
În perioada 20–23 iulie 2021, ora 12:00, 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.Important!

Nr.crt. Cod candidat*
Notă probă 

concurs

Medie 

bacalaureat**

Program și 

finanțare

1 210 9,33 SOC-buget

2 39 9,33 SOC-buget

3 664 9,33 SOC-buget

4 621 9,22 SOC-buget

5 359 9,11 SOC-buget

6 6 9,11 SOC-buget

7 581 9,00 SOC-buget

8 299 9,00 SOC-buget

9 394 9,00 SOC-buget

10 150 9,00 SOC-buget

11 484 9,00 SOC-buget

12 152 9,00 SOC-buget

13 22 9,00 SOC-buget

14 84 9,00 SOC-buget

15 218 9,00 SOC-buget

16 468 8,89 SOC-buget

17 678 8,67 SOC-buget

18 275 8,44 SOC-buget

19 34 8,44 SOC-buget

20 662 8,44 SOC-buget

21 547 8,33 SOC-buget

22 165 8,22 SOC-buget

23 264 8,22 SOC-buget

În perioada 20–23 iulie 2021, ora 12:00, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la 

programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarele 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.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea 

unui formular disponibil aici.

În cazul în care, în perioada menționată 20-23 iulie 2021, ora 12:00, 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.

Rezultatele concursului de admitere pentru învățământ cu frecvență, 

Specializarea/Programul de studii

SOCIOLOGIE (SOC)

 Lista candidaților ADMIŞI pe locuri de BUGET 

– sesiunea iulie 2021 –
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24 642 8,11 SOC-buget

25 149 8,00 SOC-buget

26 174 8,00 SOC-buget

27 580 8,00 SOC-buget

28 89 8,00 SOC-buget

29 142 8,00 SOC-buget

30 595 8,00 SOC-buget

31 519 8,00 SOC-buget

32 508 8,00 SOC-buget

33 213 7,89 SOC-buget

34 478 7,67 SOC-buget

35 294 7,67 SOC-buget

36 611 7,67 SOC-buget

37 622 7,67 SOC-buget

38 168 7,67 SOC-buget

39 583 7,67 SOC-buget

40 381 7,67 SOC-buget

Afișat azi, 19 iulie 2021

* Codul de candidat primit pe email la înscriere

**Departajare-Media examenului de bacalaureat

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

1 505 7,56 8,86 SOC-taxă

2 145 7,22 9,38 SOC-taxă

3 643 7,22 6,93 SOC-taxă

4 612 7,22 9,06 SOC-taxă

5 650 7,11 7,91 SOC-taxă

6 108 7,00 8,91 SOC-taxă

7 480 7,00 6,88 SOC-taxă

8 493 7,00 9,20 SOC-taxă

9 454 7,00 8,43 SOC-taxă

10 707 6,89 7,96 SOC-taxă

Afișat azi, 19 iulie 2021

* Codul de candidat primit pe email la înscriere

**Departajare-Media examenului de bacalaureat

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea 

unui formular disponibil aici

În cazul în care, în perioada menționată 23-25 iulie 2021, ora 12:00, 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.

SOCIOLOGIE (SOC)

Lista candidaţilor ADMIŞI pe locuri CU TAXĂ 

– sesiunea iulie 2021 –

În perioada 23– 25 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 următoarele 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. 

Rezultatele concursului de admitere pentru învățământ cu frecvență, 

Specializarea/Programul de studii

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 
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Important!

Nr.crt. Cod candidat*
Notă probă 

concurs

Medie 

bacalaureat**
Obs.

1 379 6,78

Afișat azi, 19 iulie 2021

Lista candidaţilor care pot ocupa un loc CU TAXĂ în cazul vacantării acestuia

- sesiunea iulie 2021 -

Rezultatele concursului de admitere pentru învăţământ cu frecvenţă,

Specializarea/Programul de studii

SOCIOLOGIE (SOC)

În perioada 20 – 22 iulie 2021, candidații afișați în lista de așteptare pot completa o cerere online (aici) în 

care pot solicita contactarea în cazul în care vor rămâne locuri neocupate la taxă.

În perioada 23 - 25 iulie 2021, ora 12:00, candidații care au solicitat ocuparea unui loc cu taxă rămas vacant la una 

din opțiunile făcute și au completat formularul google, vor fi contactați de secretariate și înmatriculați, conform mediilor, 

opțiunilor și locurilor disponibile. Candidații declarați admiși pe locurile vacante vor depune pentru înmatriculare 

următoarele documente, în perioada menționată, 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.

În cazul în care, în perioada menționată (20-22 iulie 2021), candidații afișați în lista de așteptare nu au solicitat 

ocuparea unui loc rămas disponibil prin completarea unei cereri în formularul google sau nu s-au înmatriculat (în 

perioada 23 - 25 iulie 2021, ora 12:00), după ce au fost anunțați de secretariate, vor pierde acest loc.

* Codul de candidat primit pe email la înscriere

**Departajare-Media examenului de bacalaureat

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 
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