
 
Facultatea de Administrație Publică 

Rezultatele concursului de admitere pentru învăţământ cu frecvenţă,  
Specializarea/Programul de studii 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ (AP) 

 Lista candidaţilor din Republica Moldova, Albania, Ucraina, de origine etnică română  
și a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate ADMIŞI pe locuri de BUGET 

- sesiunea iulie 2022 – 

Nr.crt. Cod candidat* 
Medie  

bacalaureat 
Notă 

departajare** 
Program  

și finanțare 

1 LE2022-00043 9.8 9.39 
AP-buget cu 
bursă 

2 LE2022-00121 9.21 9.63 
AP-buget cu 
bursă 

3 LE2022-00182 9.1 9.1 
AP-buget cu 
bursă 

4 LE2022-00058 9.08 9.43 
AP-buget cu 
bursă 

 
Important! 

În perioada 20–22 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 bacalaureat, 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 e 
cazul. 

În cazul în care, în perioada menționată 20-22 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. 

Afișat astăzi, 19 iulie 2022 
* Codul de candidat primit pe email la înscriere 
**Notă departajare – Media anilor de liceu 
 
 

Rezultatele concursului de admitere pentru învăţământ cu frecvenţă, 
Specializarea/Programul de studii 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ (AP) 

Lista candidaţilor din Republica Moldova, Albania, Ucraina, de origine etnică română  
și a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate care pot ocupa un loc de BUGET 

în cazul vacantării acestuia  
- sesiunea iulie 2022 - 

Nr.crt. Cod candidat* 
Medie  

bacalaureat 
Notă 

departajare** 

1.  LE2022-00054 8.6 9.78 

2.  LE2022-00209 8.5 8.71 

3.  LE2022-00134 8.5 8.31 

4.  LE2022-00218 8.45 8.99 

5.  LE2022-00063 8.43 9.34 

6.  LE2022-00099 8.25 9.45 

7.  LE2022-00151 8.25 9.45 

8.  LE2022-00208 8.25 8.85 

9.  LE2022-00226 8.25 8.76 



 

10.  LE2022-00138 8.25 7.85 

11.  LE2022-00152 8 9.37 

12.  LE2022-00155 8 8.19 

13.  LE2022-00057 7.75 8.1 

14.  LE2022-00220 7.75 7.84 

15.  LE2022-00044 7.7 9.7 

16.  LE2022-00080 7.65 9.58 

17.  LE2022-00148 7.63 8.88 

18.  LE2022-00074 7.63 8.87 

19.  LE2022-00201 7.5 9.14 

20.  LE2022-00172 7.4 9.34 

21.  LE2022-00199 7.35 9.23 

22.  LE2022-00065 7.33 9.66 

23.  LE2022-00102 7.25 7.13 

24.  LE2022-00160 7 9.15 

25.  LE2022-00132 7 7.76 

26.  LE2022-00145 7 6.92 

27.  LE2022-00161 6.75 8.92 

28.  LE2022-00206 6.75 7.46 

29.  LE2022-00229 6.41 8.91 

30.  LE2022-00086 6.36 9.13 

31.  LE2022-00130 6.25 8.48 

 

Important! 

În perioada 20 – 22 iulie 2022, candidații afișați în lista de așteptare pot completa o cerere online (aici) în care pot solicita contactarea 

în cazul în care vor rămâne locuri neocupate la BUGET, la facultatea/facultățile pentru care au optat și doresc să se înmatriculeze. 

 

În perioada 23 - 24 iulie 2022, candidații care au solicitat ocuparea unui loc la buget rămas vacant și au completat formularul Google, 
vor fi contactați de secretariate și înmatriculați, conform mediilor, opțiunilor și locurilor disponibile. Candidații declarați admiși pe locurile 
vacante la buget 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 bacalaureat, 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 e cazul. 

În cazul în care, în perioada menționată (20-22 iulie 2022), candidații afișați în lista de așteptare nu au solicitat ocuparea unui loc rămas 
disponibil prin completarea unei cereri în formularul Google sau nu s-au înmatriculat (în perioada 23 - 24 iulie 2022), după ce au fost 
anunțați de secretariate, vor pierde acest loc. 

Afișat astăzi, 19 iulie 2022 
* Codul de candidat primit pe email la înscriere 
**Notă departajare – Media anilor de liceu 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/fXmg5yFMTakJhXdL6


 
Lista candidaţilor RESPINŞI 

- sesiunea iulie 2022 – 
Lista candidaților din Republica Moldova, Albania, Ucraina, de origine etnică română  

și a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate  
 

Nr.crt. Cod candidat* 

1.  LE2022-00029 

2.  LE2022-00053 

3.  LE2022-00150 

4.  LE2022-00180 

5.  LE2022-00214 

6.  LE2022-00216 

7.  LE2022-00234 

Afișat astăzi, 19 iulie 2022 
* Codul de candidat primit pe email la înscriere 

 

 

 

 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FAP         SECRETAR ȘEF FAP 

Conf.univ.dr. Diana Camelia IANCU      Roxana VULPE 

            

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Liliana STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rezultatele concursului de admitere pentru învăţământ cu frecvenţă,  

Specializarea/Programul de studii 
ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ (AE) 

 Lista candidaţilor din Republica Moldova, Albania, Ucraina, de origine etnică română  
și a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate ADMIŞI pe locuri de BUGET 

- sesiunea iulie 2022 – 

Nr.crt. Cod candidat* 
Medie  

bacalaureat 
Notă 

departajare** 
Program  

și finanțare 

1 LE2022-00055 9.5 9.8 AE-buget cu bursă 

2 LE2022-00047 9.5 9.35 AE-buget cu bursă 

3 LE2022-00219 9 9.75 AE-buget fără bursă 

4 LE2022-00197 9 9.55 AE-buget fără bursă 

5 LE2022-00101 8.76 9.86 AE-buget fără bursă 

6 LE2022-00103 8.75 9.84 AE-buget fără bursă 

 
Important! 

