
 
 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA IULIE 2021  

MASTERATUL DREPT ȘI GUVERNARE EUROPEANĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

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. 

Nr. crt Cod candidat Media 
1 M2021-1201 9.90 
2 M2021-0484 9.85 
3 M2021-1362 9.82 
4 M2021-1183 9.80 
5 M2021-0331 9.66 
6 M2021-0256 9.47 
7 M2021-1533 9.40 
8 M2021-0704 9.40 
9 M2021-1119 9.40 
10 M2021-0558 9.25 
11 M2021-0994 9.24 
12 M2021-0330 9.01 

Afișat astăzi, 27.07.2021. 
Contestațiile se depun miercuri, 28 iulie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2021, după ora 18:00. 
 
 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FAP           Secretar şef FAP 

Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU                 Ana SUCIU 

         

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

http://snspa.ro/inmatriculare-masterat-la-facultatea-de-administratie-publica/
mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA IULIE 2021 

MASTERATUL DREPT ȘI GUVERNARE EUROPEANĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ  

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ 

 

Important! 

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. 

 

Nr. crt Cod candidat Media 
1 M2021-0968 9.39 
2 M2021-0245 9.20 
3 M2021-0270 8.99 
4 M2021-0707 8.99 
5 M2021-0083 8.93 
6 M2021-0701 8.83 
7 M2021-0249 8.81 
8 M2021-0719 8.75 
9 M2021-1608 8.58 
10 M2021-0523 8.40 
11 M2021-0677 8.40 
12 M2021-1674 8.26 
13 M2021-1565 8.22 
14 M2021-0963 8.22 
15 M2021-1555 8.12 
16 M2021-0856 8.10 
17 M2021-1205 8.08 
18 M2021-0758 8.05 
19 M2021-1166 8.01 
20 M2021-1309 7.85 
21 M2021-0181 7.78 

http://snspa.ro/inmatriculare-masterat-la-facultatea-de-administratie-publica/


 
 

 

22 M2021-1512 7.30 
23 M2021-1768 7.27 
24 M2021-0326 6.81 

 

Afișat azi, 27.07.2021 

Contestațiile se depun miercuri, 28 iulie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 

admitere@administratiepublica.eu.  

Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2021, după ora 18:00. 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof. univ .dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FAP           Secretar şef FAP 

Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU         Ana SUCIU 

            

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 
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REZULTATELE CONCURSULUI 

DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA IULIE 2021  

MASTERATUL DREPT ȘI GUVERNARE EUROPEANĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI 

 

 

Nr. crt Cod candidat 

1 M2021-1424 

 

 

Afișat azi, 27.07.2021 

Contestațiile se depun miercuri, 28 iulie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2021, după ora 18:00. 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FAP           Secretar şef FAP 

Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU         Ana SUCIU 

            

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

FACULTATEA DE 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA IULIE 2021  

MASTERATUL DREPTUL COLECTIVITĂȚILOR LOCALE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

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. 

Nr. crt Cod candidat Media 
1 M2021-0084 9.79 
2 M2021-0746 9.69 
3 M2021-1063 9.50 
4 M2021-0759 9.42 
5 M2021-0636 9.20 
6 M2021-1133 9.15 
7 M2021-0432 8.60 
8 M2021-1369 8.59 
9 M2021-0914 8.44 
10 M2021-0635 8.35 
11 M2021-1609 8.31 
12 M2021-1654 8.29 

 
Afișat astăzi, 27.07.2021. 
Contestațiile se depun miercuri, 28 iulie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2021, după ora 18:00. 
 
 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FAP           Secretar şef FAP 

Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU                 Ana SUCIU 

            

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

 

http://snspa.ro/inmatriculare-masterat-la-facultatea-de-administratie-publica/
mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA IULIE 2021 

MASTERATUL DREPTUL COLECTIVITĂȚILOR LOCALE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ 

Important! 

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. 

 

Nr. crt Cod candidat Media 
1 M2021-1979 8.47 
2 M2021-0491 8.19 
3 M2021-1420 8.08 
4 M2021-1985 7.85 
5 M2021-1969 7.46 
6 M2021-0104 7.20 
7 M2021-0212 7.01 

 
 
Afișat azi, 27.07.2021 
Contestațiile se depun miercuri, 28 iulie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2021, după ora 18:00. 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof. univ .dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FAP           Secretar şef FAP 

Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU         Ana SUCIU 

            

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

 

 

 

http://snspa.ro/inmatriculare-masterat-la-facultatea-de-administratie-publica/
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REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA IULIE 2021 

MASTERATUL DREPTUL COLECTIVITĂȚILOR LOCALE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI 

Important! 

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. 

 

Nr. crt Cod candidat Mențiuni 

1 M2021-0629 Probă de concurs lipsă 

 

Afișat azi, 27.07.2021 

Contestațiile se depun miercuri, 28 iulie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 28 iulie 2021, după ora 18:00. 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Prof. univ .dr. Remus PRICOPIE 

DECAN FAP           Secretar şef FAP 

Conf. univ. dr. Diana Camelia IANCU         Ana SUCIU 

            

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE SNSPA 

Sorin DRAGNEA 

 

http://snspa.ro/inmatriculare-masterat-la-facultatea-de-administratie-publica/
mailto:admitere@administratiepublica.eu

