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Informații administrative examen

Examenul scris la materia Drept penal. Partea generală II va avea 2 etape:
- Etapa I: constă în rezolvarea a 20 de subiecte de tip grilă, care valorează 3 puncte din nota la
examenul scris – 20 x 0.15p
- Etapa a II-a: constă în rezolvarea a 2 spețe, ce valorează 6 puncte din nota la examenul scris.
Se acordă un punct din oficiu.

Etapa I este eliminatorie – studenții care rezolvă corect mai puțin de 10 grile nu vor promova
examenul scris.

Nota finală la materia Drept penal. Partea generală II se obține potrivit formulei de calcul:
25% x Nota de la testul de pe parcursul semestrului (fără rotunjiri) + 75% x Nota de la examenul
scris (fără rotunjiri)

Studenții care 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.

Materie şi bibliografie examen

1. Codul penal;
2. F. Streteanu, D. Niţu, Drept penal. Partea generală, vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2018 – pentru capitolele: Unitatea de infracţiune, Pluralitatea de infracţiuni, Autoratul şi
participanţii, Individualizareajudiciară a pedepsei, Individualizarea judiciară a executării pedepsei;
3. Suportul PDF intitulat Suport 2022 – pentru capitolele: Măsurile de siguranţă, Minoritatea,
Cauzele care înlătură răspunderea penală, Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei,
Cauzele care înlătură consecinţele condamnării. Reabilitarea;
4. Cursul predat în amfiteatru sau susţinut online, în special în considerarea modificărilor de ordin
jurisprudenţial şi legislative (decizii ale Curţii Constituţionale ori ale Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie – complet RIL sau HP).

Pentru examen nu este necesară parcurgerea următoarelor secţiuni / paragrafe din cadrul
lucrării indicate la pct. 2: 568-573, 668-669, 715-726, 766, 791, 793-799, 861-865.

Paragrafele scrise mai mărunt şi centrat din lucrarea indicată la pct. 2 sunt necesare doar
studenţilor care doresc să obţină nota 10 în cadrul examenului oral. În măsura în care paragrafele
scrise mărunt se regăsesc în cuprinsul unor secțiuni / paragrafe care sunt expres scoase din tematica
de examen, nu se vor solicita nici în cazul examenului oral.
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