
ANUNŢ PROCEDURĂ EXAMEN 
DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ I 

 
În perioada 18.01.2021 – 21.01.2021 şi 04.02.2021 – 06.02.2021 va avea loc examenul la disciplina Drept penal. Partea generală I, zi.  
 

 
Informaţii test grilă eliminatoriu:  
 
Link-urile de Google Meet pe care va fi susținut testul eliminatoriu vor fi postate în Caledarul de Examene online, accesibil de pe pagina Anului II. 
Atât pentru ziua de 18 ianuarie, cât și pentru cea de 4 februarie, vor fi create două link-uri de Meet pentru testul eliminatoriu tip grilă (câte unul pe 
serie); studenții din ani mai mari vor accesa link-ul seriei de care aparțin potrivit catalogului anului lor.  
Pentru susținerea testului grilă este necesar să fiţi online pe linkul de MEET cu 30 de minute înainte de ora de începere, pentru a putea soluţiona 
eventuale probleme tehnice. Pentru alte detalii privind testul grilă eliminatoriu, precum și programarea pe grupe, vă rugăm să consultați 
documentele postate pe pagina Anului II a site-ului Facultății (ANUNT_EXAMEN_PENAL.14.12.2020.pdf, respectiv Drept penal. Partea generala 1- 
Programare.pdf). 
Doar studenții care rezolvă corect minim 9 grile la testul grilă eliminatoriu sunt declarați admiși și pot participa la examenul oral, conform 
programării pe grupe anunțate. 
 

 
Informaţii examen oral:  
 
Examenul oral la disciplina Drept penal. Partea generală I va fi structurat pe serii, cu titulari de disciplină diferiţi, potrivit perioadelor prevăzute mai 
sus. 
Data de examinare la care participă fiecare student în parte (grupă an II, restanţieri etc.) este cea stabilită potrivit documentului comunicat anterior 
de către titularii de serie, privind repartizarea pe zile a studenţilor (a se vedea pe pagina Anului II - Drept penal. Partea generala 1- Programare.pdf).  
Accesul în examen este posibil doar prin intermediul userilor instituţionali, prin intermediul GoogleSuite (în concret Google Meet). 
 

 
Organizare examen oral:  
 
Din punct de vedere tehnic, evaluarea va avea loc prin intermediul unor sesiuni Google Meet.  
Pentru fiecare zi de examen vor fi create 4 Meet-uri – câte 2 pe serie (sală aşteptare şi sală de examen). Studenții din ani mai mari vor accesa link-
urile corespunzătoare seriei de care aparțin potrivit catalogului anului lor. 
 

 
Acces examen oral:  
 
Accesul la examen se va realiza accesând site-ul Facultăţii – studenţi – an II – examene online – calendar. 
 
Accesul în cadrul sălii de aşteptare este liber. Accesul în cadrul sălii de examen trebuie realizat iniţial de către 3 studenţi, chemaţi din sala de 
aşteptare. Ulterior, după finalizarea examinării câte unui student, se va face accesul altuia din sala de aşteptare. Accesul în sală se face doar la 
solicitarea examinatorilor. În sala de examen este de dorit a se avea permanent un număr de 3 studenţi (incluzând studentul examinat). 
 
Reguli sală de aşteptare 
 
Sala de aşteptare a fost creată pentru ca studenţii, în funcţie de programarea realizată alfabetic, pe grupe, să poată accesa acest grup şi să aştepte 
să fie chemaţi în sala de examen pe CHAT de către examinatori pentru a susţine examenul.   
Pentru aceste motive, în cadrul sălii de aşteptare fiecare student trebuie să acceseze grupul cu microfonul şi camera oprite şi să fie atenţi la CHAT.  
Scopul sălii de aşteptare vizează strict eficientizarea timpilor de examinare – pentru evaluaţi şi evaluatori.  
 
Reguli sală de examen  
 
În cadrul sălii de examen, accesul se face de către 3 studenţi într-o primă fază, la solicitarea examinatorilor. Ulterior examinării primului student, 
următorul student (pe criteriul alfabetic) va fi chemat de examinator din sala de aşteptare în sala de examen. 
În sala de examen, fiecare student are obligaţia de a-şi porni atât microfonul, cât şi camera pe durata examinării sale. De asemenea, este obligatoriu 
să aibă la îndemână un act de identitate.  
 
Nota finală la materia Drept penal. Partea generală I se calculează potrivit formulei comunicate (75% - nota la examenul oral; 25% - nota obţinută la 
testul de pe parcursul semestrului). Nota finală va fi comunicată pe loc doar studentului care solicită expres acest lucru, la finalul evaluării sale. 
Pentru ceilalți studenți, nota va afișată doar la finalul perioadei de evaluare aferente examinării, pe Pagina Personală. 
 
Organizare evaluare 
 
În cadrul examenului propriu-zis, timpul mediu de evaluare este de 10 minute. În acest timp, studenţilor le vor fi adresate întrebări teoretice şi / sau 
mini-speţe, vizavi de care aceştia trebuie să formuleze un răspuns pe loc, fără timp de gândire. În cazul mini-speţelor, gradul de dificultate al 
acestora va fi unul ce va permite studentului să elaboreze un răspuns în timpul alocat. 
 
Ora de începere a examenului oral va fi comunicată printr-un document distinct de către titularul fiecărei serii.  
 
Mult succes!  


