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Comisia de atestare și disciplină a interpreților şi traducătorilor autorizați 

 

HOTĂRÎRE SUPLIMENTARĂ 

privind promovarea examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor 

 

25 ianuarie 2017                                                                      mun. Chişinău 

Întrunită în şedinţa din 25 ianuarie 2017, Comisia de atestare și disciplină a 

interpreţilor şi traducătorilor autorizați în componenţa: 

Ina Chetrean– Preşedinte, 

Angela Grădinaru – membru, 

Olga Beneş – membru,  

Ala Mătăsaru – membru,  

Secretar – Anatolii Garabadjiu, 

în temeiul Legii nr. 264 –XVI din 11 decembrie 2008 cu privire la statutul, 

autorizarea şi organizarea activității de interpret şi traducător în sectorul justiției, 

punctului 27 din Regulamentul de activitate a Comisiei de atestare şi disciplină a 

interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 868 

din 18 iulie 2016 și pct. 44  al Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

examenului de atestare a interpreților și traducătorilor, aprobat prin Ordinul 

Ministrului Justiției nr. 1045 din 16.11.2016, punctului 2 din Hotărîrea Comsiei de 

atestare și disciplină a interpreţilor şi traducătorilor din 12 ianuarie 2017, avînd în 

vedere rezultatele examinării contestaţiilor depuse de participanţii la examenul de 

atestare a interpreţilor şi traducătorilor (proba scrisă) pînă la data de 23 ianuarie 

2017,  

a hotărît: 

1. Se aprobă rezultatele examinării contestațiilor depuse pentru proba scrisă  

de participanții la examenul de atestare a interpreților şi traducătorilor după 

cum urmează: 
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2. Se consideră că au promovat examenul de atestare a interpreților şi 

traducătorilor persoanele cărora li s-a acordat calificativul „admis” ca rezultat al 

examinării contestațiilor depuse; 

 

3. Prezenta hotărîre este parte integrantă a Hotărârii Comisiei de atestare și 

disciplină a interpreților şi traducătorilor din  12 ianuarie 2017 privind promovarea 

examenului de atestare a interpreților şi traducătorilor. 

Ina Chetrean– Preşedinte _________________________________ 

Ala Mătăsaru – membru__________________________________ 

Olga Beneş – membru____________________________________  

Angela Grădinaru – membru_______________________________  

Anatolii Garabadjiu– secretar______________________________ 

 

 nr.  

 numele, prenumele 

candidatului 

Lucrările supuse reexaminării şi calificativul pentru 

fiecare lucrare 

germană 

1 Drumea Valentin  respins 


