
Comisia de atestare și disciplină a interpreţilor şi traducătorilor autorizați 

HOTĂRÂRE 

privind admiterea la examenul de atestare a interpreţilor şi traducătorilor 

 

16 martie 2018                                                                      mun. Chişinău 

 

Întrunită în şedinţa din 16 martie 2018, Comisia de atestare și disciplină a interpreţilor 

şi traducătorilor autorizați în componenţa: 
 

Ina Chetrean - președinte, 

Inesa FOLTEA- membru; 

Angela GRĂDINARU– membru, 

Olga BENEȘ – membru, 

Ala MĂTĂSARU – membru. 

În temeiul prevederilor art. 5 și art. 11 din Legea nr. 264 –XVI din 11 decembrie 2008 cu 

privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității de interpret şi traducător în sectorul 

justiției și pct. 27 al Regulamentului de activitate a Comisiei de atestare și disciplină a 

interpreților și traducătorilor autorizați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 868 din 18 iulie 

2016, 

A  HOTĂRÂT: 

1. Se admit la examenul de atestare a interpreților şi traducătorilor următorii candidați: 

 

Nr./or. Numele, prenumele  calitatea limba străină 

1. Iacovleva Anastasia 

interpret/traducător 

interpret 

franceză 

engleză 

2. Miliș Natalia interpret/traducător rusă 

3. Jeleva Tatiana interpret/traducător rusă 

4. Jeleva Elena interpret/traducător rusă 

5. Movilă Tatiana interpret rusă 

6. Ilico Tatiana interpret rusă 

7. Raiscaia Aina traducător rusă 

8. Poleacov Tatiana interpret/traducător franceză 

9. Cuciuc Victoria traducător franceză 

10. Voloșin Natalia traducător franceză, engleză 

11. Foltea Inesa interpret franceză 

12. Eremeev Ion interpret engleză 

13. Dobrenco Elena interpret/traducător engleză 



14. Plămădeală Radu interpret/traducător chineză 

15. Cazacu-Gorbuli Mariana traducător franceză, engleză 

16. Curchi Tatiana interpret/traducător engleză 

17. Șevțova Ana traducător engleză 

18. Rusanovschi Ana traducător franceză, engleză 

19. Budu Eugeniu traducător engleză 

20. Baltaga Mihaela traducător engleză 

21. Andros Steliana interpret/traducător germană 

 

2. Se resping pentru participarea la examenul de atestare a interpreților şi traducătorilor, în 

legătură cu neîntrunirea condițiilor stabilite de lege (art. 5 din Legea nr. 264/2008) următorii 

candidați: 

 

Nr./or. Numele, prenumele  calitatea 

 

limba străină 

 

temeiul respingerii 

1. Țăranu Patricia interpret/traducător engleză Lipsește diploma de studii. 

2. Morcov Grigore interpret/traducător 

 

rusă 

Lipsește diploma de studii și 

confirmarea vechimii în muncă.  

3. Tcaciuc Corina interpret/traducător rusă Lipsește diploma de studii. 

4. Haritonova Alexandra interpret/traducător 

 

rusă 

Lipsește diploma de studii și 

confirmarea vechimii în muncă.  

5. Rotaru Daniela interpret/traducător 

 

italiană 

Lipsește diploma de studii  și 

confirmarea vechimii în muncă.  

6. Chicu Svetlana traducător franceză, engleză Lipsește CV 

7. Cojocaru Ana traducător 

 

germană 

Lipsește confirmarea vechimii 

în muncă. 

8. Coșman Irina interpret/traducător 

 

germană 

Lipsește confirmarea vechimii 

în muncă. 

9. Cuciuc Victoria traducător 

 

rusă 

Lipsește diploma de studii și 

confirmarea vechimii în muncă.  

10. Stratulat Irina interpret/traducător 

 

 

engleză, rusă 

Lipsește diploma de studii 

pentru limba rusă și 

confirmarea vechimii în muncă 

pentru ambele limbi. 

11. Irimciuc Silviu interpret/traducător 

 

italiană 

Lipsește diploma de studii și 

confirmarea vechimii în muncă. 

12.  Anischevici Valerii interpret/traducător 

 

rusă 

Lipsește confirmarea vechimii 

în muncă. 

13. Eremeev Ion 

interpret/traducător 

 

rusă Lipsește diploma de studii și 

confirmarea vechimii în muncă.  

14. Dimitrov Nicolai interpret turcă Lipsește diploma de studii 



15. Goroh Natalia traducător 
engleză Lipsește confirmarea vechimii 

în muncă.  

16. Curchi Tatiana interpret/traducător 

 

rusă 

Lipsește diploma de studii și 

confirmarea vechimii în muncă.  

17. Șevțova Ana traducător rusă Lipsește diploma de studii.  

18. Budu Eugeniu interpret rusă Lipsește diploma de studii. 

19. Marinat Mariana traducător 

 

rusă 

 Lipsește diploma de studii și 

confirmarea vechimii în muncă, 

cazierul judiciar este expirat. 

 

1 Notă: Prin votul unanim al membrilor Comisiei a fost luată decizia ca persoanele a căror 

cerere a fost respinsă din diverse motive, în cazul în care deţin acte ce combat motivul respingerii 

cererii, dar au ezitat din careva motive prezentarea acestora, le pot anexa la setul de acte prezentat 

anterior, până la data de 21.03.2018. 

 

Ina CHETREAN, președinte______________________ 

Inesa FOLTEA, membru______________________ 

Angela GRĂDINARU, membru _________________ 

Olga BENEȘ, membru_________________________ 

Ala MĂTĂSARU, membru_____________________ 

 

 


