
Anunț important! 
 
Având în vedere faptul că Examinarea Talantul în Negoț 2021-platforma online este un 
concurs complex, cu scop de pregătire, participanții trebuie să țină pasul cât de cât cu 
examinarea, pentru ca acest concurs online să-și atingă scopul propus (ca în edițiile trecute), 
acela de a oferi o pregătire foarte bună și serioasă participanților, pe timpul celor 11 
săptămâni de pregătire. 
 
Acum, la jumătatea perioadei de examinare, comparativ cu anul trecut, datele sunt: 
 
Rată activitate 4 Martie 2021: 12,2%  
Rată activitate 4 Martie 2020: 20,1% 
 
Având în vedere procentul mic din acest an comparativ cu cel al anului trecut, în ceea ce 
privește activitatea aplicanților, TesteTN va anula concursul online de pregătire, începând 
cu data de 14 Martie 2021, orele 18.00 
 
Concursul de pregătire (ETN21-po) va putea continua doar în condiția în care scopul poate fi 
atins, respectiv dacă la data de 14 Martie 2021 inclusiv, datele vor fi următoarele: 
 
Rată activitate 14 Martie 2021: 16,9% 
Rată activitate 14 Martie 2020: 24,8% 
 
Testele pe care le găsiți pe site sunt special gândite pentru a oferi o rată de succes foarte 
ridicată la CBTN. Pentru un singur test este alocat timp de gândire, analiză și editare de cel 
puțin 4 ore, pe lângă monitorizarea rezultatelor fiecărui aplicant. Dacă formatul concursului 
online este greoi și neinteresant pentru mai mulți participanți, TesteTN înțelege acest aspect 
și va căuta o soluție optimă, astfel încât testele și grilele de corectare aferente să poată fi 
accesate de oricine și oricând, într-un mod simplist. Așadar, pregătirea prin monitorizarea 
permanentă a rezultatelor și afișarea unui clasament zilnic (ranking) va fi anulată, iar testele 
și grilele vor putea fi accesate într-o altă formă. 
 
Dacă aplicanții nu doresc acest lucru, vor avea posibilitatea să își manifeste această dorință 
prin creșterea ratei activității1 generale la 16,9% în 14 Martie 2021, pentru ca TesteTN să 
înțeleagă clar ce decizie să ia în continuare, astfel încât să fie cât mai eficient pentru toată 
lumea. 
 
Cu stimă, 
TesteTN 

 
1 Rata activității pentru un ID Aplicant reprezintă procentul numărului de teste rezolvate și înregistrate de aplicant, raportat la numărul 
total de teste propuse pentru concurs, adică 50. Rata activității generale este media ratelor activității aferente fiecărui ID Aplicant. 


