
Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați 

 

HOTĂRÎRE 

privind admiterea la examenul de calificare în profesia de administrator autorizat 

 

11 ianuarie 2016                                                                                  mun. Chişinău 

 

Întrunită în şedinţa din 11 ianuarie 2016, Comisia de autorizare şi disciplină a 

administratorilor autorizaţi, în componenţa: 

Vasile VULPE, președinte al Comisiei 

Constantin BRAGOI, membru titular 

Gheorghe MACOVEI, membru titular 

Irina SELEVESTRU, mambru titular 

Andrei CIAUŞ, membru titular 

Oleg ȘEINMAN, membru supleant                                             

Olesea SÎCI-BORODIN, secretar 

în temeiul art. 12 și art. 49 alin (3) din Legea Nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la 

administratorii autorizați, prevederilor pct. 33, lit. b) din Regulamentul cu privire la 

activitatea Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, aprobat prin 

HG nr. 817 din 12.11.2015, cît și potrivit pct. 5 din Regulamentul privind desfășurarea 

examenului de calificare în profesia de administrator, examinînd actele depuse în termen 

la secretariatul Comisiei, 

 HOTĂRĂȘTE: 

1. Se admit la examenul de calificare în profesia de administrator autorizat următorii 

candidaţi: 

Nr. 

d/o 
numele, prenumele candidatului 

1. Tataru Diana 

2. Kaminski Elena 

3. Tatarciuc Ghenadie 

4. Dorogoi Ion 

5. Romanciuc Angela 



6. Panas Vladimir 

7. Timofeeva Snejana 

8. Balan Victor 

9. Gîncul Marian 

10. Proni Aliona 

11. Selevestru Sergiu 

12. Cojuhari Oleg 

13. Sclifos Gheorghe 

14. Gureu Valeriu 

15. Spînu Serghei 

16. Țaran Grigore 
 

2. Se resping pentru participarea la examenul de calificare în profesia de administrator 

autorizat, în legătură cu neîntrunirea condiţiilor stabilite de art. 12 din Legea 161 din 

18.07.2014 următorii candidaţi:  

Nr. 

d/o 

numele, prenumele motivele respingerii 

cererii 

1. 

Balica Alexandru 

Cazierul judiciar indică 

faptul că candidatul este 

înscris în Registrul 

informației criminalistice 

și criminologice al RM, 

însă un cazier judiciar 

detaliat din care ar putea fi 

dedusă excluderea 

temeiurilor de 

incompatibilitate a 

candidatului cu funcția de 

administrator (reputație 

ireproșabilă și lipsa 

antecedentelor penale), nu 

a fost depus. 

2. 

Lungu Vasile 

Lipsește vechimea în 

muncă conform art. 12 

lit. b) din Legea nr. 

161 din 18.07.2014 
 

Vasile VULPE, președinte al Comisiei              __________________________________ 

Constantin BRAGOI, membru titular               ___________________________________ 

Gheorghe MACOVEI, membru titular             ___________________________________ 

Irina SELEVESTRU, mambru titular  

(s-a abținut de la examinarea dosarului dlui Selevestru Sergiu) ______________________ 

Andrei CIAUŞ, membru titular                         ___________________________________ 

Oleg ȘEINMAN, membru supleant                  ____________________________________  

Olesea SÎCI-BORODIN, secretar                   ____________________________________ 


