
  

  

  
  

                   REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022   

ANALIZA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR (ASC) -  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): 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. Cod candidat**  Media  Observații  

1 M2022-00338 10.00  

2 M2022-00208 9.50  

3 M2022-00443 9.00  

4 M2022-00714 8.25  

5 M2022-00043 8.25  

6 M2022-00252 8.00  

7 M2022-00314 8.00  

8 M2022-01126 8.00  

9 M2022-01626 6.25  

10 M2022-00214 6.00  

11 M2022-01181 7.66 Opțiunea 2 

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: 

secretariat.driie@dri.snspa.ro   

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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  

Liliana STANCU 



  

  

  
  

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022  

ANALIZA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR (ASC) -  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): 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  Observații  

1 M2022-00041 7.50  

2 M2022-00680 6.50  

 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: 
secretariat.driie@dri.snspa.ro   
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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  

Liliana STANCU 

 

 

 

  

 



  

  

  
  

  

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022   

ANALIZA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR (ASC) -  ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ  

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI  

  

Nr. crt . Cod candidat** 

1  M2022-00178 

2 M2022-01147 

  

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: 
secretariat.driie@dri.snspa.ro   
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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  

Liliana STANCU 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  

 REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022   

DIPLOMAȚIE ȘI NEGOCIERI (DN) - 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): 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. Cod candidat**  Media  Observații  

1 M2022-00022 10.00  

2 M2022-00925 10.00  

3 M2022-00217 10.00  

4 M2022-00333 9.50  

5 M2022-00764 9.50  

6 M2022-00718 9.33  

7 M2022-01588 9.33  

8 M2022-01025 9.33  

9 M2022-00432 9.33  

10 M2022-00559 9.33  

11 M2022-01527 9.33  

12 M2022-01377 9.00  

13 M2022-00187 9.00  

14 M2022-00182 9.00  

15 M2022-00924 9.00  

16 M2022-01598 9.00  

17 M2022-00440 9.00  

18 M2022-01023 8.75  

19 M2022-01063 8.66  

20 M2022-00067 8.66  

21 M2022-00765 8.66  

22 M2022-01066 8.50  



  

  

  
  

23 M2022-00415 8.50  

24 M2022-00915 8.50  

25 M2022-00072 8.25  

26 M2022-00771 8.00  

27 M2022-00761 8.00  

28 M2022-01092 7.50  

29 M2022-00240 7.33  

30 M2022-00483 7.00  

31 M2022-01118 7.00  

32 M2022-00301 7.00  

33 M2022-00818 6.66  

34 M2022-00701 6.66  

35 M2022-01145 6.00  

36 M2022-01635 6.00  

37 M2022-00049 8.00 Opțiunea 3 

38 M2022-00903 7.50 Opțiunea 2 

39 M2022-00659 7.33 Opțiunea 2 

 

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: 

secretariat.driie@dri.snspa.ro   

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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  

Liliana STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  
  

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022  

DIPLOMAȚIE ȘI NEGOCIERI (DN) - 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): 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  Observații  

1 M2022-01485 9.33  

 

 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: 
secretariat.driie@dri.snspa.ro   
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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  

Liliana STANCU 

 

 

 

 

 

 



  

  

  
  

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022   

DIPLOMAȚIE ȘI NEGOCIERI (DN) - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ  

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI  

  

Nr. crt . Cod candidat** 

1  M2022-00423 

2 M2022-00894 
  

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: 
secretariat.driie@dri.snspa.ro   
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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  

Liliana STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  
  

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022   

DEVELOPMENT, INTERNATIONAL COOPERATION AND HUMANITARIAN AID (DICHA)-  

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): 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. Cod candidat**  Media  Observații  

1 M2022-01083 10.00  

2 M2022-00408 10.00  

3 M2022-01543 10.00  

4 M2022-00171 9.50  

5 M2022-00730 9.50  

6 M2022-01046 9.00  

7 M2022-00810 9.00  

8 M2022-00173 9.00  

9 M2022-00331 8.75  

10 M2022-01057 7.50 Opțiunea 3 

11 M2022-00514 7.50 Opțiunea 2 

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: 

secretariat.driie@dri.snspa.ro   

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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  



  

  

  
  

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022   

EVALUAREA POLITICILOR ȘI A PROGRAMELOR PUBLICE EUROPENE (EPPPE) - 

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): 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. Cod candidat**  Media  Observații  

1 M2022-00727 10.00  

2 M2022-01101 9.50  

3 M2022-01649 9.00  

4 M2022-00289 8.00  

5 M2022-01476 8.00  

6 M2022-01477 7.50  

7 M2022-01434 7.50  

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: 

secretariat.driie@dri.snspa.ro   

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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  

Liliana STANCU 

 

 

 



  

  

  
  

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022   

POLITICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ (PEE) - 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): 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. Cod candidat**  Media  Observații  

1 M2022-01087 8.00  

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: 

secretariat.driie@dri.snspa.ro   

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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  

Liliana STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  
  

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022   

POLITICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ (PEE) - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ  

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI  

  

Nr. crt . Cod candidat** 

1  M2022-00568 

  

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: 
secretariat.driie@dri.snspa.ro   
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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  

Liliana STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  
  

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022   

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ (RIIE) - 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): 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. Cod candidat**  Media  Observații  

