
  

    

 

INSTRUCȚIUNI 

privind susținerea examenului pentru includerea în  

Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor  

pentru procedura insolvenței persoanelor fizice 

Bună ziua, 

1. Examenul pentru includerea în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor 

pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice a avocaţilor care îndeplinesc 

condițiile de participare la examen va avea loc duminica, 10 mai și se va 

desfășura cu începere de la ora 12.00, dar nu mai târziu de ora 15.00 (cu 

privire la timpul de examen și la modul de gestionare a acestuia, a se vedea mai 

jos la pctele. 4 și 5). 

2. În intervalul orar prevăzut la pct. 1, candidații trebuie să se logheze în aplicația 

de examen aflată la link-ul https://examen.inppa.ro/. Nu este recomandată 

folosirea Internet Explorer!  

Candidații se vor putea loga în aplicația de examen numai după ce vor fi parcurs, 

în prealabil, operațiunile de setare a parolei accesând link-ul 

http://examen.inppa.ro/inppa-login/?action=lostpassword și introducând adresa de 

email furnizată INPPA, operațiuni cu privire la care trebuie să procedeze astfel 

cum se arată în tutorialul I. de mai jos.  

Atragem atenția tuturor candidaților să efectueze aceste operațiuni de îndată 

și în niciun caz mai târziu de data de 9 mai a.c., ora 12.00, astfel încât, în cazul 

unor dificultăți tehnice, să existe timpul necesar remedierii eventualelor probleme 

semnalate. Orice probleme legate de obținerea credențialelor de logare în aplicația 

de examen vor trebui comunicate de îndată consultantului tehnic al examenului la 

adresa de email mircea@elfnet.ro. 

3. Examenul constă într-un test tip grilă cuprinzând 20 de întrebări, cu trei variante 

de răspuns fiecare, dintre care un singur răspuns este corect. 

https://u16062533.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=PfSFFQcQmZKPe7gfMhiExC6De-2F9f067o-2Fjat7v-2FxSHvnh7X8tBbOT5etHduGd6L54nL6IbILcjQgEMPT0kv2dILuaU2gViLclTABwt6eVfEgxBL0c4E0O6xBwmAgZmtriDAsi7EJ-2FdLDsgfG6nrEvxCT5y7-2Bt9GxCRBgHuAPW4FGL5voxD71-2FgKHYhWtVgEBLsdW_X3kVRa90CZBFRmKMVtLywYTKER5dQORCr6qaYXA76a0wok3Nj1mmSXIvA4NqSw1MgcOGXyMWQtrCx1PCyOdxFfYjvKKOLXu-2FYMIJteci5QnKuIjMIzZwEpV-2BCuFNYZGxK2ct0FEim-2FwjmekhXQLa9iHC-2BVcMGEG5FKHuiF5ZAjs-2BM-2FNrGWwbCq3NpOBPh1zErPa2qvZMerJxwuwCppfMvw-3D-3D
https://u16062533.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=PfSFFQcQmZKPe7gfMhiExC6De-2F9f067o-2Fjat7v-2FxSHvnh7X8tBbOT5etHduGd6L54nL6IbILcjQgEMPT0kv2dILuaU2gViLclTABwt6eVfEgxBL0c4E0O6xBwmAgZmtrGde9RMCu2vNadgfWvcpkmmjov6OId6TCpJmyBX4JivouhxIHHeIBcL22csikQCoZ-xtR_X3kVRa90CZBFRmKMVtLywYTKER5dQORCr6qaYXA76a0wok3Nj1mmSXIvA4NqSw1M-2BFLD0uB-2Bz5oxuiFUXMp2lf8RkyJDaXAa4unYcUrVew1KV-2FIHgF7JL3femSVphoPzta36Vqoas4ZreHGg6lc4EHyrN1uMHXzKw4qsNwpILlPbQoIq4DFRC-2FVYwpH5IzWnoJ-2BKZrxVQIU2MiH8E3LQQQ-3D-3D
https://u16062533.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=PfSFFQcQmZKPe7gfMhiExC6De-2F9f067o-2Fjat7v-2FxSHvnh7X8tBbOT5etHduGd6L54nL6IbILcjQgEMPT0kv2dILuaU2gViLclTABwt6eVfEgxBL0c4E0O6xBwmAgZmtrZwYmpXTgfiX2toH-2FUgkglhnYxYsm-2BWch85X1iykWAl0GAnjl94ZjlgkzSszY7kTjkjv2_X3kVRa90CZBFRmKMVtLywYTKER5dQORCr6qaYXA76a0wok3Nj1mmSXIvA4NqSw1M3cwZzP52xZCt0TXuEJ7Jj9nVOmfOT6xsz6z5HUXXnqT2ouxXt-2BHknAcBRyuirB49KJN-2BdAfeSov-2FG2aBHeuN4DOW-2BY27valLRMyuKBLJ3GB55sFyBTj3b4yU26gCZvoTbnZCGwyzYXqNK3UCtKUq9Q-3D-3D


