
Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-00994 10

2 M2022-01316 10

3 M2022-00271 10

4 M2022-01016 10

5 M2022-00219 10

6 M2022-01271 10

7 M2022-00120 9.75

8 M2022-00027 9.75

9 M2022-00846 9.75

10 M2022-01200 9.25

11 M2022-00889 8.50

12 M2022-01548 8.25

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

SESIUNEA IULIE 2022

 MASTERAT ANTROPOLOGIE

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

Important! 

În perioada 27 – 28 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin 

depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința de licență 

pentru promoția 2022*, în original, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), 

certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă este cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în 

contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-28 iulie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde 

locul pe care a fost declarat admis. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-00541 10

2 M2022-01297 10

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

 MASTERAT ANTROPOLOGIE

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

Important! 

În perioada 27 – 31 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, 

prin depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința 

de licență pentru promoția 2022*, copie însoțită de original, pentru conformare, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 

fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie 

(copie) - dacă este cazul, dovada plății taxei de înmatriculare și a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-31 iulie 2022), un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, 

va pierde locul pe care a fost declarat admis.  

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

  Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

Liliana STANCU

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2022



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-00327 10

2 M2022-00258 10

3 M2022-00259 10

4 M2022-00305 10

5 M2022-01260 10

6 M2022-00647 10

7 M2022-00255 10

8 M2022-00820 10

9 M2022-00840 10

10 M2022-00061 9.66

11 M2022-01625 9.33

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

Important! 

În perioada 27 – 28 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin 

depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința de licență 

pentru promoția 2022*, în original, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), 

certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă este cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în 

contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-28 iulie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde 

locul pe care a fost declarat admis. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2022

MASTERAT SOCIOLOGIE APLICATĂ: DEVIANȚĂ ȘI ORDINE SOCIALĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01420 10

2 M2022-00104 10

3 M2022-00090 10

4 M2022-01353 10

5 M2022-00146 10

6 M2022-00967 9.66

7 M2022-00088 9.66

8 M2022-01305 9.66

9 M2022-00775 9.33

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

Important! 

În perioada 27 – 28 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin 

depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința de licență 

pentru promoția 2022*, în original, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), 

certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă este cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în 

contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-28 iulie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde 

locul pe care a fost declarat admis. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

MASTERAT STUDII VIZUALE ȘI SOCIETATE

Liliana STANCU

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2022



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-00477 10

2 M2022-00970 9.66

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

Important! 

În perioada 27 – 31 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, 

prin depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința 

de licență pentru promoția 2022*, copie însoțită de original, pentru conformare, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 

fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie 

(copie) - dacă este cazul, dovada plății taxei de înmatriculare și a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-31 iulie 2022), un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, 

va pierde locul pe care a fost declarat admis.  

 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

  Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2022

MASTERAT STUDII VIZUALE ȘI SOCIETATE

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-00051 10

2 M2022-01282 9.66

3 M2022-01577 9.66

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

Important! 

În perioada 27 – 28 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin 

depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința de licență 

pentru promoția 2022*, în original, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), 

certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă este cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în 

contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-28 iulie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde 

locul pe care a fost declarat admis. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2022

MASTERAT MANAGEMENT ŞI GUVERNARE



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01628 10

3 M2022-01551 10

4 M2022-00930 10

5 M2022-00204 9.66

5 M2022-00591 9.66

6 M2022-00295 9.66

7 M2022-01392 9.66

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

Important! 

În perioada 27 – 28 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin 

depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința de licență 

pentru promoția 2022*, în original, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), 

certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă este cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în 

contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-28 iulie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde 

locul pe care a fost declarat admis. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2022

MASTERAT POLITICI, GEN ŞI MINORITĂŢI

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-00246 10

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

Important! 

În perioada 27 – 31 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, 

prin depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința 

de licență pentru promoția 2022*, copie însoțită de original, pentru conformare, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 

fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie 

(copie) - dacă este cazul, dovada plății taxei de înmatriculare și a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-31 iulie 2022), un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, 

va pierde locul pe care a fost declarat admis.  

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2022

MASTERAT POLITICI, GEN ŞI MINORITĂŢI

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

Liliana STANCU



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-00100 10

2 M2022-01116 10

3 M2022-00986 10

4 M2022-00166 10

5 M2022-00042 10

6 M2022-00998 10

7 M2022-01005 10

8 M2022-01493 9.66

9 M2022-00683 9.66

10 M2022-00145 9.66

11 M2022-00263 9.66

12 M2022-01659 9.66

13 M2022-00287 9.66

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

Important! 

În perioada 27 – 28 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin 

depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința de licență 

pentru promoția 2022*, în original, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), 

certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă este cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în 

contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-28 iulie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde 

locul pe care a fost declarat admis. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2022

 MASTERAT ŞTIINŢE POLITICE

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-00558 10

2 M2022-00052 10

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

Important! 

