REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
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, etajul 6, sala 606): 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.

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cod candidat**

Media

M2022-00336

9.77

M2022-00791

9.53

M2022-00852

9.50

M2022-01418

9.46

M2022-00830

9.46

M2022-01438

9.46

M2022-00320

9.37

M2022-00365

9.27

M2022-00690

9.25

M2022-00812

9.25

M2022-00026

9.24

M2022-00091

9.20

M2022-01431

9.19

14.

M2022-01540

9.17

Afișat astăzi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00, pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
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, etajul 6, sala 606): 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.
Nr. crt.

Cod candidat**

Media

1.

M2022-00955

9.60

2.

M2022-00280

9.08

3.

M2022-01362

9.04

4.

M2022-00888

8.71

5.

M2022-00594

8.70

6.

M2022-01114

8.60

7.

M2022-01048

8.59

8.

M2022-01389

8.50

9.

M2022-01113

8.32

10.

M2022-00069

8.28

11.

M2022-01430

8.20

12.

M2022-00793

8.12

13.

M2022-01580

7.86

14.

M2022-00945

7.66

15.

M2022-01043

7.64

16.

M2022-00444

7.62

17.

M2022-00225

7.47

18.

M2022-00653

7.40

19.

M2022-01467

6.82

20.

M2022-01620

6.60

Afișat azi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI

Nr. crt .

Cod candidat**

1

M2022-00637

Afișat azi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL PUBLIC SECTOR MANAGEMENT - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
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, etajul 6, sala 606): 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.
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cod candidat**

Media

M2022-01484

9.65

M2022-01029

9.50

M2022-00502

9.33

M2022-00958

8.03

M2022-01555

7.93

M2022-01452

7.90

M2022-00025

7.44

M2022-00318

6.91

Afișat astăzi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00, pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL PUBLIC SECTOR MANAGEMENT - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI

Nr. crt .

Cod candidat**

1

M2022-00762

2

M2022-01177

Afișat azi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL MANAGEMENTUL AFACERILOR PUBLICE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
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, etajul 6, sala 606): 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.

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cod candidat**

Media

M2022-01104

9.85

M2022-00034

9.70

M2022-00821

9.60

M2022-01112

9.55

M2022-00817

9.46

M2022-00633

9.46

M2022-00615

9.45

M2022-00689

9.44

M2022-01239

9.40

M2022-00424

9.37

M2022-00561

9.36

M2022-00489

9.35

M2022-00324

9.34

14.

M2022-00197

9.28

Afișat astăzi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00, pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL MANAGEMENTUL AFACERILOR PUBLICE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
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, etajul 6, sala 606): 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.

Nr. crt.

Cod candidat**

Media

1.

M2022-01495

8.67

2.

M2022-01608

8.50

3.

M2022-00606

8.47

4.

M2022-00328

8.40

5.

M2022-00780

8.37

6.

M2022-00875

8.27

7.

M2022-01218

8.17

8.

M2022-00621

8.04

9.

M2022-00473

8.02

10.

M2022-01470

7.85

11.

M2022-01094

7.20

Afișat azi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL MANAGEMENTUL AFACERILOR PUBLICE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI

Nr. crt .

Cod candidat**

1

M2022-01556

Afișat azi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL PUTEREA EXECUTIVĂ ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT CU
FRECVENȚĂ
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, etajul 6, sala 606): 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.

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cod candidat**

Media

M2022-00203

9.70

M2022-00191

9.50

M2022-00948

9.49

M2022-00526

9.45

M2022-00122

9.44

M2022-01279

9.44

M2022-00270

9.37

M2022-00038

9.25

M2022-01537

9.25

M2022-00488

9.15

M2022-00309

9.15

M2022-00510

9.13

M2022-01151

9.10

14.

M2022-00649

9.10

Afișat astăzi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00, pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL MANAGEMENTUL PUTEREA EXECUTIVĂ ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
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, etajul 6, sala 606): 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.

Nr. crt.

Cod candidat**

Media

1.

M2022-00108

8.97

2.

M2022-00949

8.89

3.

M2022-01554

8.69

4.

M2022-00290

8.40

5.

M2022-01331

8.38

6.

M2022-01135

8.34

7.

M2022-01079

8.20

8.

M2022-01306

8.19

9.

M2022-00650

7.90

10.

M2022-01037

7.62

11.

M2022-01602

7.06

12.

M2022-01654

6.80

Afișat azi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL INTEGRITATE PUBLICĂ ȘI POLITICI ANTICORUPȚIE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU
FRECVENȚĂ
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, etajul 6, sala 606): 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.