4. Timpul de examen este de 1 oră, care curge din momentul în care 

candidatul face click pe butonul „Înainte”, aflat pe pagina cu instrucțiuni 

privind completarea foii de examen. 

5. În ziua examenului (10 mai), candidații se pot loga în aplicație și sustine 

examenul cu începere de la ora 12.00. Logarea este posibilă până la ora 

15.00, oră după care aplicația de examen se închide. Recomandăm insistent 

candidaților să aibă în vedere că o logare la un moment prea târziu va conduce la 

scurtarea corespunzătoare a timpului de examen. De exemplu, dacă un candidat 

va începe examenul la ora 14.10, nu va mai avea la dispoziție decât 50 de minute 

pentru rezolvarea întrebărilor, întrucât aplicația de examen va închide automat 

foaia de examen la ora 15.00. Pentru acest motiv, recomandăm candidaților să 

înceapă rezolvarea întrebărilor cel târziu la ora 14.00. 

6. Odată ce candidatul se loghează în aplicație, el trebuie să suțină examenul. 

Fiecare candidat are o sesiune unică de examen. În consecință, nu este posibilă 

de-logarea și apoi re-logarea în vederea susținerii/continuării examenului. 

7. În foaia de examen, în partea din dreapta-jos a ecranului există un cronometru 

care indică scurgerea timpului de examen. În limitele timpului regulamentar de 

examen (1 oră) candidatul poate reveni asupra unor răspunsuri bifate și să 

modifice răspunsul inițial. Pentru transmiterea răspunsurilor pe care le consideră 

finale, candidatul trebuie să facă click pe butonul „Terminat” care se află după 

ultima întrebare. Atenție: La expirarea timpului regulamentar de examen, foaia de 

examen a candidatului se închide automat si este transmisă sistemului de 

examen, cu răspunsurile bifate de candidat până în acel moment ! 

8. După ce candidatul face click pe butonul „Terminat”, sesiunea de examen se 

închide pentru candidat.  

La punctul II al tutorialului de mai jos sunt descrise operatiunile de sustinere a 

examenului. 

9. Fiecare răspuns corect este punctat cu 5 puncte. Total punctaj posibil: 100 de 

puncte. Pentru promovarea examenului este necesar un punctaj de minim 70 de 

puncte, corespunzând notei minime de promovare ”7”.  

Punctajul final se comunică candidaților după soluționarea contestațiilor la barem; 

la cererea candidatului care a primit comunicarea punctajului, acesta poate obține 

o copie a foii de examen completată de el. 



10. Baremul se publică pe pagina web a INPPA până la sfârșitul zilei în care se 

desfășoară proba scrisă. Contestaţiile privind formularea subiectelor şi 

corectitudinea baremului de notare se formulează în termen de 24 de ore de la 

afişarea baremului. Contestaţiile se soluţionează în termen de 48 de ore de la 

încheierea perioadei de depunere a contestațiilor. Afişarea rezultatelor soluţionării 

contestaţiilor se face pe pagina web a INPPA. Baremul final este cel publicat în 

urma soluționării tuturor contestațiilor și reprezintă unicul criteriu de evaluare a 

lucrărilor candidaților. Lista candidaților admiși se publică pe pagina web a INPPA, 

în termen de 48 de ore de la afişarea baremului final.  
 