În perioada 27 – 28 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin 

depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința de licență 

pentru promoția 2022*, în original, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), 

certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă este cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în 

contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-28 iulie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde 

locul pe care a fost declarat admis. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2022

MASTERAT POLITICI PUBLICE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-00186 10

2 M2022-00676 10

3 M2022-00843 9.66

4 M2022-00059 9.66

5 M2022-00303 9.66

6 M2022-00322 9.66

7 M2022-00261 9.66

8 M2022-00029 9.33

9 M2022-00674 9.00

10 M2022-00858 8.66

11 M2022-00503 8.66

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Important! 

În perioada 27 – 28 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin 

depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința de licență 

pentru promoția 2022*, în original, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), 

certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă este cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în 

contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-28 iulie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde 

locul pe care a fost declarat admis. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

Liliana STANCU

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2022

 MASTERAT STUDII DE MEDIU ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ (în limba engleză)



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-00908 10

2 M2022-00896 10

3 M2022-00863 9.66

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

Liliana STANCU

Important! 

În perioada 27 – 31 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, 

prin depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința 

de licență pentru promoția 2022*, copie însoțită de original, pentru conformare, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 

fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie 

(copie) - dacă este cazul, dovada plății taxei de înmatriculare și a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-31 iulie 2022), un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, 

va pierde locul pe care a fost declarat admis.  

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2022

 MASTERAT STUDII DE MEDIU ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ (în limba engleză)

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01349 10

2 M2022-01028 10

3 M2022-00207 10

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

Important! 

În perioada 27 – 28 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin 

depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința de licență 

pentru promoția 2022*, în original, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), 

certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă este cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în 

contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-28 iulie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde 

locul pe care a fost declarat admis. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

MASTERAT STUDII DE MUNCĂ (în limba engleză)

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2022

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01055 10

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

Important! 

În perioada 27 – 28 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin 

depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința de licență 

pentru promoția 2022*, în original, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), 

certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă este cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în 

contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-28 iulie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde 

locul pe care a fost declarat admis. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

SESIUNEA IULIE 2021 

MASTERAT DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI COOPERARE INTERNAȚIONALĂ (cu predare în română/franceză)



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-00211 10

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

Important! 

În perioada 27 – 28 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin 

depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința de licență 

pentru promoția 2022*, în original, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), 

certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă este cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în 

contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-28 iulie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde 

locul pe care a fost declarat admis. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

SESIUNEA IULIE 2022

MASTERAT STUDII ROME

LISTA CANDIDAȚILOR DE ETNIE ROMĂ ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01653 10

2 M2022-01613 10

3 M2022-01423 10

4 M2022-01274 10

5 M2022-00354 10

6 M2022-00893 9.66

7 M2022-00123 9.66

8 M2022-00891 9.33

9 M2022-01506 9.00

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Important! 

În perioada 27 – 28 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin 

depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința de licență 

pentru promoția 2022*, în original, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), 

certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă este cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în 

contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-28 iulie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde 

locul pe care a fost declarat admis. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

Liliana STANCU

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2022

   MASTERAT GUVERNARE ȘI SOCIETATE

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-00872 10

2 M2022-00467 10

3 M2022-00405 10

4 M2022-00499 10

5 M2022-00264 9.66

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

Important! 

În perioada 27 – 28 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin 

depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința de licență 

pentru promoția 2022*, în original, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), 

certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă este cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în 

contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-28 iulie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde 

locul pe care a fost declarat admis. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

                                                MASTERAT POLITICĂ ȘI SOCIETATE EUROPEANĂ (în limba engleză)

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SESIUNEA IULIE 2022

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-00047 9.33

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2022

                                                MASTERAT POLITICĂ ȘI SOCIETATE EUROPEANĂ (în limba engleză)

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

Important! 

În perioada 27 – 31 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, 

prin depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de licență/adeverința 

de licență pentru promoția 2022*, copie însoțită de original, pentru conformare, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 

fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie 

(copie) - dacă este cazul, dovada plății taxei de înmatriculare și a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. 

În cazul în care, în perioada menționată (27-31 iulie 2022), un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, 

va pierde locul pe care a fost declarat admis.  

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul 

ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie 

păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează. 

Afișat astăzi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-00745  - Absent

Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01152  - Absent

Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-00936  - Absent

Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni
1 M2022-00254  - fara optiune program master

2 M2022-00431  - fara optiune program master

3 M2022-00472  - fara optiune program master

4 M2022-00484  - fara optiune program master

5 M2022-00613  - fara optiune program master

6 M2022-00661  - fara optiune program master

7 M2022-00678  - fara optiune program master

8 M2022-00731  - fara optiune program master

9 M2022-01015  - fara optiune program master

10 M2022-01180  - fara optiune program master

11 M2022-01350  - fara optiune program master

12 M2022-01633  - fara optiune program master

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI

                                                MASTERAT ANTROPOLOGIE

                                       MASTERAT POLITICI, GEN ŞI MINORITĂŢI

 Afișat azi, 26.07.2022. 

**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

SESIUNEA IULIE 2022

                                                MASTERAT STIINTE POLITICE


