
Comisia de atestare a interpreţilor şi traducătorilor 

HOTĂRÎRE 

privind admiterea la examenul de atestare a interpreţilor şi traducătorilor 

04 mai 2015                                                                      mun. Chişinău 

Întrunită în şedinţa din 04 mai 2015, Comisia de atestare a interpreţilor şi traducătorilor în 

componenţa: 

Olga Beneș  – Preşedinte, 

Bordianu Natalia - membru, 

Chetrean Ina – membru, 

 Zbanț Ludmila – membru 

Păduraru Galina – membru. 

Secretar – Lilia Prodan, 

în temeiul prevederilor art. 5, art. 11 alin. (4) din Legea nr. 264 –XVI din 11 decembrie 2008 

privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al 

Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, 

instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti, punctelor 17,  18 şi 19 din 

Regulamentul privind organizarea activităţii interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul 

Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire 

penală,  instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti, 

a hotărît: 

1. Se admit la examenul de atestare a interpreţilor şi traducătorilor în sesiunea de primăvară 

(aprilie - mai) 2015 următorii candidaţi: 

n/o numele, prenumele limbile pentru care a fost admis 

1 Eremeev Ion Engleză - traducător 

2 Barcaru Victoria Italiană- interpret 

3 Beț Larisa  Engleză, franceză - traducător 

4 David Elena Engleză – interpret și traducător 

5 Rusanovschi Adreea Engleză - traducător 

6 Cazacu – Gorbuli Mariana Engleză, franceză - traducător 

7 Cozmolici Dumitru Franceză – traducător și interpret 

8 Iliccieva Cristina Engleză - traducător 

9 Panuș Ana Engleză – interpret și traducător 

10 Costenco Natalia 
Germană, rusă – interpret și 

traducător 

11 Savițchi Irina Spaniolă, italiană- traducător 

12 Șeremet Aurelia Italiană- interpret și traducător 

13 Ciorici Mariana Engleză, spaniolă - traducător 

14 Graur-Vasilache Teodora Engleză – interpret și traducător 

15 Negru Cristina Engleză- traducător 



16 Ziadeh Eugenia Rusă, franceză - interpret 

17 Grădinaru Angela Franceză- interpret și traducător 

18 Tanasieva Lucia Engleză- traducător 

19 Bobrov Mariana Engleză - traducător 

20 Sîtnic Ina Engleză- traducător 

21 Munteanu Corina Italiană – interpret și traducător 

22 Duplava Silvia Engleză - traducător 

23 Chiseeva Liudmila Rusă- traducător 

24 Craciun Natalia Engleză, rusă - traducător 

25 Cermac Cristina Germană, engleză, rusă - traducător 

26 Bolfosu Andrei 
Engleză, franceză – traducător și 

interpret 

   

   

 

2. Se resping pentru participarea la examenul de atestare a interpreţilor şi traducătorilor 

sesiunea de primăvară (aprilie - mai) 2015, în legătură cu neîntrunirea condiţiilor stabilite de lege 

(art. 5 din Lege, dar şi punctului 17 din Regulamentul specificat supra) următorii candidaţi:
 1
 

n/o numele, prenumele limbile pentru care nu 

a fost admis 

motivele respingerii cererii 

1   

Molovata Oleg Italiană, rusă, engleză 

lipsa studiilor de specialitate, lipsa 

vechimii în muncă de 2 ani, existența 

înscrisurilor în cazierul judiciar 

2 
Secrieru Irina Engleză, italiană 

lipsa studiilor de specialitate, lipsa 

vechimii în muncă de 2 ani 

3 Danu Lina Rusă  lipsa  studiilor de specialitate 

                                               

4 
Hatmanu Radu  

Germană 
lipsa vechimii în muncă de 2 ani 

 

5 Mîndru Doinița Engleză lipsa vechimii în muncă de 2 ani 

6 Andriuță Xenia Engleză, rusă lipsa studiilor de specialitate 

7 Tudorean Elena Engleză  lipsa vechimii în muncă de 2 ani 
 

1 Notă: 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, pînă la 15 mai  2015. 

Olga Beneș– Preşedinte ______________________ 

Bordianu Natalia – membru___________________ 

Chetrean Ina - membru_______________________ 

Păduraru Galina - membru____________________ 

Zbanț Ludmila - membru____________________ 

Lilia Prodan–secretar _______________________ 


