
Camera de Licenţiere

Registrul de licenţiere

Genul de activitate Activitatea de turism

Nr. 
d/o

Datele despre titularul de licenţă

Adresa de desfăşurare a 
activităţii licenţiate

Adresa juridică, codul 
fiscal/IDNO, telefon

Denumirea titularului, 
forma organizatorico-
juridică, genul de 
activitate licenţiat

Informaţie 
suplimentară

Temeiurile, data şi numărul 
deciziei privind sistarea 
temporară şi reluarea 
valabilităţii licenţei, retragerea 
şi declararea licenţei ca fiind 
nevalabilă

Informaţia privind reperfectarea 
licenţei, eliberarea copiilor şi 
duplicatelor de pe aceasta;  
temeiurile, data şi numărul 
prescripţiei privind înlăturarea 
încălcărilor ce ţin de condiţiile de 
licenţiere

Seria, 
numărul şi 
data 
eliberării 
licenţei, 
termenul 
de 
valabilitate 
a licenţei

Data şi 
numărul 
deciziei 
privind 
eliberarea 
licenţei

Director: Nesterov 
Vladimir 

Sistarea temporară decizia nr.217 
din 23.01.2007
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) ,art. 
20 alin. (1) lit. b) şi alin (3) din 
Legea nr. 451-XV din 30.07.2001
Reluarea decizia nr.1257 din 
28.03.2007
în temeiul art. 20 alin. (4) din 
Legea nr. 451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.22 
din 05.02.2014
art. 17 alin (1), (2) şi (3) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006; art. 
14 alin (2) ale Legii nr.351-XVI 
din 24.11.2006; art. 7 alin (2) lit. 
a), art.20 alin (1), (3), (4) ale legii 
nr.451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
18.02.2014
în temeiul Hotărîrii de judecată 
sect.Centru mun. Chişinău nr.2e-
908/14
Reluarea decizia nr.65 din 
12.05.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit. b), 
art.15 alin. (1) şi art.20 alin.(4),(5) 
ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.93 din 
12.01.2007
Reperf. decizia nr.4575 din 
26.11.2007

A MMII 
032447
03.08.2004
03.08.2014
A MMII 
032447
03.08.2009
03.08.2014

Decizie nr. 
1894 din 
30.07.2004

Prelungire 
decizia 
nr.3018 din 
30.07.2009

mun. Chişinău, str. 
Alexandru cel Bun, 7, 
of.307

mun. Chişinău, bd. Cuza 
Vodă, 38/2, ap. 52;
CF: 1003600109758;
Tel. 270162; 271166; 
069994451
Fax. 270162

Firma "SUNCREST" 
S.R.L.
* Activitatea agenţiei de 
turism *

1.



Director: Savva 
Larisa 

Sistarea temporară decizia nr.4362 
din 14.11.2007
În temeiul art.7 alin. (2) lit. b), art. 
20 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din 
Legea nr.451-XV din 30.07.2001
Reluarea decizia nr.2143 din 
06.05.2008
În temeiul art.7 alin. (2) lit. b), art. 
15 alin. (1) şi art. 20 alin (4) din 
Legea nr.451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.15 
din 20.04.2016
conform art.7 alin (2) lit. a) art. 20 
alin (1), (2) lit. a) (3) şi (4) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.15 
din 20.04.2016
conform art.7 alin (2) lit.a), art.20 
alin alin (1),(2) lit. a), (3) şi (4) ale 
Legii nr.451-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.2143 din 
06.05.2008
Reperf. decizia nr.779 din 
11.03.2011

A MMII 
037543
27.06.2006
27.06.2016
A MMII 
037543
27.06.2011
27.06.2016

Decizie nr. 
2251 din 
22.06.2006

Prelungire 
decizia 
nr.1977 din 
07.06.2011

mun. Chişinău, str. Kiev, 7, 
of. 03

mun. Chişinău, str. Olga 
Vrabie, 11;
CF: 1006600019399;
Tel. 31 91 71; 27 17 19; 
079450301
Fax. 

Societatea Comercială 
"SALAPIA" S.R.L.
* Activitatea de 
turoperator *

2.

Director: 
Karagheaur 
Leonid 

Sistarea temporară decizia nr.07 
din 27.01.2014
în temeiul art.17 alin (1), (2) şi (3) 
al Legii nr. 235-XVI din 
20.07.2006, art.14 alin.(2) ale 
Legii nr. 352-XVI din 24.11.2006, 
art.7 alin (2) lit. a), art 20 alin (1), 
(3), (4) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.01
Sistarea temporară decizia nr. din 
14.02.2014
în temeiul Hotărîrii de judecată 
sect.Centru mun. Chişinău nr.2e-
824/14
Retrasă prin decizia nr.94 din 
12.03.2014
art.7 alin (2) lit a) şi art. 21 alin (2) 
lit a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
031073
26.03.2009
26.03.2014

Decizie nr. 
862 din 
18.03.2009

mun. Chişinău, str. 
Tighina, 49

mun. Chişinău, str. 
Tighina, 49;
CF: 1008600057201;
Tel. 207957;222206
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "AINUR-COM"
* Activitatea agenţiei de 
turism *

3.



