până la data de 

01.05 în baza aplicației Erasmus+ și până la data de 

01.09, după primirea contractului de finanțare de la 

ANPCDEFP pe  site-ul ANMB oferta instituțională. 

CONSTITUIRE DOSAR                 

MOBILITĂȚI DE STUDIU 

1. Aplicație tip la universitatea parteneră; 

2. Transcripts of records; 

3. Cerere decan;  

4. Scrisoare de motivație; 

5. CV—model Europass; 

6. Learning Agreement for Studies; 

Documentele și modul de completare a acestora se 

găsesc pe site-ul ANMB: 

     

CONSTITUIRE DOSAR                 

MOBILITĂȚI DE PLASAMENT 

1. Cerere către decan; 

2. Scrisoare motivație; 

3. CV—Europass; 

4. Extras cont bancar personal—Euro; 

5. Copie contract cu compania; 

6. Learning Agreement for Traineeship; 

7. Adeverință testare limba engleză. 

Documentele și modul de completare a acestora se 

găsesc pe site-ul ANMB: 



Mobilitățile de  studiu se adresează studenților care 

doresc să urmeze cursurile unei universități partenere 

din Europa, pe durata a maxim 12 luni. 

Selecția studenților are loc în fiecare semestru de studiu, 

rezultatele fiind publicate pe site-ul instituției. 

Universități partenere: 

 Universitatea din Split, Croația — www.eng.unist.hr 

 Colegiul Maritim Lepaja, Letonia — www.ljk.lv 

 Universitatea din Ljubljana, Slovenia — www.uni-lj.si 

 Universitatea Piri Reis, Turcia — www.pirireis.idu.tr 

 Universidad Politecnica de Cartagena — www.upct.es 

 Universitatea ”Anghel Kancev”,Ruse — www.uni-ruse 

 

SPRIJIN FINANCIAR 

 500 euro/lună (cu excepția mobilităților care au 

loc la companii din Bulgaria, Estonia, Letonia,     

Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia,     

Ungaria — pentru aceste state valoarea grant-ului 

fiind de 450 euro/luna).  

    Dacă ești student la licență sau masterat îți poți 

face practica prin Erasmus+ și ai ocazia perfectă de a 

intra în contact cu marile companii din străinătate. 

    Acest tip de mobilitate permite studenților ANMB să 

efectueze un stagiu de plasament (practică) într-o între-

prindere sau companie dintr-o altă țară din Europa, nu 

mai mult de 1 an/ciclu de studii. 

     

 

 

 

 

 

 

SPRIJIN FINANCIAR 

 700 euro/lună (cu excepția mobilităților care au 

loc la companii din Bulgaria, Estonia, Letonia,     

Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia,     

Ungaria — pentru aceste state valoarea grant-ului 

fiind de 650 euro/luna).  

Universitatea Piri 

Reis, Turcia  
Universitatea “Anghel 

Kancev” 

Academia Navală “Nikola 

Vaptsarov”, Bulgaria  
Academia Navală a 

Turciei 

Universitatea Norvegiană de 

Științe și Tehnologii,  

 

Academia Navală a         

Poloniei Universitatea din Split, 
Croatia  

Colegiul Maritim 

Liepaja, Letonia 
Universitatea din 

Ljubljana, Slove-

 Mobilități de predare Erasmus+ 

      Aceasta acțiune permite personalului didactic să 

desfășoare o mobilitate de predare într-o instituție de 

învățământ superior participantă la program. 

 

 

 

 Mobilități de formare Erasmus+ 

       Această acțiune permite personalului administrativ, 

didactic și nedidactic al ANMB să desfășoare un stagiu 

de formare într-o întreprindere sau o instituție de învă-

țământ superior participantă la program, cu care 

ANMB are acord bilateral. 


