
Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-1155 10

2 M2021-0346 10

3 M2021-1968 10

4 M2021-0564 10

5 M2021-1306 10

6 M2021-1010 10

7 M2021-1445 9.66

                             Afișat azi, 27.07.2021

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

SESIUNEA IULIE 2021 

 MASTERAT ANTROPOLOGIE

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

Important!

În perioada 28 – 29 iulie 2021, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-29 iulie 2021, 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 2021, 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.

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-0912 9.66

2 M2021-0313 9.66

3 M2021-1606 9.33

4 M2021-1432 9

5 M2021-1476 9

SESIUNEA IULIE 2021 

 MASTERAT ANTROPOLOGIE

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

În perioada 28 – 31 iulie 2021, ora 12:00, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-31 iulie 2021, 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 2021, 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.

                             Afișat azi, 27.07.2021

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-1270 10

2 M2021-0294 10

3 M2021-1096 10

4 M2021-1132 10

5 M2021-0265 10

6 M2021-1035 10

7 M2021-0157 10

8 M2021-0081 10

9 M2021-0309 10

10 M2021-0774 10

11 M2021-0109 10

12 M2021-0444 10

13 M2021-0138 10

14 M2021-1077 10

15 M2021-1701 10

16 M2021-0899 10

17 M2021-0170 10

18 M2021-1044 10

19 M2021-1264 10

20 M2021-0687 10

21 M2021-1071 9.83

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

Important!

În perioada 28 – 29 iulie 2021, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-29 iulie 2021, 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 2021, 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.

                             Afișat azi, 27.07.2021

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

MASTERAT SOCIOLOGIE APLICATĂ: DEVIANȚĂ ȘI ORDINE SOCIALĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-1960 9.66

2 M2021-1275 9.66

3 M2021-1278 9.66

4 M2021-1268 9.66

5 M2021-1110 9.33

6 M2021-1288 9.33

7 M2021-1978 9.33

8 M2021-0325 9

9 M2021-1752 8

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

MASTERAT SOCIOLOGIE APLICATĂ: DEVIANȚĂ ȘI ORDINE SOCIALĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

În perioada 28 – 31 iulie 2021, ora 12:00, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-31 iulie 2021, 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 2021, 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.

                             Afișat azi, 27.07.2021

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-0656 10

2 M2021-1766 10

3 M2021-1101 10

4 M2021-1194 10

5 M2021-0418 9.66

6 M2021-0889 9.66

7 M2021-1948 9.66

8 M2021-1873 9.66

9 M2021-1312 9.66

10 M2021-0862 9.33

11 M2021-0224 9.33

12 M2021-0811 9

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

Important!

În perioada 28 – 29 iulie 2021, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-29 iulie 2021, 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 2021, 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.

                             Afișat azi, 27.07.2021

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

MASTERAT STUDII VIZUALE ȘI SOCIETATE

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-1892 10

2 M2021-1954 10

3 M2021-0329 9.66

4 M2021-1231 9.33

5 M2021-1910 9

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

                             Afișat azi, 27.07.2021

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

MASTERAT MANAGEMENT ŞI GUVERNARE

Important!

În perioada 28 – 29 iulie 2021, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-29 iulie 2021, 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 2021, 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.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-1058 10

2 M2021-0140 10

3 M2021-0244 10

4 M2021-0908 9.66

5 M2021-0733 9.66

6 M2021-1374 9.66

Important!

În perioada 28 – 29 iulie 2021, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-29 iulie 2021, 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 2021, 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.

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

MASTERAT POLITICI, GEN ŞI MINORITĂŢI

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

                             Afișat azi, 27.07.2021

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-1777 9.66

                             Afișat azi, 27.07.2021

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

MASTERAT POLITICI, GEN ŞI MINORITĂŢI

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

În perioada 28 – 31 iulie 2021, ora 12:00, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-31 iulie 2021, 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 2021, 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.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-0247 10

2 M2021-0808 9.66

3 M2021-1685 9.33

4 M2021-0813 9

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

                             Afișat azi, 27.07.2021

Important!

