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Orarul examenelor de atestare a traducătorilor  

 

Luni, 26 martie 2018 începînd cu orele 10:00 pînă la 12:00, sala 227 va avea loc examenul de 

atestare a traducătorilor pentru limba engleză conform listei: 

 

Voloșin Natalia 

Dobrenco Elena 

Cazacu-Gorbuli Mariana 

Curchi Tatiana 

Șvețova Ana 

Rusanovschi Ana 

Budu Eugeniu 

Baltaga Mihaela 

Chicu Svetlana 

Goroh Natalia 

Stratulat Irina 

 

Începând cu orele 14:00 pînă la 16:00, sala 227 va avea loc examenul de atestare a traducătorilor 

pentru limba franceză conform listei: 

 

Iacovleva Anastasia 

Poleacov Tatiana 

Cuciuc Victoria 

Voloșin Natalia 

Cazacu-Gorbuli Mariana 

Rusanovschi Ana 

Chicu Svetlana 

 

 

Marți, 27 martie 2018  începând cu orele 10:00 pînă la 12:00, sala 104 va avea loc examenul de 

atestare a traducătorilor pentru limba germană, chineză și rusă conform listei: 

 

Plămădeală Radu – limba chineză 

Andros Steliana – limba germană 

Miliș Natalia – limba rusă 

Jeleva Tatiana – limba rusă 

Jeleva Elena – limba rusă 

Raiscaia Aina– limba rusă  

Șvețova Ana– limba rusă 

Anischevici Valerii– limba rusă  

 

 

 

 

 

 

 

 



Orarul examenelor de atestare a interpreților (sala 227) 

 

Mercuri, 28 martie 2018 începînd cu orele 10:00 pînă la 12:00 va avea loc examenul de atestare 

a interpreților pentru limba engleză conform listei: 

 

Iacovleva Anastasia 

Eremeev Ion 

Dobrenco Elena 

Curchi Tatiana 

Stratulat Irina 

 

Începând cu orele 15:00 pînă la 17:00  va avea loc examenul de atestare a interpreților pentru 

limba franceză conform listei: 

 

Iacovleva Anastasia 

Poleacov Tatiana 

Foltea Inesa 

 

Joi, 29 martie 2018 începînd cu orele 10:00 pînă la 17:00 va avea loc examenul de atestare a 

interpreților pentru limba rusă, chineză și germană conform listei: 

 

 

Miliș Natalia – limba rusă 

Jeleva Tatiana – limba rusă 

Jeleva Elena – limba rusă 

Movilă Tatiana – limba rusă 

Ilico Tatiana – limba rusă 

Anischevici Valerii – limba rusă 

Plămădeală Radu – limba chineză 

Andros Steliana – limba germană 

 

NOTĂ: înregistrarea candidaţilor se va face în baza buletinului de identitate a candidatului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


