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l. X a provocat un accident de circulafie in urma cdruia victima Z a suferit o {iacturl de gambe, fiind preluati de
medicii de la Ambulan{a condusi de goferul Y. Y, goferul care transporta victima la spital, a provocat la rdndul siu un
accident de circulatie, in urma cdruia magina Ambulanfei s-a rostogolit de mai multe ori, iar victima Z a decedat: a) X gi
Y sunt coautori la infracgiunea contra viefii lui Z; b) X qi Y sunt fiecare autorul propriei fapte indreptate contra vietii lui
Z; c) fapta lui Y este singura care prezintA legature de cauzalitate cu moartea lui Z.

2. X, dupd ce a aplicat mai multe lovituri cu cutitul lui Z,in zona antebratului, vizind singerarea abundenti a victimei,
a anunfat serviciul I l2 si, deEi s-a constatat ini]ial ca loviturile puneau viala lui Z in pericol, acesta a supravietuit ca
urmare a ingrijirilor medicale acordate in spital. a) X nu va fi tras Ia rdspundere penald; b) X va rispunde pentru tentativa
la infracliunea contra vieti;; c) X va rdspunde pentru o infrac{iune contra integritetii corporale $i sdnetetii.

3. Fapta este savar$itA cu intenlie cand feptuitorul: a) prevede rezultatul faptei sale qi, degi nu-l urmareste, accepte
posibilitatea producerii lui; b) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept5,, socotind IErd temei ci el nu se va produce;
c) nu prevede rezultatul faptei sale desi trebuia gi putea sd il prevadd.

4. Infrac{iunea comisivd, care presupune producerea unui rezultat, se consideri sdvArgiti qi prin omisiune, cdnd:
a) autorul omisiunii, printr-o actiune sau inacfiune ulterioare, a creat pentru valoarea sociald protejata o stare de pericol,
care a inlesnit producerea rezultatului; b) autorul omisiunii, printr-o actiune sau inacfiune anterioard, a creat pentru
valoarea sociald protejatd o stare de pericol, care a inlesnit producerea rezultatului; c) autorul omisiunii, printr-o acliune
sau inacfiune ulterioarS, a creat pentru valoarea sociald protejate o stare de pericol chiar daci prin aceasta nu a inlesnit
producerea rezultatului-

5. Este justificati fapta prevAzutA de legea penali constind in indeplinirea unei obligafii: a) impuse de autoritatea
comPetenti, in forma aleasi de aceasta ca fiind corespunzitoare indeplinirii obliga{iei, daci aceasta nu este in mod vddit
ilegalS; b) impuse de autoritatea competente, chiar Ei verbal; c) impuse de autoritatea competente, in forma prevdzut[ de
lege, dacd aceasta nu este in mod vidit ilegali.

6' CAnd pentru infracliunea consumate legea prevede pedeapsa deten(iunii pe viagi, iar instanfa s-ar orienta spre
aceasta, tentativa se sanctioneazi cu pedeapsa inchisorii: a) de la I 0 la 20 de ani; b) de la 20 la 30 de ani; c) de la l0 la 30
de ani.

7. Minorului care a sdvdrsit o infracfiune, pentru care legea prevede pedeapsa cu inchisoarea de la I la 3 ani altemativ
cu amenda, i se poate aplica: a) intemarea intr-un centru de detenlie, pe o dura6 de la 6 Iuni la I an gi 6 luni;
b) internarea intr-un centru educativ 6 luni la I an gi 6 luni Si interzicerea unor drepturi, ca pedeapsd accesorie;
c) asistarea zilnici pe o duratl intre 3 ;i 6 luni.

8. Rdspunderea penald a persoanei juridice: a) este exclusd in cazul unei autoritA! publice; b) exclude rispunderea
penali a persoanei fizice care a contribuit la sivirsirea infracliunii; c) este exclusi in cazul unei institufii publice pentru
infrac{iunile sdvartite in exercitarea unei activitati care poate face obiectul domeniului privat.

9. Prescrip{ia: a) inlSturd r[spunderea penald in cazul unei infracfiuni de tdlhdrie urmatd de moartea victimei comisi la
4 aprilie 2014, care se pedepse$te cu inchisoarea de la 7 la l8 ani, la implinirea unui termen de 20 ani; b) nu inldturi
rdspunderea penald in cazul unei infracliuni de ucidere din culp6, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de la unu
la 5 ani; c) nu inldturi rdspunderea penald in cazul infiac(iunilor de genocid.