În perioada 28 – 29 iulie 2021, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-29 iulie 2021, 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 2021, 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.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

 MASTERAT ŞTIINŢE POLITICE

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-0803 10

2 M2021-0089 10

3 M2021-1869 10

4 M2021-0455 9.66

5 M2021-0631 9.33

6 M2021-1821 9.33

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

În perioada 28 – 31 iulie 2021, ora 12:00, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-31 iulie 2021, 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 2021, 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.

                             Afișat azi, 27.07.2021

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

 MASTERAT ŞTIINŢE POLITICE

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-0798 10

2 M2021-1233 10

3 M2021-1072 10

4 M2021-1506 10

5 M2021-1274 9.66

6 M2021-1640 9.33

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

MASTERAT POLITICI PUBLICE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

                             Afișat azi, 27.07.2021

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

Important!

În perioada 28 – 29 iulie 2021, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-29 iulie 2021, 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 2021, 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.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-1888 9

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

                             Afișat azi, 27.07.2021

MASTERAT POLITICI PUBLICE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

În perioada 28 – 31 iulie 2021, ora 12:00, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-31 iulie 2021, 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 2021, 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.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-1706 10

2 M2021-1564 10

3 M2021-0939 9.66

4 M2021-1731 9.66

Important!

În perioada 28 – 29 iulie 2021, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-29 iulie 2021, 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 2021, 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.

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

                             Afișat azi, 27.07.2021

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

 MASTERAT STUDII DE MEDIU ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ (în limba engleză)

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-1005 8.66

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

 MASTERAT STUDII DE MEDIU ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ (în limba engleză)

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

În perioada 28 – 31 iulie 2021, ora 12:00, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-31 iulie 2021, 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 2021, 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.

                             Afișat azi, 27.07.2021

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-1018 10

2 M2021-1308 10

3 M2021-1912 10

4 M2021-0699 9.66

5 M2021-1935 9.66

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

Important!

În perioada 28 – 29 iulie 2021, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-29 iulie 2021, 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 2021, 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.

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

MASTERAT STUDII DE MUNCĂ (în limba engleză)

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-1967 10

2 M2021-0891 10

3 M2021-1973 10

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

                             Afișat azi, 27.07.2021

MASTERAT TEORIE ŞI ANALIZĂ POLITICĂ

Important!

În perioada 28 – 29 iulie 2021, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-29 iulie 2021, 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 2021, 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.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-0589 10

SESIUNEA IULIE 2021 

MASTERAT TEORIE ŞI ANALIZĂ POLITICĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

În perioada 28 – 31 iulie 2021, ora 12:00, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-31 iulie 2021, 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 2021, 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.

                             Afișat azi, 27.07.2021

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-1958 10

2 M2021-0276 10

3 M2021-1772 10

Important!

În perioada 28 – 29 iulie 2021, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-29 iulie 2021, 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 2021, 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.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

                             Afișat azi, 27.07.2021

SESIUNEA IULIE 2021 

MASTERAT DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI COOPERARE INTERNAȚIONALĂ (cu predare în română/franceză)

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-0972 10

MASTERAT DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI COOPERARE INTERNAȚIONALĂ (cu predare în română/franceză)

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

                             Afișat azi, 27.07.2021

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

În perioada 28 – 31 iulie 2021, ora 12:00, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-31 iulie 2021, 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 2021, 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.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-0411 10

2 M2021-1417 10

3 M2021-0501 10

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

Important!

În perioada 28 – 29 iulie 2021, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-29 iulie 2021, 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 2021, 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.

                             Afișat azi, 27.07.2021

MASTERAT STUDII ROME

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-1823 10

2 M2021-0189 10

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

MASTERAT STUDII ROME

LISTA CANDIDAȚILOR DE ETNIE ROMĂ ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

Important!

În perioada 28 – 29 iulie 2021, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-29 iulie 2021, 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 2021, 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.

