
Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01768 9.66

2 M2022-01959 9.33

3 M2022-02029 9.33

4 M2022-01791 9.00

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01999 9.00

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

 MASTERAT ANTROPOLOGIE

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

Important! 

În perioada 21 – 23 septembrie 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 (21-23 septembrie 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

Afișat astăzi, 20.09.2022. 
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 MASTERAT ANTROPOLOGIE

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

Important! 

În perioada 21 – 23 septembrie 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 (21-23 septembrie 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, 20.09.2022. 
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

Liliana STANCU

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01817 10

2 M2022-01922 10

3 M2022-01945 9.66

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

MASTERAT SOCIOLOGIE APLICATĂ: DEVIANȚĂ ȘI ORDINE SOCIALĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

Afișat astăzi, 20.09.2022. 
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

Important! 

În perioada 21 – 23 septembrie 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 (21-23 septembrie 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



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01863 9.00 admis

2 M2022-01705 9.00 admis

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

Afișat astăzi, 20.09.2022. 
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

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

Important! 

În perioada 21 – 23 septembrie 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 (21-23 septembrie 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. 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-02074 9.66

2 M2022-02152 9.66

3 M2022-02065 9.33

4 M2022-02043 9.00

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

MASTERAT MANAGEMENT ŞI GUVERNARE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Afișat astăzi, 20.09.2022. 
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Important! 

În perioada 21 – 23 septembrie 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 (21-23 septembrie 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. 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01899 10

2 M2022-02027 10

3 M2022-02167 9.66

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-02003 10

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Afișat astăzi, 20.09.2022. 
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

MASTERAT POLITICI, GEN ŞI MINORITĂŢI

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

MASTERAT POLITICI, GEN ŞI MINORITĂŢI

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

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 21 – 23 septembrie 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 (21-23 septembrie 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. 

Important! 

În perioada 21 – 23 septembrie 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 (21-23 septembrie 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, 20.09.2022. 
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01992 10

2 M2022-01823 9.66

3 M2022-02058 9.66

4 M2022-02153 9.33

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 MASTERAT ŞTIINŢE POLITICE

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Liliana STANCU

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

Afișat astăzi, 20.09.2022. 
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Important! 

În perioada 21 – 23 septembrie 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 (21-23 septembrie 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. 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01956 10

2 M2022-01763 9.66

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01961 10

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

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

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

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

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

Afișat astăzi, 20.09.2022. 
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

Afișat astăzi, 20.09.2022. 
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

Important! 

În perioada 21 – 23 septembrie 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 (21-23 septembrie 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. 

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

Liliana STANCU

Liliana STANCU

Important! 

În perioada 21 – 23 septembrie 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 (21-23 septembrie 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. 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01913 10

2 M2022-01919 9.66

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

Afișat astăzi, 20.09.2022. 
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

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

Important! 

În perioada 21 – 23 septembrie 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 (21-23 septembrie 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

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-01876 10

2 M2022-02103 9.66

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

   MASTERAT GUVERNARE ȘI SOCIETATE

Liliana STANCU

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

Afișat astăzi, 20.09.2022. 
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

Important! 

În perioada 21 – 23 septembrie 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 (21-23 septembrie 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. 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-02068  - Absent

Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2022-02165  - Absent

Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni
1 M2022-01800  - fara optiune program master

2 M2022-01812  - fara optiune program master

3 M2022-01968  - fara optiune program master

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu Maricica Mănăilă

Liliana STANCU

                                               MASTERAT STUDII ROME

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI

                                       MASTERAT POLITICI, GEN ŞI MINORITĂŢI

DECAN FSP                                                                                                                                                     SECRETAR ȘEF FSP

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA

                  Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE

Afișat astăzi, 20.09.2022. 
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022