Director: Golovina 
Chira 

Sistarea temporară decizia nr.10 
din 27.01.2014
în temeiul art.17 alin (1), (2) şi (3) 
al Legii nr. 235-XVI din 
20.07.2006, art.14 alin.(2) ale 
Legii nr. 352-XVI din 24.11.2006, 
art.7 alin (2) lit. a), art 20 alin (1), 
(3), (4) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.01
Sistarea temporară decizia nr. din 
17.02.2014
în temeiul Hotărîrii de judecată 
sect.Centru mun. Chişinău nr.2e-
821/14
Retrasă prin decizia nr.165 din 
07.05.2014
în temeiul art.7 alin. (2) lit. a) şi 
art. 21 alin. (2) lit. a) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.165 din 
07.05.2014
Hotărîrea Judecătoriei Centru 
mun. Chişinău, din 06. iunie 2014 
privnd retragerea licenţei

A MMII 
032843
07.10.2009
07.10.2014

Decizie nr. 
3710 din 
01.10.2009

mun. Chişinău, bd Ştefan 
cel Mare şi Sfînt, 65, of. 
610

mun. Chişinău, bd 
Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
65;
CF: 1009600026172;
Tel. 260641; 079052844
Fax. 

Întreprinderea Mixtă 
"EUROPEAN TRAVEL 
MARKETING" S.R.L.
* Activitatea agenţiei de 
turism *

4.

Director: 
Rubanovici Vasili 

Sistarea temporară decizia nr.32 
din 05.02.2014
art. 14 alin (1) lit. m) ale Legii 
nr.352-XVI din 24.11.2006; art.17 
alin (1), (2) şi (3) al Legii nr.235-
XVI din 20.07.2006; art. 14 alin 
(2) ale Legii nr. 352-XVI din 
24.11.2006; art. 7 alin (2) lit.a), 
art. 20 alin (1), (3), (4) ale Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
25.02.2014
în temeiul Hotărîrii de judecată 
sect.Centru mun. Chişinău nr.2e-
909/14
Retrasă prin decizia nr.176 din 
08.05.2014
în temeiul art.7 alin. (2) lit. a) şi 
art. 21 alin. (2) lit. a) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001

A MMII 
034038
30.03.2010
30.03.2015

Decizie nr. 
893 din 
10.03.2010

mun. Chişinău, str. Ginta 
Latină, 13/1

mun. Chişinău, str. 
Prigoreni, 7/1, ap. 2;
CF: 1009600038166;
Tel. 079267053
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "ANATA & 
CO"
* Activitatea agenţiei de 
turism *

5.



Director: 
Kachalova 
Evghenia 

Sistarea temporară decizia nr.31 
din 05.02.2014
art. 14 alin (1) lit. m) ale Legii 
nr.352-XVI din 24.11.2006; art.17 
alin (1), (2) şi (3) al Legii nr.235-
XVI din 20.07.2006; art. 14 alin 
(2) ale Legii nr. 352-XVI din 
24.11.2006; art. 7 alin (2) lit.a), 
art. 20 alin (1), (3), (4) ale Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
19.02.2014
în temeiul Hotărîrii de judecată 
sect.Centru mun. Chişinău 2e-
903/14
Retrasă prin decizia nr.168 din 
07.05.2014
Hotărîrea Judecătoriei Centru, 
mun. Chişinău, din 06.06.2014
Retrasă prin decizia nr.168 din 
07.05.2014
în temeiul art7 alin (2) lit. a), art. 
21 alin. (2) lit. e) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

A MMII 
034807
09.06.2010
09.06.2015

Decizie nr. 
2898 din 
04.06.2010

mun. Chişinău, bd 
Negruzzi, nr. 5

mun. Chişinău, str. 
Coşniţa, 6, ap. 2;
CF: 1008600008535;
Tel. 069767376
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "SEBIMAR 
GRUP"
* Activitatea agenţiei de 
turism *

6.

