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NESECRET 

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”                                                                                       

                             
    Concurs de Admitere –sesiunea 2021 

                       

 

 

EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL Nr. 4401690  

din data de 30.08.2021 

cu rezultatele analizei contestaţiilor şi hotărârile adoptate de Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor s-a întrunit în ședință astăzi împreună cu președinții comisiilor de admitere 

pe centru zonal de selecție pentru analizarea și soluționarea celor 97 de contestații la proba scrisă a examenului de admitere 

la  Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”. 

În ceea ce priveşte contestaţiile referitoare la corectitudinea numărării şi a consemnării punctajului, niciuna dintre 

contestaţii nu a fost temeinică şi în consecinţă, niciunul dintre punctajele obţinute de candidaţi nu s-a modificat, iar 

contestaţiile au fost respinse. 

La disciplinele ,,Matematică”, ,,Fizică”, ,,Limba franceză” și ,,Limba rusă” nu au fost înregistrate contestații cu 

privire la întrebările tip grilă din cadrul probei scrise a examenului de admitere. 

Subcomisia pentru disciplina “Istorie” a întocmit un proces-verbal, din conţinutul căruia rezultă că întrebările tip 

grilă contestate sunt corecte, prin urmare baremul de corectare rămâne neschimbat, iar contestaţiile au fost respinse. 
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Subcomisia pentru disciplina “Limba spaniolă” a întocmit un proces-verbal, din conţinutul căruia rezultă că 

întrebarea tip grilă contestată este corectă, prin urmare baremul de corectare rămâne neschimbat, iar contestaţia a fost 

respinsă. 

Subcomisia pentru disciplina ,,Limba română” a întocmit un proces-verbal, din conținutul căruia rezultă că 

întrebările tip grilă contestate sunt corecte, considerându-se valide răspunsurile precizate în baremul de corectare, acestea 

nefiind interpretabile sau susceptibile de mai multe variante de răspuns; prin urmare baremul de corectare rămâne 

neschimbat, iar contestaţia a fost respinsă. 

Subcomisia pentru disciplina ,,Limba engleză” a întocmit un proces-verbal, din conținutul căruia rezultă că 

întrebările tip grilă contestate sunt corecte, prin urmare baremul de corectare rămâne neschimbat, iar contestaţiile au fost 

respinse. Aşa cum se arată în procesul verbal, în ceea ce priveşte contestaţiile la întrebările tip grilă nr. 7, 11,17,18,21,23, 

24,27 şi 28, s-a constatat că răspunsurile corecte coincid cu variantele precizate ca fiind corecte în barem, în consecinţă 

contestaţiile cu privire la aceste întrebări au fost respinse.  

Subcomisia pentru disciplina ,,Limba germană”, analizând contestaţiile formulate a stabilit, după cum urmează: 

-la întrebarea tip grilă nr. 17, a remarcat existenţa a două răspunsuri corecte, respectiv b) şi c) şi a propus acordarea 

punctajului cuvenit, tuturor candidaţilor care au ales între aceste două variante drept răspunsuri corecte. În consecinţă, 

Comisia decide că este necesară reverificarea lucrărilor şi considerarea ca fiind răspunsuri corecte, atât a variantei b) cât şi 

c). În drept, decizia se întemeiază pe prevederile art. 86, alin. (5) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere la studiile universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie “Al. I. Cuza” în anul 2021. 

-la întrebarea tip grilă nr. 30, a identificat faptul că niciunul dintre răspunsuri nu este corect şi a propus ca tuturor 

candidaţilor care au ales vreun răspuns să li se acorde punctajul cuvenit. În consecinţă, Comisia decide că este necesară 

reverificarea lucrărilor şi considerarea ca fiind răspunsuri corecte, a tuturor variantelor de răspuns. În drept, decizia se 

întemeiază pe prevederile art. 86, alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 

studiile universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie “Al. I. Cuza” în anul 2021. 

Având în vedere cele precizate, rezultatele la contestaţii sunt prezentate în cele ce urmează: 
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Nr. crt. Codul unic de identificare Hotărârea Comisiei 

