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 În conformitate cu art. 3 alin.(4) din Regulamentul nr.5174400/22.01.2018 privind 

organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în 

facultățile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018, vă aducem la 

cunoștință faptul că, după susținerea probelor eliminatorii următorii candidați 

beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea probelor scrise de evaluare a 

cunoștințelor pe locurile finanțate de la bugetul de stat, după cum umează: 

 

 FACULTATEA DE POLITIE  

1. BOB Ioana Mădălina Mențiune olimpiadă școlară natională   

2. CLIPACIUC Roxana Premiu olimpiadă școlară natională   

3. DOROBANȚU Rareș 

Petruț 

Premiu olimpiadă școlară natională   

4. SCURTU Andrada Diana  Mențiune olimpiadă școlară natională   

5. BRĂTFĂLEAN Denisa 

Ioana 

Mențiune olimpiadă școlară natională   

6. VELICU Ana-Maria Ordinul ministrului afacerilor interne nr.35/2014 

7. VELICU Cătălina 

Ștefania 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr.35/2014 

FACULTATEA DE POLITIE - Minorități 

1. GRIGORE Eliza  Premiu olimpiadă școlară natională   

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE  

1. BLIDARU Oana Mihaela Mențiune olimpiadă școlară natională   

2. CIUCĂ Ana-Maria Laura Mențiune olimpiadă școlară natională   

3. DUBLEA Adrian Premiu olimpiadă școlară natională   

4. MIHĂILĂ Andreea Premiu olimpiadă școlară natională   

5. AVĂTĂJIȚEI Ionuț Ordinul ministrului afacerilor interne nr.35/2014 

6. COSTACHE Cătălina Ordinul ministrului afacerilor interne nr.35/2014 

7. PLĂCINTĂ Radu 

Alexandru 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr.35/2014 

 



 Notă:  

 

1.Comisia Centrală de Admitere a analizat petiția nr.5185359/15.08.2018 depusă de 

către domnișoara MIHĂILĂ Andreea - candidat la Facultatea de Științe Juridice și 

Administrative specializarea - Drept  și a constat în urma verificărilor efectuate, că au 

fost depuse la dosarul de recrutare al candidatei, întocmit de către  IPJ-PH, actele 

conform art.3 alin 4 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere la studii universitare de licență în facultățile Academiei de Poliție „A.I.Cuza” în 

anul 2018, nr. 5174400/22.01.2018, motiv pentru care admite cu unanimitate de voturi 

cererea petentei și anume înscrierea fără susținerea probelor scrise de evaluare a 

cunoștințelor pe locurile finanțate de la bugetul de stat. 

2. Comisia Centrală de Admitere a analizat petiția nr.5185365/15.08.2018 depusă de 

către domnișoara BRĂTFĂLEAN Denisa Ioana - candidat la Facultatea de Poliție și a 

constat în urma verificărilor efectuate, că au fost depuse la dosarul de recrutare al 

candidatei, întocmit de către  IPJ-CJ, actele conform art.3 alin 4 din Regulamentul 

privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de 

licență în facultățile Academiei de Poliție „A.I.Cuza” în anul 2018, nr. 

5174400/22.01.2018, motiv pentru care admite cu unanimitate de voturi cererea petentei 

și anume înscrierea fără susținerea probelor scrise de evaluare a cunoștințelor pe locurile 

finanțate de la bugetul de stat. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                                   
           
 