10, in cazul infractiunilor pentru care punerea in migcare a acfiunii penale este conditionatA de introducerea unei
plingeri prealabile de cetre persoana vatematd, fapta care a adus o vi.timare mai multor persoane: 

^) 
atrage respunderea

penal6, chiar dacd plAngerea prealabild s-a ftcut numai de cetre una dintre ele; b) atrage rdspunderea penalS, doar dac6
plingerea prealabild s-a fEcut de cetre toate aceste persoane; c) atrage rispunderea penali, in mod excep{ional, dat fiind
num[rul victimelor, fiind firi relevante dace a fost formulatd sau nu o pl6ngere prealabili.
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ll. X Ei Y, aflindu-se intr-un tren au observat, dupi punerea acestuia in migcare, pe Z, cu care avuseserd conflicte
anterior. In consecinti X Ei Y au plecat in urmerirea lui Z pe culoarul trenului, prinz6ndu-l intre u$ile de urcare gi

cobordre de la capitul vagonului, unde l-au lovit de mai multe ori cu pumnii, iar apoi au deschis uga qi l-au aruncat pe Z
din vagon. in cf,dere din trenul care se afla in migcare, Z qi-a fractwat gamba piciorului sling. Fapta lui X qi Y: a) este

indreptat[ impotriva vielii lui Z, infracliunea comisi de X qi Y rimdndnd in formd tentati; b) este indreptatA impotriva
integritetii corporale $i sdnetetii lui Z, infiacliunea comisi de X gi Y fiind consumatd; c) nu este infracliune, X gi Y
aclionand in legitimi apdrare.

12. in urma ruglminlilor insistente ale func[ionarului public Y, agentul comercial X i-a dat 100 de lei pentru a urgenta
eliberarea unei adeveringe ce intra in atribuliile de serviciu ale lui Y. a) Fapta lui X nu constituie infiacgiune pentru cA a

fost constrAns de cdtre cel care a luat mita; b) Fapta lui X constituie inftac{iunea de dare de mit6; c) Fapta lui X nu se

pedepseqte daci denun,ti slv6rgirea faptei, chiar gi atunci cAnd autodenunful lui Y fusese anterior, dar X nu a cunoscut
acest lucru-

13. X, degi nu a pletit nicio rat[ din creditele contractate, a oblinut radierea ipotecilor instituite ca garanJie in favoarea
bdncii creditoare asupra unui bun imobil, in cursul execuErii contractelor de creditare, prin folosirea unui inscris sub
semneture privatd,, falsificat de el insugi. Ac(iunile lui X reprezinti: a) infraciiunea de inqelEciune prin folosirea de
mijloace frauduloase; b) infracliunea de ingeliciune prin folosirea de mijloace frauduloase in concurs cu infracJiunea de
fals in inscrisuri sub semnituri privat6; c) infracliunea de inqellciune prin folosirea de mijloace frauduloase in concurs cu
infrac{iunea de fals in inscrisuri sub semndturi privatl qi infracfiunea de uz de fals.

14. in cazul infiacfiunii de luare de mitd, banii: a) sunt supugi confiscirii doar dac[ se gisesc asupra persoanei acuzate,
in locuin(a acesteia sau la rudele sale aldturi de care locuiegte; b) nu sunt supusi confisci.rii atunci cind mituitorul a
recunoscut fapta dupi sesizarea organului de urmirire penald cu privire la infracfiune; c) se confiscd prin echivalent,
atunci c6nd nu se mai g6sesc.

15, X a construit o instalatie electricA pentru a-qi proteja proprietatea. Instalatia trecea prin gardul metalic al cu4ii gi era

legatl la tabloul de curent electric al casei. X a pus pe gard un anunf averlizdnd, asupra pericolului mortal in caz de
electrocutare. La o septamane dupi ce instalatia a fost pusi in funcfiune, Z, in virst6, de 6 ani s-a urcat pe gard pentru a

culege fructe dintr-un pom qi a atins cu mina un conductor electric amplasat in partea de sus a gardului. Z a fost salvatd
de o maftore care a smuls-o de pe gard apucind-o de haine. Cu toate acestea, Z a suferit arsuri de gradul III, iar viala i-a
fost pusi in pericol, fiind salvata datorita intervenfiei medicilor. Fapta lui X: a) este tentative la o infracfiune contra vietii;
b) este o infracfiune consumatA contra integritilii corporale gi sdnitifii; c) nu este infracliune fiind comisd in legitimi
apdrarc.