TUTORIAL 

I. Schimbarea parolei utilizând email-ul comunicat 

INPPA: Ce aveți de făcut până cel târziu pe data de 9 

mai a.c., ora 12.00 

1. Accesați link: http://examen.inppa.ro/inppa-login/?action=lostpassword  

NU FOLOSIȚI Internet Explorer!  
 

 

  

2. Veți primi un email ca cel de mai jos: accesați link-ul pentru a vă seta 

parola.  
 

https://u16062533.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=PfSFFQcQmZKPe7gfMhiExC6De-2F9f067o-2Fjat7v-2FxSHvnh7X8tBbOT5etHduGd6L54nL6IbILcjQgEMPT0kv2dILuaU2gViLclTABwt6eVfEgxBL0c4E0O6xBwmAgZmtrGde9RMCu2vNadgfWvcpkmmjov6OId6TCpJmyBX4JivouhxIHHeIBcL22csikQCoZ84E6_X3kVRa90CZBFRmKMVtLywYTKER5dQORCr6qaYXA76a0wok3Nj1mmSXIvA4NqSw1MYI-2BUfeMlvjsP1vq82n63f-2B7-2BCRFqH1APrrGUbQyDJZsJfg9BubcDBwnIEGQBcb2pzaFQkCvn4XCzCd-2F2jsapEhzrWN4YYU1Q-2BmvCCy4WfsRdfr2x2sI-2By-2BUhuoeHz9Wsd1a0T7WTcJebt-2BYVVCMXeQ-3D-3D


 

3. Veți fi redirecționați într-un ecran ca cel de mai jos. . Puteți modifica parola 

implicită pe care o primiți cu cea dorită de dvs. și apoi apăsați Resetează 

parola!  
 

 

 

4. Parola a fost setată cu succes!  



Dacă totuși ați întâmpinat vreo eroare trimiteți email la insolventa@inppa.ro 

sau mircea@elfnet.ro  
 

 

5. După ce parola a fost setată cu succes, verificați că vă puteți autentifica în 

aplicație:  

