
Important!

Nr.crt. Cod candidat* Notă probă concurs Medie bacalaureat** Program și finanțare

1 776 8,00 SOC-buget

2 765 7,44 SOC-buget

3 775 7,33 SOC-buget

4 718 7,00 8.06 SOC-buget

În cazul în care, în perioada menționată 13-14 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.

Program inmatriculare: luni, 13 09 2021 orele 11.00-14.00 si marti orele 11.00-14.00

Afișat azi, 10 septembrie 2021

* Codul de candidat primit pe email la înscriere

**Departajare-Media examenului de bacalaureat

Rezultatele concursului de admitere pentru învățământ cu frecvență, 

Specializarea/Programul de studii

SOCIOLOGIE (SOC)

 Lista candidaților ADMIŞI pe locuri de BUGET 

– sesiunea septembrie 2021 –

În perioada 13–14 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 bacalaureat, 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 e cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în contul facultății.

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 



Important!

Nr.crt. Cod candidat* Notă probă concurs Medie bacalaureat** Program și finanțare

1 733 7,00 6.36 SOC-taxă

2 761 6,67 SOC-taxă

3 789 6,67 SOC-taxă

4 715 6,44 SOC-taxă

5 767 6,11 SOC-taxă

În cazul în care, în perioada menționată 13-15 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.

Program inmatriculare: luni, 13 09 2021, orele 11.00-14.00, marti 14 09 2021, orele 11.00-14.00, miercuri 15 09 2021, orele 11.00-

14.00

Afișat azi, 10 septembrie 2021

* Codul de candidat primit pe email la înscriere

**Departajare-Media examenului de bacalaureat

Rezultatele concursului de admitere pentru învățământ cu frecvență, 

Specializarea/Programul de studii

SOCIOLOGIE (SOC)

Lista candidaţilor ADMIŞI pe locuri CU TAXĂ 

– sesiunea septembrie 2021 –

În perioada 13– 15 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 bacalaureat, copie însoțită de original, pentru conformare, contractul de studii, completat și semnat în două 

exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), certificatul de naștere (copie), cartea de identitate 

(copie), certificatul de căsătorie (copie)- dacă e cazul, dovada plății taxei de înmatriculare și a primei rate din taxa de școlarizare, 

achitată în contul facultății. 

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 


