
Camera de Licenţiere

Registrul de licenţiere

Genul de activitate Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate

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

RomaniaSistarea temporară decizia nr.52 
din 28.11.2016
conform art.20 alin (1) alin (3) şi 
alin (4) ale Legii  nr. 451-XV din 
30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
06.12.2016
conform Hotărîrii judecătoriei 
sect. Buiucani mun. Chişinău 
nr.14-2c-15184-02122016
Retrasă prin decizia nr.20 din 
16.02.2017
conform 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.28 din 
15.03.2017
conform art.7 alin (2) lit. a) și art. 
21 alin (2) lit. a) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

A MMII 
040195
16.07.2012
16.07.2017

Decizie nr. 
1533 din 
11.07.2012

mun. Chişinău, str. 
Meşterul Manole, 7

mun. Chişinău, str. 31 
August 1989, nr. 98, ap. 
406;
CF: 1010600017246;
Tel. 069961255
Fax. 237118

Întreprinderea cu Capital 
Străin "SUMMA 
CONSULTING" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (România) *

1.



IsraelSistarea temporară decizia nr.84 
din 22.12.2012
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
Reluarea decizia nr.200 din 
05.03.2013

Reluarea decizia nr.200 din 
05.03.2013

Sistarea temporară decizia nr.13 
din 28.02.2017
conform art. 7 alin (2) lit. a) art. 
20 alin (2) lit. a) alin (3) şi (4) ale 
Legii nr.451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.13 
din 28.02.2017
conform art.7 alin (2) lit. a) art. 20 
alin (2)  lit. a) alin (3) şi alin (4) 
ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.55 din 
18.05.2017
Conf. art.7 alin. (2) lit. a) si art. 21 
lit. a) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.200 din 
05.03.2013
Reperf. decizia nr.245/RE din 
14.03.2014
Reperf. decizia nr.481/RE din 
27.02.2015
Reperf. decizia nr.532 din 
26.02.2016

A MMII 
040589
28.09.2012
28.09.2017

Decizie nr. 
2084 din 
24.09.2012

mun. Chişinău, str. Mitrop. 
Varlaam, 65, of. 416

mun. Chişinău, str. 
Albişoara, 74/1, ap. 69;
CF: 1009600009252;
Tel. 022224025; 
079785050
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "APOSTER 
GRUP"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Israel) *

2.

CanadaSistarea temporară decizia nr.55 
din 28.11.2016
conform art.20 alin (1) alin (3) şi 
alin (4) ale Legii  nr. 451-XV din 
30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
06.12.2016
conform Hotărîrii judecătoriei 
sect. Botanica mun. Chişinău nr.2c
-1020/2016
Retrasă prin decizia nr.22 din 
16.02.2017
conform 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 
13.03.2017
conform Hotărîrii judecătoriei 
sect. Centru mun. Chișinău nr.2c--
118/2017

A MMII 
042288
25.06.2013
25.06.2018

Decizie nr. 
1318/RE 
din 
21.06.2013

mun. Chişinău, str. 
Alexandru cel Bun, 7

mun. Chişinău, şos. 
Munceşti, 238, ap. 25;
CF: 1006600051401;
Tel. 63 85 11, 
079073872, 27 16 64
Fax. 

Societatea Comercială 
„NIALTA-TUR” S.R.L.
*Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Canada)*

3.



PoloniaSistarea temporară decizia nr.56 
din 28.11.2016
conform art.20 alin (1) alin (3) şi 
alin (4) ale Legii  nr. 451-XV din 
30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
07.12.2016
conform Hotărîrii Stăşeni nr.2-
1746/2016
Retrasă prin decizia nr.21 din 
16.02.2017
conform 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 
24.02.2017
conform Hotărîrii judecătoriei 
Străşeni nr. 2-589/2017

Reperf. decizia nr.996/RE din 
13.11.2013

A MMII 
042433
19.07.2013
19.07.2018

Decizie nr. 
1504 din 
16.07.2013

or. Străşeni, str. Orheiului, 
2
mun. Chişinău, str. Lev 
Tolstoi, 63

or. Străşeni, str. 
Orheiului, 2;
CF: 1011600020290;
Tel. 069135751
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "ADVENT 
CONSULT"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Polonia) *

4.