16. Minora X, in v6rstd de l6 ani, cisitoriti a comis o infracJiune de furt, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii

de la 6 luni la trei ani. Pentru fapta comisd, minorei i se poate stabili: a) o sancliune cu inchisoarea in limite cuprinse intre

3 luni Ei I an gi jumetate, avdnd in vedre c6, prin cesdtorie, X dobdnde;te capacitate deplind de exerciliu; b) o mdsurd

educativi privativ[ de libertate sau o misure educativi neprivativi de liberate; c) o mdsuri educativi neprivativl de

libertate.

17. Fapta lui X care, dupd ce a dat 500 euro pdrinlilor unei minore pentru a-Si da consimjimintul, a transportat-o pe

minord in Irlanda, gi cu acordul minorei, pentru ca aceasta sA cer$easce in folosul celui care a dus-o in afara tdrii:
a) reprezintd infracfiunea de trafic de minori; b) nu constituie infracfiunea de trafic de minori, deoarece este justificatd de

consim{dm6ntul victimei qi al pdrinfilor sdi; c) nu constituie infracfiunea de trafic de minori, fiind incidenti carsza de

neimputabilitate a erorii, daci X nu a cunoscut ce nici pirinlii gi nici minora nu puteau si igi dea consimlimAntul.

18. X, in scopul insuqirii ldrl drept a mai multe giini din gospodiria lui Y, a pltruns noaptea in curtea lui Y avAnd

asupra sa doi saci gi un cutit. X a fost surprins in curtea lui Y, lingi coteful pisdrilor, inainte de a fi incercat sd il deschidd
qi astfel a fost impiedicat sA continue. Fapta lui X: a) este un act de pregdtire flrd relevan.ti penal5; b) este tentative la
infiacfiunea de furt calificat gi se pedepseqte; c) este tentativI la infracliunea de furt calificat, dar nu se pedepsegte data

2t

fiind impiedicarea producerii rezu ltatului.
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19, Dupi o ceartai intre X gi fratele siu Y, injurii li ameninleri reciproce, decurgAnd din faptul cf, X se dusese la notar
pentru a deschide succesiunea dupe tati gi nu il anunlase gi pe fratele sAu Y, X s-a intors cu spatele la Y qi a plecat,
moment in care Y l-a lovit pe X cu o cdrf,midi in cap, provocindu-i decesul. La solutionarea cauzei: a) se va retine
existenla legitimei apiriri; b) nu se va reline existenla legitimei apiririi; c) se va reline existenta sterii de necesitate.

20. in cazul infracliunii de favorizare a flptuitorului: a) subiectul activ nu poate fi avocatul suspectului sau inculpatului;
b) cel favorizat este cercetat doar intr-o cauzA contraventionalf,; c) ajutorul dat nu trebuie sd fie urmarea unei inlelegeri
prealabile sivArqirii infracfiunii intre autor si cel favorizat.

21, Retragerea mdrturiei mincinoase, dupf, arestarea unei persoane ca urmare a mirturiei mincinoase: a) este o cauza de
nepedepsire pentru autorul infracliunii de mdrturie mincinoasd; b) face ca infracfiunea de mdrturie mincinoasi si rdmAnd
in forma tentativei; c) nu produce efecte asupra pedepsirii infracfiunii de mirturie mincinoasi sau asupra formei acesteia.

22, lnfrac{iunea de ultraj: a) se poate refine in concurs ideal cu o infrac{iune de ultraj judiciar; b) se poate comite gi

printr-o faptl cu efect vddit intimidant, chiar daci aceasta nu este prevAzutA de legea penali; c) se reline qi atunci c6nd,
din eroare, autorul exercite violenfe asupra unei persoane fEri serviciu pe care o confundd cu func{ionarul public pe care
dorea si se rdzbune.

23. 20 X, care s-a prezentat in fala procurorului, afirmind in mod nereal ci este Y, persoand c6utatl in calitate de martor
in cauza instrumenhte de procuror gi a fost audiat in aceastA calitate, sivArgegte o infracliune de fals privind identitatea:
a) 9i o infracfiune de inducere in eroare a organelor judiciare; b) pi o infracfiune de mirturie mincinoasi; c) dacd a
prezentat actul de identitate al lui Y.