Accesați link: https://examen.inppa.ro. Atragem atenția tuturor candidaților 

să efectueze operațiunile ce urmează de îndată și în niciun caz mai târziu de 

data de 9 mai a.c., ora 12.00  
 

https://u16062533.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=PfSFFQcQmZKPe7gfMhiExC6De-2F9f067o-2Fjat7v-2FxSHvnh7X8tBbOT5etHduGd6L54nL6IbILcjQgEMPT0kv2dILuaU2gViLclTABwt6eVfEgxBL0c4E0O6xBwmAgZmtrXtnXMzyvNHMTUIfOAAjinFyu9aztvDIGH8fSoyW2TQYegABdy1dicjaotAcljgBc5HXD_X3kVRa90CZBFRmKMVtLywYTKER5dQORCr6qaYXA76a0wok3Nj1mmSXIvA4NqSw1MCUU8EL3H5NZYKOEdYB3I1S4evNX30FaX6rJTobKDwuLa9jtEUEcodxIKL0hmNJZ5558nlPSZQMVcuc5gFiRKFFcX0AgvG9k-2B2O1pzaOBI4wujIwuJ0T4-2BY98PfPZR6zXNON17gjkZOfWP8QN2MlkXA-3D-3D
https://u16062533.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=PfSFFQcQmZKPe7gfMhiExC6De-2F9f067o-2Fjat7v-2FxSHvnh7X8tBbOT5etHduGd6L54nL6IbILcjQgEMPT0kv2dILuaU2gViLclTABwt6eVfEgxBL0c4E0O6xBwmAgZmtrXtnXMzyvNHMTUIfOAAjinFyu9aztvDIGH8fSoyW2TQYegABdy1dicjaotAcljgBc5HXD_X3kVRa90CZBFRmKMVtLywYTKER5dQORCr6qaYXA76a0wok3Nj1mmSXIvA4NqSw1MCUU8EL3H5NZYKOEdYB3I1S4evNX30FaX6rJTobKDwuLa9jtEUEcodxIKL0hmNJZ5558nlPSZQMVcuc5gFiRKFFcX0AgvG9k-2B2O1pzaOBI4wujIwuJ0T4-2BY98PfPZR6zXNON17gjkZOfWP8QN2MlkXA-3D-3D
https://u16062533.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=PfSFFQcQmZKPe7gfMhiExC6De-2F9f067o-2Fjat7v-2FxSHvnh7X8tBbOT5etHduGd6L54nL6IbILcjQgEMPT0kv2dILuaU2gViLclTABwt6eVfEgxBL0c4E0O6xBwmAgZmtrZwYmpXTgfiX2toH-2FUgkglhnYxYsm-2BWch85X1iykWAl0GAnjl94ZjlgkzSszY7kTjeftl_X3kVRa90CZBFRmKMVtLywYTKER5dQORCr6qaYXA76a0wok3Nj1mmSXIvA4NqSw1MZUXLaoMOgUY1bqE8VBCPGk0qPrhhekyVXy-2Br5RLoxwYRViCv1M9owcSAeagmjmGpLc1xjt3cyUEMEb5i8bhWujS8Q33KJWiAO1ddG56qjXtuypEJWV0ZfK0O6L9p1z9bsS8fskSVVIMGbLkzIR1-2BDg-3D-3D
https://u16062533.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=PfSFFQcQmZKPe7gfMhiExC6De-2F9f067o-2Fjat7v-2FxSHvnh7X8tBbOT5etHduGd6L54nL6IbILcjQgEMPT0kv2dILuaU2gViLclTABwt6eVfEgxBL0c4E0O6xBwmAgZmtroPBp9OKn-2FviVz2W5kb0vQoqew3gLHeOLYZEyK-2FnCWRtzpH8Phcw2Ue8jHDHOWOy6fjNJ_X3kVRa90CZBFRmKMVtLywYTKER5dQORCr6qaYXA76a0wok3Nj1mmSXIvA4NqSw1MF8Ou9JEsYg8aBHWPsl3UeX3e-2BAPhJjrxJW-2BZJ8280LUF7tYoMMp0RdwRQVQUT9FlWqQcKofLWQH9cb8rFJS938ErfV5FbLWItDcEio2aaxakwDi-2BfxdkRsp4-2Bv6kkh2bpuBxcCf9akxWBG-2BugA2CkQ-3D-3D


 

6. Apăsați butonul Începe examen.  
 

 

7. Introduceți adresa de email și parola aleasă, apoi Autentificare!  
 



 

8. Dacă ați ajuns în pagina de EXAMEN, înseamnă că perechea: adresă de 

email și parolă sunt corecte! Sunteți așteptat(ă) duminică 10 mai 2020, cu 

începere de la ora 12.00. Dacă însă sunteți direcționat într-un ecran ca cel de 

mai jos verificați introducerea corectă a credențialelor (email+parolă). Dacă 

totuși eroarea persistă trimiteți email la insolventa@inppa.ro sau 

mircea@elfnet.ro cu descrierea problemei dvs.  
 

 

https://u16062533.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=PfSFFQcQmZKPe7gfMhiExC6De-2F9f067o-2Fjat7v-2FxSHvnh7X8tBbOT5etHduGd6L54nL6IbILcjQgEMPT0kv2dILuaU2gViLclTABwt6eVfEgxBL0c4E0O6xBwmAgZmtrOjeKP4tdjqY8bmu4EUWkw3CMd7uJ0Le0ecOWKNxOkIF1iqftVPFUwx6AFxxl1ZT-2FXM44_X3kVRa90CZBFRmKMVtLywYTKER5dQORCr6qaYXA76a0wok3Nj1mmSXIvA4NqSw1Mq-2B8E94W7XLnnDgUPGUlWM-2FnOyZF9f-2Fo5h9eyD22rBFXmHhTfKKg8SMkh1P3agVDpzZkATHz16MikW-2BzHOIDTDCQ3SKiLfwAlmxAABMs3PBogMFdB2BG0A8ytWtWsAxUcuzmUr9M7M7WKmp-2BLXec4PQ-3D-3D
https://u16062533.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=PfSFFQcQmZKPe7gfMhiExC6De-2F9f067o-2Fjat7v-2FxSHvnh7X8tBbOT5etHduGd6L54nL6IbILcjQgEMPT0kv2dILuaU2gViLclTABwt6eVfEgxBL0c4E0O6xBwmAgZmtrZwYmpXTgfiX2toH-2FUgkglhnYxYsm-2BWch85X1iykWAl0GAnjl94ZjlgkzSszY7kTjiwFM_X3kVRa90CZBFRmKMVtLywYTKER5dQORCr6qaYXA76a0wok3Nj1mmSXIvA4NqSw1M5nehZORMQhwOUhnG-2B2-2BXvRM-2FnKt8lBZb4NzW7nmtkxgRoL8QNfuvCn4BKTdDPE9GAvKoKIEAavZT5zQnSnQKsu6bV16JcxDxXgz7hgmXuyHbYy1eVtwGA1a3IrmI-2BU20fyNnpiYFUZyT8eqSIWhU7Q-3D-3D


