
 
 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ 

 

Important! 

În perioada 21 – 22 septembrie 2021, 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 pentru marti, 21.09.2021 - aici, iar pentru miercuri, 22.09.2021 - aici. 

În cazul în care, în perioada menționată, 21 – 22 septembrie 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 M2021-0445 9.36 

2 M2021-0040 8.90 

3 M2021-0194 8.90 

4 M2021-0386 8.60 

5 M2021-0236 8.50 

6 M2021-0118 8.44 

7* M2021-0022 6.78 

 

*1 loc a fost suplimentat în urma redistribuirii. 
Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

https://forms.gle/65DGD616H8Utj3M77
https://forms.gle/2QjjdqW4v49x1wdQ9
mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI 

 

 

 

 

Nr. crt Cod candidat 

1 M2021-0548 

 

 

 

 

Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL MANAGEMENTUL AFACERILOR PUBLICE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ 

 

 

Important! 

În perioada 21 – 22 septembrie 2021, 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 pentru marti, 21.09.2021 - aici, iar pentru miercuri, 22.09.2021 - aici. 

În cazul în care, în perioada menționată, 21 – 22 septembrie 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 M2021-0032 9.29 

2 M2021-0009 9.20 

3 M2021-0306 8.11 

 

 

Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

 

https://forms.gle/65DGD616H8Utj3M77
https://forms.gle/2QjjdqW4v49x1wdQ9
mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL MANAGEMENTUL AFACERILOR PUBLICE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI 

 

 

 

 

Nr. crt Cod candidat 

1 M2021-0409 

 

 

 

 

 

Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL PUTEREA EXECUTIVĂ ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ 

Important! 

În perioada 21 – 22 septembrie 2021, 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 pentru marti, 21.09.2021 - aici, iar pentru miercuri, 22.09.2021 - aici. 

În cazul în care, în perioada menționată, 21 – 22 septembrie 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 M2021-0549 9.03 

2 M2021-0354 9.02 

3 M2021-0514 7.98 

4 M2021-0071 7.66 

5 M2021-0183 7.60 

6 M2021-0062 6.98 

 
 
Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

 

https://forms.gle/65DGD616H8Utj3M77
https://forms.gle/2QjjdqW4v49x1wdQ9
mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL INTEGRITATE PUBLICĂ ȘI POLITICI ANTICORUPȚIE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ  

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ 

 

Important! 

În perioada 21 – 22 septembrie 2021, 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 pentru marti, 21.09.2021 - aici, iar pentru miercuri, 22.09.2021 - aici. 

În cazul în care, în perioada menționată, 21 – 22 septembrie 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 M2021-0531 9.65 

2 M2021-0213 9.27 

3 M2021-0151 9.12 

4 M2021-0117 9.09 

5 M2021-0493 8.90 

6 M2021-0257 8.67 

7 M2021-0044 8.49 

 

Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

https://forms.gle/65DGD616H8Utj3M77
https://forms.gle/2QjjdqW4v49x1wdQ9
mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL INTEGRITATE PUBLICĂ ȘI POLITICI ANTICORUPȚIE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ  

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI 

 

 

 

Nr. crt Cod candidat 

1 M2021-0263 

 

 

 

 

Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL SPAȚIUL PUBLIC EUROPEAN - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ  

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ 

Important! 

În perioada 21 – 22 septembrie 2021, 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 pentru marti, 21.09.2021 - aici, iar pentru miercuri, 22.09.2021 - aici. 

În cazul în care, în perioada menționată, 21 – 22 septembrie 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 M2021-0391 9.70 

2 M2021-0482 9.20 

 

 

Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/65DGD616H8Utj3M77
https://forms.gle/2QjjdqW4v49x1wdQ9
mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE- ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET 

Important! 

În perioada 21 – 22 septembrie 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 pentru marti, 21.09.2021 - aici, iar pentru miercuri, 22.09.2021 - aici. 

În cazul în care, în perioada menționată, 21 – 22 septembrie 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 M2021-0036 9.47 

2 M2021-0167 9.31 

 

 

Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

https://forms.gle/65DGD616H8Utj3M77
https://forms.gle/2QjjdqW4v49x1wdQ9
mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE- ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ  

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ 

Important! 

În perioada 21 – 22 septembrie 2021, 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 pentru marti, 21.09.2021 - aici, iar pentru miercuri, 22.09.2021 - aici. 

În cazul în care, în perioada menționată, 21 – 22 septembrie 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 M2021-0483 8.96 

2 M2021-0382 8.93 

3 M2021-0307 8.35 

4 M2021-0389 8.20 

5 M2021-0412 8.00 

6 M2021-0491 7.82 

7 M2021-0526 7.78 

8 M2021-0158 6.60 

 

Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

https://forms.gle/65DGD616H8Utj3M77
https://forms.gle/2QjjdqW4v49x1wdQ9
mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE- ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ  

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI 

 

 

Nr. crt Cod candidat 

1 M2021-0074 

2 M2021-0264 

3 M2021-0292 

 

 

 

Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL PUBLIC SECTOR MANAGEMENT- ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI DE BUGET 

 

Important! 

În perioada 21 – 22 septembrie 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 pentru marti, 21.09.2021 - aici, iar pentru miercuri, 22.09.2021 - aici. 