24, X qi Y, angajafi ai Direcliei de sanetate publici din cadrul Prefecturii, la departamentul de primire a sesizirilor si
reclamafiilor, au adresat injurii victimei Z, care li se adresase, in timpul programului de lucru, solicit6nd insistent sd i se
primeascd sesizarea gi sd fie inscrisd in audien[d in aceeagi zi, pentru a reclama diverse d isfu ncfionaliteti in bunul mers al
Direcliei, intre care qi modul in care X ;i Y i;i indeplineau atribuliile de serviciu in relatia cu publicul. Fa[d de faptul cd Z
refuza sA plece gi insista in depunerea actelor, X a impins viclima Z care s-a dezech ilibrat gi a cizut pe podeaua de granit
lovindu-se la cap. Traumatismul provocat de impactul cu podeaua de piatrd a determinat decesul lui Z. a) X va rispunde
pentru infracliunea de loviri sau vAEmAri cauatoare de moarte qi puftare abuzivi, iar Y va rispunde pentru infracfiunea
de purtare abuziv6; b) X va r[spunde ca autor pentru infiacjiunea de loviri sau vAtemeri cauzatoare de moarte gi purtare
abuzivl, iar Y va rdspunde in calitate de complice la infracgiunea de loviri sau vltimiri cauzatoare de moarte si autor al
infracfiunii de purtare abuzivi; c) X Ei Y vor rdspunde doar pentru infracfiunea de purtare abuzivi.

25. X a pitruns prin efracfie in apartamentul pe(ii vetemate pentru a sustrage un tablou. Declan;dndu-se sistemul de
alarmi, agen[ii de pazi, at intervenit, I-au prins pe X $i l-au predat polifiei. in cauzd vor fi incidente dispozi{iile referitoare
la: a) tentativd; b) desistare; c) impiedicarea producerii rezultatului.

26. Xin urma promisiunii lui Y, grefier, ci va interveni pe lAngi judecitor pentru ca X si obfind o solulie favorabi16 Ia
cererea de Iiberare condi{ionata aflatA pe rolul instan(ei, i-a dat lui Y produse electrocasnice de mare valoare. a) Fapta lui
X nu reprezint[ infracfiunea de cumpdrare de influen{i, dacd X denunld fapta mai inainte ca organul de urmirire penali
si fi fost sesizat cu aceasta. b) Fapta lui Y reprezinti infrac(iunea de trafic de influenfi. c) Fapta lui X reprezintA
complicitate la infracliunea de dare de mit6.

27. Infracliunea continuati se comite: a) printr-o singure acliune ce dureazi in timp; b) mai multe acliuni sau inacfiuni;
c) printr-o singura acliune ce realizeazd con(inutul mai multor infractiuni.

28. Fapta lui X, procuror, de a ameninla pe Z, persoana care avea calitatea de suspec! in timpul audierii acestuia, cu un

nou dosar penal pentru o faptd despre care X cuno$tea cd nu fusese comis6 de Z, pentru a-l determina pe Z si recunoascd

fapta in legiturl cu care era audia! reprezint6: a) infracfiunea de cercetare abuzivd; b) infracfiunea de represiune
nedreapti; c) infracliunea de qantaj in concurs ideal cu cea de cercetare abuzive.
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29. X a luat din garajul lui Z, despre care auzise intampletor, intr-o discu[ie despre magini Ei motociclete purtatd eu Y, cd
era plecat in concediu, o motocicleti de mare putere. X a circulat timp de o sAptemani cu motocicleta, iar apoi, inainte ca
Z sd revinl acasi, a readus-o in garajul de unde o luase. Fapta lui X reprezinti: a) infracfiunea de furt in scop de folosintii
b) abuz de incredere, c) nu reprezinti infractiune pentru cA motocicleta fost restituite inainte ca Z sLii sesizeze disparitia.

30. Limitele intre care urmeaze se fie individualizati sancliunea pentru tentativa la o infrac(iune de furt, pentru care
legea prevede pedeapsa inchisorii de la 3 Ia 6 ani sau amenda, iar instanta a retinut douA circumstante atenuante si starea
de recidivi postexecutorie sunt:a) inchisoarea de la I an gi jumitate la 3 ani sau amenda de la 90 la 150 zile amenda; b)
inchisoarea de la 1 an la2 ani sau amenda de la 60 la 100 zile amend6; c) inchisoarea de la 2 ani $i trei luni la 4 ani qi Ease
luni sau amenda de la 135 la 225 zile amendd,.