În perioada 20–22 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 bacalaureat, 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 e 
cazul. 

În cazul în care, în perioada menționată 20-22 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. 

Afișat astăzi, 19 iulie 2022 
* Codul de candidat primit pe email la înscriere 
**Notă departajare – Media anilor de liceu 
 

Rezultatele concursului de admitere pentru învăţământ cu frecvenţă, 
Specializarea/Programul de studii 

ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ (AE) 
Lista candidaţilor din Republica Moldova, Albania, Ucraina, de origine etnică română  

și a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate care pot ocupa un loc de BUGET 
în cazul vacantării acestuia  

- sesiunea iulie 2022 - 

Nr.crt. Cod candidat* 
Medie  

bacalaureat 
Notă 

departajare** 

 LE2022-00122 8.75 9.81** 

1.  LE2022-00228 8.5 9.48 

2.  LE2022-00224 8.5 9.29 

3.  LE2022-00203 8.25 9.06 

4.  LE2022-00232 8.25 9.02 

5.  LE2022-00204 8 9.72 

6.  LE2022-00085 8 8.02 

7.  LE2022-00064 8 7.76 

8.  LE2022-00069 7.75 8.96 

9.  LE2022-00114 7.75 8.75 

10.  LE2022-00105 7.5 8.08 

11.  LE2022-00068 7.5 7.52 



 

12.  LE2022-00042 7.5 7.32 

13.  LE2022-00119 7.25 9.12 

14.  LE2022-00115 7 8.41 

15.  LE2022-00124 6.85 7.25 

16.  LE2022-00221 6.75 8.32 

17.  LE2022-00096 6.5 8.92 

18.  LE2022-00230 6.5 7.72 

19.  LE2022-00110 6.5 7.57 

20.  LE2022-00118 5.25 7.24 

 

Important! 

În perioada 20 – 22 iulie 2022, candidații afișați în lista de așteptare pot completa o cerere online (aici) în care pot solicita contactarea 

în cazul în care vor rămâne locuri neocupate la BUGET, la facultatea/facultățile pentru care au optat și doresc să se înmatriculeze. 

În perioada 23 - 24 iulie 2022, candidații care au solicitat ocuparea unui loc la buget rămas vacant și au completat formularul Google, 
vor fi contactați de secretariate și înmatriculați, conform mediilor, opțiunilor și locurilor disponibile. Candidații declarați admiși pe locurile 
vacante la buget 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 bacalaureat, 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 e cazul. 

În cazul în care, în perioada menționată (20-22 iulie 2022), candidații afișați în lista de așteptare nu au solicitat ocuparea unui loc rămas 
disponibil prin completarea unei cereri în formularul Google sau nu s-au înmatriculat (în perioada 23 - 24 iulie 2022), după ce au fost 
anunțați de secretariate, vor pierde acest loc. 

Afișat astăzi, 19 iulie 2022 
* Codul de candidat primit pe email la înscriere 
**Notă departajare – Media anilor de liceu 

Lista candidaţilor RESPINŞI 
- sesiunea iulie 2022 – 

Lista candidaților din Republica Moldova, Albania, Ucraina, de origine etnică română  
și a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate  

 

Nr.crt. Cod candidat* 

 LE2022-00029 

1.  LE2022-00053 

2.  LE2022-00150 

3.  LE2022-00180 

4.  LE2022-00214 

5.  LE2022-00216 

6.  LE2022-00234 

Afișat astăzi, 19 iulie 2022 
* Codul de candidat primit pe email la înscriere 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FAP         SECRETAR ȘEF FAP 

Conf.univ.dr. Diana Camelia IANCU      Roxana VULPE   

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Liliana STANCU 

https://forms.gle/fXmg5yFMTakJhXdL6


 
Rezultatele concursului de admitere pentru învăţământ cu frecvenţă,  

Specializarea/Programul de studii 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ -ID (AP-ID) 

Lista candidaţilor RESPINŞI 
- sesiunea iulie 2022 – 

Lista candidaților din Republica Moldova, Albania, Ucraina, de origine etnică română  
și a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate  

 
 

Nr.crt. Cod candidat* 

 
LE2022-00184 

 
 
 
Afișat astăzi, 19 iulie 2022 
* Codul de candidat primit pe email la înscriere 

 

 

 

 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FAP         SECRETAR ȘEF FAP 

Conf.univ.dr. Diana Camelia IANCU      Roxana VULPE 

            

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Liliana STANCU 

 

 


