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Ziua de 20 iulie, ziua Sfântului Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, reprezintă 

pentru noi, cadrele Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, prilej de mare 

bucurie având în vedere faptul că, Promoția 2019 a instituției noastre a depus 

Jurământul de credință față de Patrie, martori fiind familiile acestora, prietenii, 

oficialități atât din țară, cât și din străinătate, precum și întreg corpul profesoral. 

Studenții l-au primit în onor pe reprezentantul conducerii Ministerului 

Afacerilor Interne, secretar de stat, dr. Raed Arafat, pe reprezentantul Guvernului 

României, consilier de stat, colonel Radu Țipișcă, distinși reprezentanți ai Statului 

Palestina și ai Republicii Moldova și invitați din cadrul ministerelor și instituțiilor 

de stat din România. 

Din totalul de 570 de absolvenți ai Academiei de Poliție, 534 de ofițeri de 

poliție, poliție de frontieră, penitenciare, jandarmi, pompieri au strigat într-un 

singur glas ”Jur să respect Constituția, drepturile și libertătile fundamentale ale 



omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării (...)”, moment 

emoționant ce le va marca, fără doar și poate, întreg parcursul lor profesional. 

Alături de colegii lor, 16 absolvenți ai Facultății de Arhivistică au participat 

și ei cu emoție în suflet la acest ceremonial. 

În semn de respect și recunoștință pentru colegii lor de promoție și pentru 

corpul profesoral, 10 ofițeri palestinieni împreună cu 5 ofițeri de pompieri și 5 

ofițeri ai Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova au 

defilat cu mândrie, în propriile lor uniforme, salutând cu onoare distinșii invitați și 

participanții de la acest eveniment. 

Pe baza mediei generale de absolvire la programele de studii universitare de 

licență, învățământ cu frecvență, prin dispoziție a Rectorului Academiei de Poliție 

„Al. I. Cuza” au fost desemnați șefi de promoție pe facultăți absolvenții: 

- Violeta-Călina TOMOIAGĂ, la Facultatea de Poliție; 

- Mariana-Daniela GRAD, la Facultatea de Poliție de Frontieră;  

- Eros-Adrian ASĂNACHE, la Facultatea de Jandarmi;  

- Denis-Petru DEMETERCĂ, la Facultatea de Pompieri;  

- Radu COTAE, la Facultatea de Arhivistică;  

și șeful promoției 2019 a Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” 

- Elena-Diana DUȚULESCU, de la Facultatea de Științe Juridice și 

Administrative. 
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