În cazul în care, în perioada menționată, 21 – 22 septembrie 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 M2021-0442 9.75 

2 M2021-0294 9.70 

3 M2021-0397 9.69 

4 M2021-0380 9.65 

5 M2021-0553 9.55 

6 M2021-0075 9.55 

7 M2021-0447 9.29 

8 M2021-0463 9.11 

9 M2021-0021 8.94 

10 M2021-0419 8.93 

11 M2021-0439 8.76 

12 M2021-0561 8.74 

13 M2021-0472 8.70 

14 M2021-0122 8.66 

https://forms.gle/65DGD616H8Utj3M77
https://forms.gle/2QjjdqW4v49x1wdQ9


 
 

 

15 M2021-0247 8.44 

16 M2021-0220 8.37 

17 M2021-0524 7.76 

18 M2021-0479 7.70 

 

 

Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL PUBLIC SECTOR MANAGEMENT- ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ 

Important! 

În perioada 21 – 22 septembrie 2021, 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 pentru marti, 21.09.2021 - aici, iar pentru miercuri, 22.09.2021 - aici. 

În cazul în care, în perioada menționată, 21 – 22 septembrie 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 M2021-0458 9.40 

 

 

 

Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

 

 

https://forms.gle/65DGD616H8Utj3M77
https://forms.gle/2QjjdqW4v49x1wdQ9
mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL PUBLIC SECTOR MANAGEMENT- ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI 

 

 

Nr. crt Cod candidat 

1 M2021-0081 

2 M2021-0240 

3 M2021-0333 

4 M2021-0521 

5 M2021-0557 

 

 

 

Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

 

 

 

 

 

mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL PUTEREA EXECUTIVĂ ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

REDUSĂ (IFR) 

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ 

Important! 

În perioada 21 – 22 septembrie 2021, 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 pentru marti, 21.09.2021 - aici, iar pentru miercuri, 22.09.2021 - aici. 

În cazul în care, în perioada menționată, 21 – 22 septembrie 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 M2021-0139 9.39 

2 M2021-0099 9.24 

3 M2021-0198 9.22 

4 M2021-0365 9.21 

5 M2021-0298 9.19 

6* M2021-0384 9.17 

7 M2021-0407 9.06 

8 M2021-0249 9.02 

9 M2021-0542 8.95 

10 M2021-0457 8.92 

11 M2021-0128 8.90 

12 M2021-0299 8.88 

13 M2021-0095 8.81 

14 M2021-0402 8.77 

15 M2021-0495 8.77 

16 M2021-0084 8.76 

17 M2021-0385 8.62 

18 M2021-0296 8.56 

19 M2021-0270 8.44 

20 M2021-0140 8.34 

21 M2021-0145 8.26 

22 M2021-0413 8.15 

https://forms.gle/65DGD616H8Utj3M77
https://forms.gle/2QjjdqW4v49x1wdQ9


 
 

 

23 M2021-0073 7.94 

24 M2021-0468 7.70 

25 M2021-0467 7.66 

 

*20 de locuri au fost suplimentate în urma redistribuirii. 
Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL PUTEREA EXECUTIVĂ ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

REDUSĂ (IFR) 

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI 

 

 

Nr. crt Cod candidat 

1 M2021-0502 

 

 

 

Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR) 

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ 

 

Important! 

 

În perioada 21 – 22 septembrie 2021, 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 pentru marti, 21.09.2021 - aici, iar pentru miercuri, 22.09.2021 - aici. 

În cazul în care, în perioada menționată, 21 – 22 septembrie 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 M2021-0464 9.64 

2 M2021-0056 9.46 

3 M2021-0041 9.44 

4 M2021-0102 9.34 

5 M2021-0511 9.25 

6 M2021-0309 9.16 

7 M2021-0293 8.96 

8 M2021-0111 8.90 

9 M2021-0546 8.78 

10 M2021-0223 8.60 

11 M2021-0499 8.60 

12 M2021-0250 8.10 

13 M2021-0477 8.00 

14 M2021-0471 7.96 

15 M2021-0170 7.96 

https://forms.gle/65DGD616H8Utj3M77
https://forms.gle/2QjjdqW4v49x1wdQ9


 
 

 

16 M2021-0124 7.60 

17 M2021-0265 7.39 

 

 

Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

REZULTATELE CONCURSULUI 

DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR) 

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI 

 

 

Nr. crt Cod candidat 

1 M2021-0422 

 
 
 
Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admitere@administratiepublica.eu


 
 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

MASTERATUL SPAȚIUL PUBLIC EUROPEAN - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR) 

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ 

Important! 

În perioada 21 – 22 septembrie 2021, 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 pentru marti, 21.09.2021 - aici, iar pentru miercuri, 22.09.2021 - aici. 

În cazul în care, în perioada menționată, 21 – 22 septembrie 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 M2021-0487 9.62 

2 M2021-0388 9.57 

3 M2021-0179 9.06 

4 M2021-0187 8.95 

5 M2021-0480 8.92 

6 M2021-0368 8.76 

7 M2021-0446 8.74 

8 M2021-0275 8.46 

9 M2021-0503 8.10 

 

 

Afișat astăzi, 20.09.2021. 
Contestațiile se depun marți, 21 septembrie 2021, orele 9:00 – 13:00 pe adresa de e-mail 
admitere@administratiepublica.eu.  
Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 21 septembrie 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 

 

https://forms.gle/65DGD616H8Utj3M77
https://forms.gle/2QjjdqW4v49x1wdQ9
mailto:admitere@administratiepublica.eu