                             Afișat azi, 27.07.2021

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-0692 10

2 M2021-0676 10

3 M2021-1683 10

4 M2021-0630 10

5 M2021-0414 10

6 M2021-0920 10

7 M2021-0088 10

8 M2021-0961 10

9 M2021-1266 10

10 M2021-1536 9.66

11 M2021-1497 9.66

12 M2021-1491 9.66

13 M2021-1365 9.66

14 M2021-0412 9.66

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

                                                                       MASTERAT GUVERNARE ȘI SOCIETATE

Important!

În perioada 28 – 29 iulie 2021, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-29 iulie 2021, 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 2021, 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.

                             Afișat azi, 27.07.2021

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-0709 9.33

2 M2021-1709 9.33

3 M2021-1526 9

4 M2021-1113 7

                             Afișat azi, 27.07.2021

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

SESIUNEA IULIE 2021 

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

În perioada 28 – 31 iulie 2021, ora 12:00, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-31 iulie 2021, 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 2021, 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.

                                                                       MASTERAT GUVERNARE ȘI SOCIETATE

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-0533 10

2 M2021-1384 10

3 M2021-1230 9.66

4 M2021-0600 9.66

5 M2021-1229 9.66

6 M2021-1331 9.33

                                                MASTERAT POLITICĂ ȘI SOCIETATE EUROPEANĂ (în limba engleză)

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET

Important!

În perioada 28 – 29 iulie 2021, 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 2021, 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 28-29 iulie 2021, 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 2021, 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.

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

                             Afișat azi, 27.07.2021

SESIUNEA IULIE 2021 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 



Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-1946  - Absent

Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-1002  - Absent

Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni

1 M2021-0134  - Absent

Nr.crt. Cod candidat Media Mențiuni
1 M2021-0239  - fara optiune program master

2 M2021-0242  - fara optiune program master

3 M2021-0301  - fara optiune program master

4 M2021-0581  - fara optiune program master

5 M2021-0601  - fara optiune program master

6 M2021-0652  - fara optiune program master

7 M2021-0678  - fara optiune program master

8 M2021-0868  - fara optiune program master

9 M2021-0897  - fara optiune program master

10 M2021-0967  - fara optiune program master

11 M2021-1092  - fara optiune program master

12 M2021-1117  - fara optiune program master

13 M2021-1159  - fara optiune program master

14 M2021-1239  - fara optiune program master

15 M2021-1328  - fara optiune program master

16 M2021-1458  - fara optiune program master

17 M2021-1529  - fara optiune program master

18 M2021-1665  - fara optiune program master

19 M2021-1720  - fara optiune program master

20 M2021-1920  - fara optiune program master

21 M2021-0264  - fara optiune program master

22 M2021-0737  - fara optiune program master

23 M2021-0859  - fara optiune program master

24 M2021-0655  - fara optiune program master

25 M2021-1257  - fara optiune program master

26 M2021-1675  - fara optiune program master

27 M2021-0510  - fara optiune program master

28 M2021-1051  - fara optiune program master

29 M2021-1227  - fara optiune program master

30 M2021-0756  - fara optiune program master

31 M2021-0693  - fara optiune program master

32 M2021-1633  - fara optiune program master

33 M2021-0415  - fara optiune program master

34 M2021-0499  - fara optiune program master

35 M2021-0291  - fara optiune program master

36 M2021-0411  - fara optiune program master

37 M2021-0148  - fara optiune program master

38 M2021-0751  - fara optiune program master

39 M2021-0336  - fara optiune program master

40 M2021-0344  - fara optiune program master

41 M2021-1220  - fara optiune program master

42 M2021-1146  - fara optiune program master

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI

                                                MASTERAT STUDII VIZUALE ȘI SOCIETATE

                                       MASTERAT STUDII DE MEDIU ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DE ȘTIINTE POLITICE

                             Afișat azi, 27.07.2021

SESIUNEA IULIE 2021 

                                                MASTERAT ANTROPOLOGIE

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof.univ.dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FSP                Secretar şef FSP 

Conf.univ.dr. Cristian PÎRVULESCU             Maricica MĂNĂILĂ 

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 