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cod candidat**

Media

M2022-00268

9.70

M2022-00393

9.70

M2022-00904

9.60

M2022-00396

9.55

M2022-01006

9.37

M2022-00262

9.35

M2022-00984

9.31

M2022-01163

9.20

M2022-01670

9.10

M2022-01044

9.10

M2022-00989

9.10

M2022-00105

9.07

13.
14.

M2022-00349

9.07

M2022-01521

9.00

Afișat astăzi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00, pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL INTEGRITATE PUBLICĂ ȘI POLITICI ANTICORUPȚIE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU
FRECVENȚĂ
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, etajul 6, sala 606): 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.
Nr. crt.

Cod candidat**

Media

1.

M2022-01115

8.96

2.

M2022-00286

8.96

3.

M2022-00359

8.80

4.

M2022-00954

8.80

5.

M2022-00768

8.78

6.

M2022-00388

8.69

7.

M2022-00573

8.57

8.

M2022-00437

8.52

9.

M2022-01339

8.47

10.

M2022-01225

8.30

11.

M2022-00645

8.30

12.

M2022-01222

8.24

13.

M2022-00619

7.99

14.

M2022-00245

7.98

15.

M2022-00474

7.91

16.

M2022-01131

7.79

17.

M2022-00719

7.71

18.

M2022-01164

7.70

19.

M2022-01007

7.66

20.

M2022-01343

7.60

21.

M2022-00196

7.52

Afișat azi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL INTEGRITATE PUBLICĂ ȘI POLITICI ANTICORUPȚIE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU
FRECVENȚĂ
Lista candidaţilor care pot ocupa un loc CU TAXĂ, în cazul vacantării acestuia
Important!
În perioada 27 – 28 iulie 2022, candidații afișați în lista de așteptare pot solicita ocuparea unui loc, în cazul
în care vor rămâne locuri neocupate la taxă.
În perioada 29 - 31 iulie 2022, candidații vor fi contactați de secretariate și înmatriculați, conform mediilor
și locurilor rămase. Candidații declarați admiși pe locurile vacante vor depune pentru înmatriculare
următoarele documente, în perioada menționată, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr.30A, etajul 6, sala
606): 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.
*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.
Nr. crt .

Cod candidat**

Media

1.

M2022-00577

7.50

2.

M2022-00802

7.28

3.

M2022-01216

6.90

Afișat azi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL INTEGRITATE PUBLICĂ ȘI POLITICI ANTICORUPȚIE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU
FRECVENȚĂ
LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI

Nr. crt .

Cod candidat**

1

M2022-00269

2

M2022-00428

3

M2022-00501

4

M2022-01227

Afișat azi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL SPAȚIUL PUBLIC EUROPEAN - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
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, etajul 6, sala 606): 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.

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cod candidat**

Media

M2022-00410

9.94

M2022-00710

9.55

M2022-00883

9.50

M2022-01045

9.42

M2022-00962

9.28

M2022-01387

9.18

M2022-01444

9.00

M2022-00799

8.90

M2022-01168

8.90

M2022-00906

8.89

M2022-00572

8.74

M2022-00321

8.68

M2022-01494

8.60

14.

M2022-00746

8.59

Afișat astăzi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00, pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL SPAȚIUL PUBLIC EUROPEAN - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
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, etajul 6, sala 606): 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.
Nr. crt.

Cod candidat**

Media

1.

M2022-01386

7.58

2.

M2022-00959

7.42

Afișat azi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
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, etajul 6, sala 606): 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.

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cod candidat**

Media

M2022-00712

9.55

M2022-00086

9.42

M2022-01549

9.28

M2022-01013

9.10

M2022-01359

9.00

M2022-00545

9.00

M2022-00348

9.00

M2022-00193

8.86

M2022-00223

8.82

M2022-01199

8.80

M2022-01283

8.80

M2022-00871

8.80

M2022-00578

8.69

14.

M2022-00724

8.68

Afișat astăzi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00, pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
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, etajul 6, sala 606): 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.

Nr. crt.

Cod candidat**

Media

1.

M2022-00629

9.44

2.

M2022-00571

8.97

3.

M2022-00353

8.59

4.

M2022-00492

8.43

5.

M2022-01465

8.38

6.

M2022-01185

8.19

7.

M2022-00441

8.00

8.

M2022-00452

7.85

9.

M2022-01374

7.70

10.

M2022-01255

6.40

Afișat azi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SESIUNEA IULIE 2022
MASTERATUL STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI

Nr. crt .

Cod candidat**

1

M2022-01564

Afișat azi, 26.07.2022.
**Codul de candidat primit pe email la înscriere.
Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail:
admitere@administratiepublica.eu.
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE
DECAN FAP
Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA
Liliana STANCU

Secretar şef FAP
Roxana VULPE

