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

COMUNICARE ȘI MEDIA EMERGENTE (CU PREDARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ)/ COMMUNICATION AND 
EMERGING MEDIA (CEM) 

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

- sesiunea iulie 2022 – 
 

Important! 

În perioada 20– 24 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 bacalaureat, 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 e 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 (20-24 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. 

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

 

Nr.crt. Cod candidat* 
Medie  

bacalaureat 
Notă 

departajare** 
Program 

și finanțare 
Obs. 

1.  LE2022-00225 10.00 10.00 CEM-taxă UA UA 
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Rezultatele concursului de admitere pentru învăţământ cu frecvenţă, 
Specializarea/Programul de studii 

COMUNICARE ȘI MEDIA EMERGENTE (CU PREDARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ)/ COMMUNICATION AND 
EMERGING MEDIA (CEM) 
Lista candidaţilor RESPINŞI 

Lista candidaților din Republica Moldova, Albania, Ucraina, de origine etnică română  
și a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate care nu au finalizat procesul de înscriere în platforma 

de admitere SNSPA pentru Facultatea de Comunicare și Relații Publice 
(conturi incomplete) 

- sesiunea iulie 2022 - 
 

Nr.crt. Cod candidat* 
Program 

și finanțare 
Obs. 

1.  LE2022-00140 CEM-respins  RM 

2.  LE2022-00153 CEM-respins  RM 

3.  LE2022-00210 CEM-respins  RM 

4.  LE2022-00216 CEM-respins  RM 

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

 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FCRP         SECRETAR ȘEF FCRP 

Prof.univ.dr. Alina Bârgăoanu       Emilia Florea 

            

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Liliana STANCU 

 