1 M2022-00125 9.00  

2 M2022-01427 8.50  

3 M2022-01630 8.33  

4 M2022-00404 8.00  

5 M2022-00725 7.66  

6 M2022-01105 7.00  

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: 

secretariat.driie@dri.snspa.ro   

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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  

Liliana STANCU 

 

 

 



  

  

  
  

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022  

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ (RIIE) - 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): 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  Observații  

1 M2022-00149 9.00  

2 M2022-00905 8.66  

3 M2022-01586 6.00  

 

 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: 
secretariat.driie@dri.snspa.ro   
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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  

Liliana STANCU 

 

 

 

 



  

  

  
  

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022   

LATIN AMERICAN STUDIES (LAS) - 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): 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. Cod candidat**  Media  Observații  

1 M2022-00773 9.25  

2 M2022-00864 9.00  

3 M2022-00375 8.75  

4 M2022-01159 8.50  

5 M2022-00877 8.25  

6 M2022-00518 7.00  

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: 

secretariat.driie@dri.snspa.ro   

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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  

Liliana STANCU 

 

 

 

 



  

  

  
  

      REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022   

SECURITY AND TECHNOLOGY (ST) - 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): 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. Cod candidat**  Media  Observații  

1 M2022-00938 10.00  

2 M2022-01268 9.50  

3 M2022-00866 9.50  

4 M2022-01519 9.25  

5 M2022-00174 9.00  

6 M2022-01514 8.75  

7 M2022-00081 8.75  

8 M2022-00212 8.75  

9 M2022-00159 8.50  

10 M2022-00828 8.50  

11 M2022-00744 8.00  

12 M2022-00302 8.00  

13 M2022-00769 8.00  

14 M2022-00288 8.00  

15 M2022-00682 7.50  
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: secretariat.driie@dri.snspa.ro   

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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA   

     

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 



  

  

  
  

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022  

SECURITY AND TECHNOLOGY (ST) - 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): 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  Observații  

1 M2022-00135 9.50  

 

 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: 
secretariat.driie@dri.snspa.ro   
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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  

Liliana STANCU 

 

 

 

 

 

 



  

  

  
  

      REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022   

SECURITY AND DIPLOMACY (SD) - 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): 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. Cod candidat**  Media  Observații  

1 M2022-00865 10.00  

2 M2022-01290 10.00  

3 M2022-00941 10.00  

4 M2022-01510 9.50  

5 M2022-00131 9.50  

6 M2022-01517 9.50  

7 M2022-00304 9.50  

8 M2022-00172 9.50  

9 M2022-00965 9.33  

10 M2022-00137 9.25  

11 M2022-01202 9.00  

12 M2022-00897 9.00  

13 M2022-00257 9.00  

14 M2022-00624 9.00  

15 M2022-01399 9.00  

16 M2022-00832 8.75  

17 M2022-00184 8.75  

18 M2022-01643 8.50  

19 M2022-01108 8.50  

20 M2022-00972 8.50  

21 M2022-00910 8.50  

22 M2022-01186 8.33  



  

  

  
  

23 M2022-00509 8.25  

24 M2022-00116 8.25  

25 M2022-00940 8.25  

26 M2022-01354 8.25  

27 M2022-01238 8.00 Medie licență 10.00 

28 M2022-00416 8.00 Medie licență 9.80 

29 M2022-01204 8.00 Medie licență 9.75 

30 M2022-00778 8.00 Medie licență 9.14 

31 M2022-01161 8.00 Medie licență 9.00 

32 M2022-01345 8.00 Medie licență 9.00 

33 M2022-00776 8.00 Medie licență 8.96 

34 M2022-00341 8.00 Medie licență 8.66 

35 M2022-01196 8.00 Medie licență 8.45 

 

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: 

secretariat.driie@dri.snspa.ro   

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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  

Liliana STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  
  

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022  

SECURITY AND DIPLOMACY (SD) - 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): 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  Observații  

1 M2022-00394 9.00  

2 M2022-00974 8.50  

3 M2022-00049 8.00 Medie licență 8.12  / Buget opțiunea 3 (DN) 

4 M2022-01457 8.00 Medie licență 8.00  / Fără alte opțiuni 

5 M2022-01032 7.66 Fără alte opțiuni 

6 M2022-00058 7.66 Fără alte opțiuni 

7 M2022-01483 7.66 Fără alte opțiuni 

8 M2022-01181 7.66 Buget opțiunea 2 (ASC) 

9 M2022-00903 7.50 Buget opțiunea 2 (DN) 

10 M2022-01057 7.50 Buget opțiunea 3 (DICHA) 

11 M2022-00514 7.50 Buget opțiunea 2 (DICHA) 

12 M2022-00659 7.33 Buget opțiunea 2 (DN) 

13 M2022-01380 5.00 Fără alte opțiuni 

 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: 
secretariat.driie@dri.snspa.ro   

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                     Secretar   

Lect. Univ. Dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan                Daniela BADEA  

                      

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA  

Liliana STANCU 



  

  

  
  

        REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ (DRIIE) 

SESIUNEA IULIE 2022   

SECURITY AND DIPLOMACY (SD) - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ  

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI  

  

Nr. crt . Cod candidat** 

1  M2022-01107 

2 M2022-00222 
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Contestațiile se depun miercuri, 27 iulie 2022, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail: 
secretariat.driie@dri.snspa.ro   
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2022, după ora 18:00.  
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