II. Examenul : Ce aveți de făcut duminică 10 mai 

2020, cu începere de la ora 12.00. 

1. Accesați link: https://examen.inppa.ro. Nu este recomandată folosirea 

Internet Explorer!  
 

 

2. Apăsați butonul Începe examen.  
 

 

https://u16062533.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=PfSFFQcQmZKPe7gfMhiExC6De-2F9f067o-2Fjat7v-2FxSHvnh7X8tBbOT5etHduGd6L54nL6IbILcjQgEMPT0kv2dILuaU2gViLclTABwt6eVfEgxBL0c4E0O6xBwmAgZmtrCoCI8q9WcK-2BpdcrBm51WkSuSvNjoyWQykfACWysv-2B4Z-2BWG0EEAHvR7xoHG8t6XR5V4dH_X3kVRa90CZBFRmKMVtLywYTKER5dQORCr6qaYXA76a0wok3Nj1mmSXIvA4NqSw1MbmVn2HI8JSCwgY7E94CmOz7MaXwTDPgnc7psi2dVg1ApZa6HNc-2FCVKGLkYCPs34Mw6tkK3o7rvfgF0QPeEanY3SjmMJ9Top0lcNZjw9mhc22LoFXPqriHcpF3sUv8W8oQQj22AQ2KKHu1bGmLoI2HA-3D-3D


3. După autentificare intrați în partea de examen, unde vă sunt prezentate 

regulile. Cele 60 de minute încep să curgă după ce ați apăsat butonul Înainte!  
 

 

4. Urmează chestionarul, în care puteți trece de la o întrebare la alta folosind 

butoanele Înainte și Înapoi! Atenție însă, să nu uitați să răspundeți la 

întrebare  
 

 



5. Puteți reveni și schimba răspunsul la o întrebare anterioară, dacă vă dați 

seama că ați greșit! În orice moment aveți în dreapta jos timpul rămas până 

la terminarea  
 

 

6. După ultima întrebare sunteți atenționat că ați ajuns la sfârșit. Dacă mai 

aveți timp disponibil este indicat să vă întoarceți asupra întrebărilor asupra 

cărora nu sunteți siguri de răspuns.  
 

 



7. Odată apăsat butonul Terminat, examenul se încheie, chiar dacă cele 60 

de minute nu s-au scurs!  
 

 

SUCCES ! 

  

 

    

 
 

https://u16062533.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=PfSFFQcQmZKPe7gfMhiExC6De-2F9f067o-2Fjat7v-2FxSHvnh7X8tBbOT5etHduGd6L54nL6IbILcjQgEMPT0kv2dILuaU2gViLclTABwt6eVfEgxBL0c4E0O6xBwmAgZmtruuG-2Bx9-2BOy2IkijSou0CivpPT3Tm-2BrFFhGjgd-2BJ4ivI7Oqyyd6ZI8PJPVU5KgVUnaQgod_X3kVRa90CZBFRmKMVtLywYTKER5dQORCr6qaYXA76a0wok3Nj1mmSXIvA4NqSw1Mwp26Fi-2Bf-2FGg8h-2B2gqzEVWBYm0dNlkHO7t-2F-2FIpqwN531e58j2DBAgy0SUliK6kbYLcjmiVOWngCXFaPMSaPECXWNTUE9fTp9Ev0Ey2sMPe60zVVwuE0hKX7nm-2Bzf4kqaLgS3knsvkyVws0yVGaVPniA-3D-3D

