Camera de Licenţiere
Registrul de licenţiere
Genul de activitate

Nr.
d/o

Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice
şi a berii produse de producătorii autohtoni

Datele despre titularul de licenţă

Data şi
numărul
deciziei
privind
eliberarea
licenţei

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

Denumirea titularului,
forma organizatoricojuridică, genul de
activitate licenţiat

Adresa juridică, codul Adresa de desfăşurare a
fiscal/IDNO, telefon
activităţii licenţiate

1.

Întreprnderea de Stat
”COMBINATUL DE
PRODUSE
ALIMENTARE DIN
BĂLŢI”
* Păstrarea şi
comercializarea angro a
producţiei alcoolice
(autohtone) *

mun. Bălţi, str. Kiev,
114;
CF: 1002602001099;
Tel. 231-67110,67112,
079481072
Fax.

mun. Bălţi, str. Kiev, 114

2.

Societatea pe Acțiuni
”DIASET-VIN”
* Fabricarea producției
alcoolice, păstrarea ți
comercializarea angro a
producției alcoolice
produsă de producătorii
autohtoni *

r-l. Hînceşti, s.
Drăguțenii Noi, ;
CF: 1003605006070;
Tel. 269 33229, 36392
Fax. 269 36392

r-l. Hînceşti, s. Ciuciuleni, Decizie nr. A MMII
4370 din
035952
14.11.2007 20.11.2007
20.11.2012
Prelungire A MMII
decizia
035952
nr.4969 din 20.11.2007
03.11.2010 20.11.2012

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

Decizie nr. A MMII
Reperf. decizia nr.5019 din
572 din
033897
19.12.2007
16.02.2007 22.02.2007
22.02.2012
Prelungire A MMII
decizia
033897
nr.678 din 22.02.2007
24.02.2010 22.02.2012

Prescripţie nr. 02/66 din
03.04.2012
art. art.7 alin. (2) lit. d), 10 alin. (1)
lit. c), 19 alin.(9) şi (10) ale Legii
nr.451-XV din 30.07.01

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

Sistarea temporară decizia nr.636
din 25.02.2011
Decizia de suspendare în proces
de judecată
Reluarea decizia nr.2130 din
17.06.2011
art.7 alin.(2) lit.a), art.20 alin.(4)
ale Legii nr.451-XV din
30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.13
din 21.03.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 20 alin.
(2) lit. b), alin. (3) şi (4) ale Legii
nr. 451-XV-În proces de judecată
Sistarea temporară decizia nr.87
din 27.12.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin.
(2) lit. b), alin. (3) si (4) ale Legii
451-XV din 30.07.2001

Informaţie
suplimentară

3.

4.

5.

6.

7.

Societatea cu Răspundere
Limitată ”ALTES”
* Fabricarea producției
alcoolice, păstrarea ți
comercializarea angro a
producției alcoolice
produsă de producătorii
autohtoni *
Societatea pe Acțiuni
”FABRICA DE
CONSERVE DIN
CĂLĂRAŞI”
* Fabricarea producţiei
alcoolice, păstrarea şi
comercializarea angro a
producţiei alcoolice
produse de producătorii
autohtoni *
Societatea pe Acţiuni
"INGVAR-TRANSVEST"
* Fabricarea producţiei
alcoolice, păstrarea şi
comercializarea angro a
producţiei alcoolice
produse de producătorii
autohtoni *

mun. Chişinău, str. 1
Popov, 28;
CF: 1002600006333;
Tel. 235-47010
Fax. 235-47110

r-l.Orhei, s. Peresecina,

Decizie nr. A MMII
5420 din
036222
06.12.2010 09.12.2010
09.12.2012

or.Călăraşi, str.
Călăraşilor, 3;
CF: 1003609004764;
Tel. 244 23670
Fax.

or.Călăraşi, str. Călăraşilor, Decizie nr. A MMII
5
3375 din
038369
r-l. Călăraşi, s.Hîrjauca,
21.10.2011 25.10.2011
25.10.2012

Societatea cu Răspundere
Limitată "CRISTAL
NORD"
* Fabricarea alcoolului
etilic şi a producţiei
alcoolice, păstrarea şi
comercializarea angro a
alcoolului etilic şi a
producţiei alcoolice
produse de producătorii
autohtoni *
Societatea cu Răspundere
Limitată "CIOCOSTUDIO"
* Păstrarea ți
comercializarea angro a
producției alcoolice
produsă de producătorii
autohtoni *

r-l.Ocniţa, or.Otaci, str. r-l.Ocniţa, or.Otaci, str. P.
P. Voitovici, 25;
Voitovici, 25
CF: 1011600043547;
Tel. 068555338;
027194661
Fax.

Decizie nr. A MMII
2984 din
050124
26.10.2015 26.10.2015
25.10.2016

Sistarea temporară decizia nr.44
din 03.11.2016
conform art.7 alin (2) lit. a) art. 20
alin (2) lit. b) alin (3) şi (4) ale
Legii nr. 451-XV DIN 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din
15.11.2016
conform judecătoriei Ocniţa nr.2c46/16

mun. Chişinău, str.
Avocat Eugenia
Cruțevan, 1, ap. (of.)
40;
CF: 1012600034034;
Tel. 068909919
Fax.

Decizie nr. A MMII
3078 din
050207
06.11.2015 06.11.2015
05.11.2016

Sistarea temporară decizia nr.47
din 08.11.2016
conform art. 7 alin (2) lit. a) art.
20 alin (2) lit. b) alin (3) şi (4) ale
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din
17.11.2016
conform Hotărîrii judecătoriei
sect.Grigoropol nr.2c-981/2016

mun. Chişinău, com.
mun. Chişinău, com.
Decizie nr.
Truşeni, str. 27 August, Truşeni, str. 27 August, 53 3138 din
53;
27.09.2011
CF: 1004600012709;
Tel. 59 01 35,
079126887
Fax.

r-l.Orhei, s. Peresecina,

A MMII
038231
14.11.2011
14.11.2012

Sistarea temporară decizia nr.78
din 11.12.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 20 alin.
(1), (2) lit. a), alin. (3) si (4) ale
Legii 451-XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 02/212 din
07.09.2012
art.7 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (1)
lit. c), art. 19 alin. (9) şi (10) ale
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

Sistarea temporară decizia nr.72
din 23.11.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 20 alin.
(2) lit. b), alin. (3) si (4) ale Legii
451-XV din 30.07.2001,si art. 17
alin. (3) al Legii 235-XVI;

Sistarea temporară decizia nr.86
din 27.12.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin.
(2) lit. b), alin. (3) si (4) ale Legii
451-XV din 30.07.2001, art. 17
alin. (3) al Legii 235-XVI

