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INFORMAŢII PRIVIND REZULTATELE FINALE
ale examenului de admitere la studiile universitare de masterat
- Sesiunea SEPTEMBRIE 2017 1. REDISTRIBUIRE LOC BUGETAT RĂMAS NEOCUPAT
În urma finalizării primei etape a concursului de admitere la studiile universitare de
masterat, sesiunea septembrie 2017, respectiv afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea
candidaţilor, generată după admitere şi perioada depunerii contestaţiilor, 1 loc bugetat a
rămas neocupat.
Ca urmare, conform Hotărârii Senatului universitar nr. 111764/28.09.2017 s-a decis
repartizarea acestuia către programul de studii Managementul investigării fraudelor, la care
s-au aflat 3 concurenţi declaraţi respins pe locurile bugetate, după cum reiese din situaţia
listelor provizorii cu rezultatele obţinute la examenul de admitere.
Astfel, situaţia celor 3 candidaţi este următoarea:
Nr.
crt.
1
2
3

NUMELE, Iniţ. tata, PRENUME
FLOREA M. RĂDUCU - MARIAN
GEANTĂ I. ELENA - IOANA
PAVEL Ghe. DANI - IULIAN

Nota
obţinută
8,50
8,50
8,20

Media
examenului
de licenţă
9,71
6,00

În condiţiile prezentate, primii doi candidaţi declaraţi respinşi au mediile examenului de
admitere egale – 8,50, ca urmare, candidatul care va urma să fie redistribuit pe locul
bugetat este cel care are media examenului de licenţă mai mare, ca şi prim criteriu de
departajare prevăzut în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare
de masterat pentru anul universitar 2017/2018, art. 26 al. 2., respectiv dl. Florea M. Răducu Marian.
Cu menţiunea că, cifra de şcolarizare se menţine în limitele aprobate, ceilalţi doi
candidaţi vor fi înmatriculaţi în regim cu taxă, conform declaraţiei date la înscriere.
2. ACTIVITĂŢILE DIDACTICE ALE SEMESTRULUI I – anul universitar 2017/2018
urmează a se planifica şi vor fi afişate pe site-ul instituţiei, până la data de 16.10.2017.
3. INFORMAŢII PRIVIND PLATA TAXEI DE ŞCOLARIZARE (termene şi modalităţi de
plată) şi ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE STUDII vor fi aduse la cunoştinţa studenţilor
masteranzi la începutul primului semestru universitar.
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