Director: Mîrza 
Maria 

Sistarea temporară decizia nr.18 
din 05.02.2014
art. 17 alin (1), (2) şi (3) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006; art. 
14 alin (2) ale Legii nr.351-XVI 
din 24.11.2006; art. 7 alin (2) lit. 
a), art.20 alin (1), (3), (4) ale legii 
nr.451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
19.02.2014
în temeiul Hotărîrii de judecată 
sect.Centru mun. Chişinău nr.2e-
897/14
Retrasă prin decizia nr.162 din 
07.05.2014
în temeiul art.7 alin. (2) lit. a) şi 
art. 21 alin. (2) lit. e) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.182 din 
20.05.2014
în rtemeiul art.7 alin (7) alin. (2) 
lit. a) şi art.21 alin (2) lit. a) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.1262 din 
14.04.2011

A MMII 
035154
21.07.2010
21.07.2015

Decizie nr. 
3464 din 
16.07.2010

mun. Chişinău, str. Cuza-
Vodă, 44

r-l.Soroca, s. Voloviţa, ;
CF: 1008607005120;
Tel. 220651
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "VENIVIDIS"
* Activitatea agenţiei de 
turism *

7.



Director: Tarîță 
Tamara 

Sistarea temporară decizia nr.33 
din 05.02.2014
art. 14 alin (1) lit. m) ale Legii 
nr.352-XVI din 24.11.2006; art.17 
alin (1), (2) şi (3) al Legii nr.235-
XVI din 20.07.2006; art. 14 alin 
(2) ale Legii nr. 352-XVI din 
24.11.2006; art. 7 alin (2) lit.a), 
art. 20 alin (1), (3), (4) ale Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
19.02.2014
în temeiul Hotărîrii de judecată 
sect.Centru mun. Chişinău 2e-
906/14
Retrasă prin decizia nr.57 din 
24.02.2014
în temeiul art.7 al (2) lit. a) şi art. 
21 alin. (2) lit. a) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

A MMII 
036458
31.01.2011
31.01.2016

Decizie nr. 
113 din 
14.01.2011

mun. Chişinău, str. 
Florilor, 30/1, nr. 50

mun. Chişinău, str. 
Florilor, 30/1;
CF: 1002600055777;
Tel. 430424,449835
Fax. 

Firma de Producţie şi 
Comerţ „AZON” S.R.L.
* Activitatea agenţiei de 
turism *

8.

Director: Soltan 
Victoria 

Sistarea temporară decizia nr.05 
din 23.01.2014
în temeiul art.14 al (2) ale Legii 
nr. 352-XVI din 24.11.2006, art.7 
al (2) lit. a) art. 20 al (1), (3), (4) al 
Legii  451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
17.02.2014
în temeiul Hotărîrii de judecată 
sect.Centru mun. Chişinău nr.2e-
819/14
Retrasă prin decizia nr.159 din 
07.05.2014
în temeiul art.7 alin. (2) lit. a) şi 
art. 21 alin. (2) lit. e) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
20.05.2014
în temeiul Hotărîrii judecătoriei 
Centru mun. Chişinău nr.2c-
1261/14

Reperf. decizia nr.3398 din 
25.10.2011
Reperf. decizia nr.52 din 
24.01.2012
Reperf. decizia nr.524 din 
11.06.2012
Reperf. decizia nr.758 din 
23.08.2012

A MMII 
040418
18.08.2011
18.08.2016

Decizie nr. 
2810 din 
18.08.2011

mun. Chişinău, str. 31 
August 1989, nr. 35, nr. 1

mun. Chişinău, str. 31 
August 1989, nr. 35, ap. 
1;
CF: 1011600027875;
Tel. 079351425
Fax. 835313

Societatea cu Răspundere 
Limitată "HOLIDAYS 
LAND"
* Activitatea agenţiei de 
turism *

9.



Director: 
Fiodorova Irina 

Sistarea temporară decizia nr.09 
din 27.01.2014
în temeiul art.17 alin (1), (2) şi (3) 
al Legii nr. 235-XVI din 
20.07.2006, art.14 alin.(2) ale 
Legii nr. 352-XVI din 24.11.2006, 
art.7 alin (2) lit. a), art 20 alin (1), 
(3), (4) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.01
Retrasă prin decizia nr.109 din 
21.03.2014
în temeiul art.7 alin. (2) lit. a) şi 
art.21 alin. (2) lit. a) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
21.03.2014
conform hotărîrii  judecătoriei 
Centru mun Chişinău, în temeiul 
art.17 alin.(3) din Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.321 din 
11.04.2012

A MMII 
039370
23.03.2012
23.03.2017

Decizie nr. 
666 din 
23.03.2012

mun. Chişinău, str. 
Bucureşti, 49, ap. 2

mun. Chişinău, str. 
Bucureşti, 49, ap. 2;
CF: 1011600039674;
Tel. 069152004
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată 
"ALEUROTUR"
* Activitatea agenţiei de 
turism *

10.