1 BU-DRP-MAI-222 Se respinge  

2 BU-POL-LC-226 Se respinge  

3 BT-PFR-IFR-3051 Se respinge  

4 AG-DRP-MAI-52910 Se respinge  

5 BU-DRP-MAN-22 Se respinge  

6 CL-POL-LC-73454 Se respinge  

7 BU-POL-LC-303 Se respinge  

8 AG-POL-LC-52933 Se respinge  

9 BU-POL-ANP-066 Se respinge  

10 BU-POL-ANP-012 Se respinge  

11 TL-PFR-LC-2 Se respinge  

12 AG-POL-LC-52912 Se respinge  

13 AG-JAN-LC-1472093 Se respinge  

14 AG-POL-LC-52913 Se respinge  

15 BU-POL-ANP-093 Se respinge  
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16 BU-POL-LC-138 Se respinge  

17 BU-JAN-LC-297694 Se respinge  

18 BU-POL-LC-313 Se respinge  

19 BU-DRP-MAN-13 Se respinge  

20 BU-POL-ANP-122 Se respinge  

21 CT-DRP-MAI-36559 Se respinge  

22 CT-PFR-LC-410 Se respinge  

23 SV-JAN-IFR-3583722 Se respinge  

24 BU-DRP-MAN-25 Se respinge  

25 BU-POL-ANP-005 Se respinge  

26 AG-POL-LC-52827 Se respinge  

27 BU-DRP-MAN-14 Se respinge  

28 TR-DRP-MAI-10351053 Se respinge  

29 BU-POL-ANP-013 Se respinge  

30 MH-POL-IFR-18003 Se respinge  

31 CT-POL-LC-36532 Se respinge  
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32 BU-POL-ANP-071 Se respinge  

33 BU-JAN-IFR-297686 Se respinge  

34 AG-POL-LC-52929 Se respinge  

35 CT-PFR-LC-412 Se respinge  

36 BU-POL-ANP-048 Se respinge  

37 BZ-POL-LC-62 Se respinge  

38 GL-DRP-MAI-3442 Se respinge  

39 GL-POL-LC-34427 Se respinge  

40 BZ-POL-LC-6 Se respinge  

41 GL-POL-LC-34467 Se respinge  

42 PH-PFR-LC-887049 Se respinge  

43 VN-POL-LC-39149 Se respinge  

44 PH-PFR-LC-886991 Se respinge  

45 SJ-POL-LC-96118 Se respinge  

46 AB-DRP-MAI-34501  Se acceptă contestaţia formulată 

47 MM-POL-LC-30495 Se respinge  
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48 MM-PFR-LC-4 Se respinge  

49 MS-PFR-LC-259592 Se respinge  

50 MM-POL-MN-30721 

Se acceptă contestaţia în ceea ce 

priveşte primul capăt de cerere al 

contestatarului, iar în ceea ce priveşte al 

doilea capăt de cerere, se respinge ca 

netemeinică. 

51 MM-JAN-LC-3064635 Se respinge  

52 AB-PFR-LC-34616 Se respinge  

53 MM-PFR-LC-35 Se respinge  

54 SJ-POL-LC-96110 Se respinge  

55 MM-JAN-MN-3064638 Se respinge  

56 SM-POL-LC-83436 Se respinge  

57 BH-POL-MG-073 Se respinge  

58 AR-POL-LC-115841 Se respinge  

59 AR-POL-LC-115879 Se respinge  

60 AR-POL-LC-115861 Se respinge  
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61 SM-JAN-LC-3425503 Se respinge  

62 MH-POL-LC-18030 Se respinge  

63 GJ-POL-LC-039 Se respinge  

64 DJ-POL-LC-157787 Se respinge  

65 DJ-DRP-MAI-157742 Se respinge  

66 DJ-POL-LC-157801 Se respinge  

67 OT-POL-RR-148118 Se respinge  

68 DJ-POL-LC-157823 Se respinge  

69 DJ-POL-LC-157814 Se respinge  

70 DJ-POL-LC-157827 Se respinge  

71 DJ-POL-LC-157759 Se respinge  

72 GJ-POL-LC-065 Se respinge  

73 DJ-POL-LC-157727 Se respinge  

74 DJ-POL-LC-157819 Se respinge  

75 GJ-POL-LC-003 Se respinge  

76 MH-DRP-MAI-18017 Se respinge  
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77 DJ-DRP-MAI-157739 Se respinge  

78 SV-JAN-LC-3583724 Se respinge  

79 SV-DRP-MAI-158177 Se respinge  

80 VS-POL-LC-82206 Se respinge  

81 NT-POL-LC-357840 Se respinge  

82 IS-PFR-MN-2110645 Se respinge  

83 SV-POL-MN-158003 Se respinge  

84 BC-DRP-MAI-768356 Se respinge  

85 NT-JAN-LC-3245189 Se respinge  

86 BC-POL-LC-768350 Se respinge  

87 SV-POL-LC-158049 Se respinge  

88 BT-JAN-LC-1831317 Se respinge  

89 BT-POL-LC-45695 Se respinge  

90 SV-POL-LC-158004 Se respinge  

91 VS-PFR-LC-2173487 Se respinge  

92 SV-PFR-LC-5 Se respinge  
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93 VS-JAN-LC-3848067 Se respinge  

94 BC-POL-LC-768358 Se respinge  

95 IS-POL-LC-366143 Se respinge  

96 VS-PFR-LC-2173478 Se respinge  

97 VL-ISU-LC-333558 Se respinge  

 

 

 COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR: 

 


