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În urma analizării contestațiilor formulate împotriva rezultatelor obținute la examenul de 

admitere în profesia de practician în insolvență – sesiunea 04 septembrie 2021 – Comisia de analizarea a 
contestațiilor a constatat următoarele: 

- Au fost înregistrate un număr de 11 contestații (transmise prin email), în termen legal (prin 
care se solicita reprocesarea grilelor sau reevaluarea unor întrebări al căror răspuns corect 
este susceptibil de a da naștere la interpretări). 

- Au fost identificate o serie de întrebări al căror răspuns indicat ca fiind corect a fost eronat 
sau incomplet, cuprindeau răspunsuri similare, ori enunțul folosea o exprimare prea 
generală., care s-a regăsit în grilele de examinare G2, G6, G7 și G9. 

 
Având în vedere cele de mai sus, Comisia de analizare a contestaţiilor a hotărât: 
 
Art. 1. Acordarea punctajului pentru întrebările de mai sus tuturor candidaţilor ce au participat la 
examen (indiferent dacă aceștia au formulat sau nu contestație) și care au avut pe grila de examinare 
respectivele întrebări. 
 
Art. 2. Admiterea contestațiilor formulate de candidații la care s-au majorat notele peste plafonul minim 
admis, respectiv: 1865 (la care în urma reprocesării nota rezultată a fost 8.00) și 1802 (la care în urma 
reprocesării nota rezultată a fost 8.06). 
 
Art. 3 – (1) Admiterea în parte a contestaților formulate de candidații: 1887, 1829, 1922, 1858 și 1877. 
(2) În urma reprocesării, notele obținute de candidații prevăzuți la alin.(1) s-au majorat după cum 
urmează: 1887 (de la 7.50 la 7.62), 1829 (de la 7.43 la 7.87), 1922 (de la 7.50 la 7.81); 1858 (de la 7.75 la 
7.93) și 1877 (de la 7.87 la 7.93). 
(3) Se constată că în situația candidaților 1887, 1829,1922, 1858 și 1877 nota majorată este sub pragul 
minim de promovare a examenului, motiv pentru care aceștia nu sunt declarați admiși la examen. 
 
Art. 4. Se resping toate celelalte contestații. 
 
Art. 5. Urmare reprocesării se constată majorarea notelor pentru o serie de candidați (din categoria 
celor care nu au formulat contestații), însă notele sunt sub baremul minim de 8 pentru a fi declarați 
admiși la examen.  
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