31. Forma de vinovilie a infracliunii de sustragere de sub sechestru care incrimineazd sustragerea unui bun care este
legal sechestrat este reprezentata de: a) inten{ie, b) culpS; c) intenlie depigitd.

32. in cazul infracliunii de fals intelectual, subiectul activ: a) poate fi un profesor din invAldmantul preuniversitar de stat;
b) nu poate fi un medic angajat cu contract de muncd intr-o unitate spitaliceascd din sistemul public de sanatate; c) nu
poate fi func(ionarul bancar angajat al unei societeti bancare cu capital integral privat autorizate qi aflati sub
supravegherea BNR. 175 cp si 26/2014, 18/2017,8/2017

33, in cazul infracfiunii de cercetare abuzivi: a) este posibil concursul de infractiuni cu infracfiunea de favorizarea
fEptuitorului; b) este posibil concursul formal de infracliuni cu infracfiunea de influenlare a declarafiilor; c) nu este
posibil concursul de infracliuni in niciuna dintre situaJiile de la punctele b gi c.

34. in cazul audierii inculpatului in cursul judecd(ii: a) partea civil6 nu ii poate pune intrebari in nicio situalie,
b) intrebdrile respinse nu mai trebuie consemnate; c) cAnd inculpatul refuzd sd dea declaralii instanJa dispune citirea
declaraiiilor pe care acesta le-a dat anterior.

35. in cazul renunlirii la urmlrirea penal[: a) solufia de renuntare nu poate fi dispusi in cazul infracfiunilor care au avut
ca urnare moartea victimei; b) ordonanla de renunlare nu trebuie confirmatd de judecitor daca este dispusd fali de un
suspect; c) solulia de renunlare se dispune doar cu acordul persoanei vatemate.

36. in cazul admiterii apelului: a) dacd se desfiinJeazi in tot hotdrirea de condamnare gi se dispune trimiterea spre
rejudecare instanfa de apel nu mai poate mentine misura arestdrii preventive; b) dac[ se dispune trimiterea spre
rejudecare instan(a de rejudecare nu poate stabili o alt6 situalie de fapt decdt cea avuta in vedere de instan;a de apel;
c) dacd se dispune trimiterea spre rejudecare toate actele de proceduri sunt desfiintate de drept daci instanla de apel nu
indica ultimul act rdmas valabil de la care procesul penal trebuie si igi reia cursul.

37, Minuta: a) nu trebuie intocmitd atunci cind instanfa de judecatd dispune asupra mdsurilor preventive in cursul
judec6|ii; b) se intocmegte intr-un singur exemplar original; c) nu trebuie semnati gi de grefier.

38. intr-o cauze in care urmdrirea penali se efectueazi de cdtre organele de cercetare penald: a) procurorul care

supravegheazd urmdrirea nu poate asista la efectuarea vreunui act de cercetare; b) organele de cercetare sunt obligate
dup6 sesizare sE il informeze pe procurorul care supravegheazl urmirirea despre activitdlile pe care urmeaze se le
efectueze; c) dispozifiile date de procurorul care supravegheazd urmirirea in leg6turd cu efectuarea actelor de cercetare nu
sunt obligatorii pentru organul de cercetare-

39. Dupi pronunfarea in priml instanld a hotirarii de rezolvare a cauzei pe fond: a) prima instante, penA la sesizarea

instanJei de apel, poate dispune luarea misurii arestirii preventive a inculpatului condamnat; b) prima instantA poate

dispune suspendarea judecdrii cauzei; c) prima instanjl poate dispune repunerea cauzei pe rol pentru reluarea cercet6rii
j udecdtoreqti .

40. in cursul urm6ririi penale: a) procedura este nepublicl; b) secretul profesional al avocatului
procurorului in nicio situaJie; c) organele de cercetare nu pot administra probe.

opozabil
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41, Se consideri efectuati cu respectarea condiliilor prevdzute de lege sesizarea organelor de urmirire penald prin:
a) plangerea in formi electronice chiar daci nu este certificati prin semniturd elechonici; b) denunlul fEcut prin
mandatar; c) plangerea prealabili formulati oral.

42. Este inadmisibilS pldngerea adresatd judecetorului de cameri, preliminari: a) impotriva solu[iei de clasare dispus[
prin rechizitoriu; b) impotriva solujiei de renuntare Ia urmirirea penald; c) impohiva soluliei de clasare dispusd fali de un
suspect.

