
ANUNŢ PROCEDURĂ EXAMEN 
DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ I 

 
 

Accesul în sala de examen  
 
Cu o zi anterior examenului, prin afişare (pe site-ul faculăţii) şi prin comunicare (prin intermediul 

reprezentantului de an) vor fi disponibile listele cu repartizarea studenţilor în fiecare sală de 
examen. În cadrul sălilor de examen, fiecărui student îi va fi repartizat un loc în sală (locul 
corespunde numărului din tabel). Este obligatorie respectarea sălii şi locului astfel stabilit pentru 
fiecare student. În fiecare sală, supraveghetorii vor verifica, prin sondaj, identitatea studenţilor şi 
respectarea sălii şi locului din listă.  

Nerespectarea indicaţiilor va conduce la eliminarea din examen.  
 

 
 

Informaţii desfășurare examen scris și afișare rezultate 
 

Examenul scris la materia Drept penal. Partea generală I va avea 2 etape. 
  

Etapa I (eliminatorie) 
Constă în rezolvarea a 20 de subiecte de tip grilă, care valorează 3 puncte din nota la examenul 

scris. Fiecare grilă are 3 variante de răspuns și este punctată cu 0.15 puncte (20 x 0.15 p.). Nu se 
acordă punctaj parțial. Grilele pot avea 1-2-3 sau nicio variantă corectă. 

Studenții vor primi o foaie cu subiectele de examen și o foaie distinctă (tipizată) pentru 
completarea răspunsurilor – doar foaia de răspuns trebuie să fie predată supraveghetorilor înainte de 
expirarea timpului de lucru. Instrucțiunile privind completarea foilor de răspuns vor fi date de 
supraveghetori, înainte de începerea probei. 

Timpul de lucru este de 40 de minute. 
Etapa I (proba grilă) este eliminatorie: studenții care rezolvă corect mai puțin de 10 grile nu vor 

promova examenul scris, iar în cazul lor nu se va mai proceda la corectarea spețelor.     
 
 

Etapa a II-a 
Constă în rezolvarea a 2 spețe, ce valorează 6 puncte din nota la examenul scris. 
Etapa a II-a începe la aproximativ 5 minute de la finalizarea testului-grilă. 
Timpul de lucru este de 60 de minute. 

 
Baremul testului-grilă și baremul spețelor se vor trimite, prin e-mail, reprezentantului de an la 

aproximativ 15 minute de la finalizarea Etapei a II-a a examenului scris. 
 

Evaluarea lucrărilor de la proba grilă se realizează prin procesare electronică, iar rezultatele 
testului-grilă vor fi trimise, prin e-mail, în ziua de examen, reprezentantului de an. Ora la care 
urmează să fie afișate rezultatele probei grilă le va fi comunicată studenților în ziua de examen.  

Lucrările de la proba grilă vor putea fi consultate de către toți studenții, indiferent de numărul de 
grile rezolvate corect, doar în ziua de examen, la o oră ce va fi comunicată odată cu comunicarea 
rezultatelor, printr-un document distinct.  
 

Odată cu rezultatele testului-grilă vor fi comunicate și notele finale*) ale studenților care au 
rezolvat corect cel puțin 16 grile. Acești studenți își vor putea vizualiza lucrările la proba grilă și 
rezolvările spețelor doar în ziua de examen, la o oră indicată în momentul comunicării notelor.  



Persoanele care au rezolvat corect cel puțin 16 grile și au nota finală cel puțin 8 (fără rotunjiri) 
pot participa la un examen oral pentru a-și mări nota; participarea la examenul oral este 
facultativă și nu poate conduce la acordarea unei note mai mici decât cea deja obținută. Data și 
ora examenului oral vor fi comunicate în momentul comunicării notelor, prin intermediul 
reprezentantului de an.. 

 

Notele finale*) ale celorlalți studenți care au promovat testul grilă vor fi afișate pe Pagina 
Personală în decursul următoarelor zile, după corectarea spețelor. Spețele corectate vor putea fi 
vizualizate ulterior, la data și ora indicate pe pagina Anului II, în momentul afișării notelor. 
 

*) Nota finală se obține potrivit formulei de calcul: 25% x nota de la testul de pe parcursul 
semestrului + 75% x nota de la examenul scris, unde nota la examenul scris = nota la proba grilă 
+ nota acordată la spețe + 1 punct din oficiu. 
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