
ANUNŢ EXAMEN 

PROCEDURĂ PENALĂ. PARTEA GENERALĂ  
 

Informaţii privind desfășurarea examenului 

 

Etapa I (testul grilă) 

 

Prima etapă a examenului constă în rezolvarea a 20 de subiecte de tip grilă. Această etapă este 

eliminatorie. Fiecare grilă are trei variante de răspuns, dintre care una sau două pot fi corecte.  

 

Sâmbătă, 22.01.2022, de la ora 10, vor fi afișate listele cu repartizarea studenţilor în fiecare sală 

de examen.  

Studenții de la A la R (inclusiv) se vor prezenta în Amf. Tr. Pop. 

Studenții de la S la Z se vor prezenta în Amf. A. Ionașcu.  

A, R, S și Z se referă la numele de familie (prima literă).  

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. 

Accesul se va face liber în sala de examen (fără strigare), după ora 10:40, cu respectarea regulilor 

de distanțare fizică, așa încât la ora 11:00 toți studenții să fie prezenți în sală. Supraveghetorii vor 

verifica identitatea studenţilor, respectarea sălii şi a locului din listă.  

 

Pentru testul grilă fiecare student va primi un formular tipizat. Se recomandă utilizarea unui pix 

cu pastă de culoare neagră. Imediat după primirea subiectului tip grilă, fiecare student va hașura 

varianta de subiect primită, așa cum aceasta va fi indicată.  

 

Timpul de lucru este de 40 de minute. 

 

Studenții care vor rezolva corect cel puțin 10 grile, urmează să participe la examenul oral. 

Rezultatele obținute de studenții care au promovat testul grilă vor fi afișate sâmbătă, 22.01.2022, în 

jurul orei 13, la avizierul Catedrei de Drept Penal și vor fi comunicate prin intermediul 

reprezentantului de an.  

 

 

Etapa a II-a (examenul oral) 

 

Se va desfășura la data de 23.01.2022, începând cu ora 09:00, în sala 105. Având în vedere 

numărul studenților înscriși, examenul se va desfășura și la data de 24.01.2022 doar dacă va fi 

necesar. Urmează să comunicăm detalii în această privință cu ocazia afișării rezultatelor obținute la 

testul grilă.  

 

Examenul oral constă în rezolvarea a două întrebări teoretice (primul bilet) și a unui caz practic 

(al doilea bilet), care urmează a fi extrase de studentul examinat.  

 

Atât la testul grilă, cât și la examenul oral, se va prezenta carnetul de student (în măsura în care nu 

poate fi prezentat, identificarea se va face printr-un act de identitate).  
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