43. Suspendarea judecdtii: a) poate fi dispusd 9i ca urmare a ridicdrii unei excepfii de neconstitu[ionalitate; b) se dispune
prin incheiere definitivd pe perioada procedurii de mediere, in condiliile legii; c) poate fi dispusi $i in apel pe motiv de
boal6 gravi a inculpatului, in condiliile legii.

44. Potrivit procedurii in cazul recunoaqterii invinuirii: a) partea civili nu poate pune concluzii pe cererea inculpatului de
recunoaStere a faptei $i de solicitare ca judecata si aibi loc in condiliile speciale prev- de art.374 alin.(4); b) inculpatul
poate recunoa;te faptele qi solicita ca judecata sd aibi Ioc in condifiile speciale prev. de art.374 alin.(4) gi prin inscris
autentic; c) procedura nu se aplicd inculpatului minor chiar dac6 existi incuviinJarea reprezentantului sdu legal.

45. intr-o cauzl in care rechizitoriul a fost intocmit de un procuror $ef seclie de la Parchetul de pe linga ICCJ:
a) rechizitoriul nu trebuie verificat sub aspectul legalitelii gi temeiniciei; b) daci se dispune trimiterea in judecati a mai
mulli inculpatri, se va intocmi cate un rechizitoriu pentru fiecare inculpat; c) procurorul nu trebuie se intocmeascA un
referat de terminare a urmiririi penale.

46. Potrivit dispoziliilor generale din materia contestaliei, dacd legea nu prevede altfel: a) contestatia se soluJioneazi
prin decizie ce nu este supusd niciunei cei de atac; b) la solulionarea contestatiei nu trebuie citate alte persoane in afara
celui care a IEcut contestaJia; c) la solufionarea contestaliei nu se aplici in mod corespunzdtor dispozitiile privind efectul
suspensiv al apelului.

47. Judec6nd apelul declarat de partea civild cu privire la omisiunea primei instanle de judecatd de a se pronunla asupra
acJiunii civile exercitate in cauz6, instanla de apel: a) va respinge apelul ca inadmisibil; b) va admite apelul, va desfiinfa
sentinja atacatA qi, rejudecdnd, se va pronunla qi cu privire la ac(iunea civil6; c) va admite apelul, va desfiinJa sentinfa
atacati $i va dispune rejudecarea de cetre instanla care a pronunlat hotararea.

48. Judecitorul de drepturi qi libert6Ji nu poate audia anticipat in cursul urmiririi penale: a) un martor minor; b) un
martor major daca in cauzE nu s-a pus in miqcare acliunea penald; c) inculpatul.

49. in procedura de cameri preliminard: a) in solulionarea contestatiei impotriva incheierii prin care s-a dispus inceperea
judecetii nu mai poate fi invocati nicio cerere sau excepJie daci nu a fost invocata in fafa judecitorului de la instanJa
sesizatd prin rechizitoriu; b) judecitorul de cameri preliminard de la instanla sesiate prin rechizitoriu poate administra
inscrisuri noi in vederea solulionirii cererilor gi excepfiilor; c) judecitorul de camerd preliminar6 de la instanta sesizati
prin rechizitoriu va restitui cauza la parchet daci a exclus una sau mai multe probe administrate in cursul urmiririi penale.

50. Hotdrirea prin care acliunea penale se rezolvi in priml instanfd: a) se comunici ii persoanei vatamate; b) este
executorie cu privire la masura confiscdrii speciale; c) nu trebuie redactate in ansamblul seu dace nu a fost atacate cu apel
in termenul prevdzut de lege.
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$tiin(e penale

INDICATII DE COMPLETARE A GRILEI

I Pentru marcare folosili numaiculoarea negru!
2 Citili cu atentie enunful $i vajiantele de respuns, la fiecare intrebare fiind
corectz o singurd varianta de rtspuns. Umpleli cercul corespunz5tor variantei
de .ispuns pe care o considera[i corecta. Verificagi cu atengie imprimaroa corecti a foii de rlspuns. -
Rispunsul corect la fiecare intrebare este evaluat cu 2 puncte.
Rispunsuril€ gretite sau marcate incorect nu se puncteazi.
3. Umpl€rea unui cerc trebuie sI fie completl.
Orice alt mod de marcare duce la anularea raspunsului la subiectul respectiv.
Modalitdtile de marcare corecti:o@oo oao@ @@o@ @ooa
Exemple de marcare incorecti:
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