IsraelSistarea temporară decizia nr.42 
din 18.02.2014
în temeiul art.7 alin.(2) lit. a) şi 
art.20 alin.(2) , alin. (3) şi ali. (4) 
ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Reluarea decizia nr.55 din 
23.04.2014
în temeiul  art.7 alin. (2) lit. a), art. 
15 alin (3) şi art. 20 alin. (4) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.05 
din 16.02.2015
în temeiul art.7 alin (2) lit. a) şi 
art. 20 alin (2) lit. a), alin (3) şi 
alin (4) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Reluarea decizia nr.640 din 
17.03.2015
în temeiul art. 7 alin (2) lit. a), art. 
15 alin. (3) şi art. 20 alin (4) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.11 
din 21.02.2017
conform art. 7 alin (2) lit. a), art. 
20 alin (2)  lit. a) alin (3) şi (4) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.56 din 
25.05.2017
conform  art.7 alin (2) lit. a) şi art. 
21 alin (2) lit. a)  ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.55 din 
23.04.2014
Reperf. decizia nr.640/RE din 
17.03.2015
Reperf. decizia nr.469 din 
22.02.2016

A MMII 
042645
29.08.2013
29.08.2018

Decizie nr. 
1734/re din 
21.08.2013

mun. Chişinău, str. 
Tighina, 65, of. 404

mun. Chişinău, str. 
Maria Dragan, 2/1A, ap. 
81;
CF: 1013600008047;
Tel. 022276353; 
079191113
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "CUCADON 
GRUP"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Israel) *

5.



RusiaSistarea temporară decizia nr.59 
din 28.11.2016
conform art.20 alin (1) alin (3) şi 
alin (4) ale Legii  nr. 451-XV din 
30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
07.12.2016
conform Hotărîrii judecătoriei r-
nul Basarabeasca nr.2-413/2016
Retrasă prin decizia nr.18 din 
16.02.2017
conform 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 
24.02.2017
conform Hotîrîrii judecătoriei 
Cimițlia sediul Basarabeasca nr.21
-2-681-22022017

A MMII 
048188
19.03.2015
18.03.2020

Decizie nr. 
936/RE din 
13.03.2015

or. Basarabeasca, str. 
Muncii, 22

or. Basarabeasca, str. 
Muncii, 22;
CF: 1002605001447;
Tel. 079004994; 
029721613
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "RUVAS-
SERVICE"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Rusia) *

6.

IsraelSistarea temporară decizia nr.63 
din 28.11.2016
conform art.20 alin (1) alin (3) şi 
alin (4) ale Legii  nr. 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.23 din 
16.02.2017
conform art.7 alin (2) lit. a) şi art. 
21 alin (2) lit. e) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001
Reluarea decizia nr. din 
03.03.2017
conform notei de propunere
Reluarea decizia nr. din 
03.03.2017
conform notei de propunere
Retrasă prin decizia nr. din 
06.03.2017
Conform Hotaririi or.Straseni nr 2
-588/17 48-516-22022017

Reperf. decizia nr.1110 din 
20.03.2017

A MMII 
052620
04.08.2016
03.08.2021

Decizie nr. 
2110 din 
27.07.2016

mun. Chişinău, 
str.Mitropolit Varlaam,65, 
of.201"a"

r-l.Strășeni, s. Lozova, ;
CF: 1013600000177;
Tel. 079621706
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată ”EALODAV 
PRIM”
* Activitatea legată de 
plasarea în câmpul 
muncii a cetăţenilor în  
străinătate (Israel) *

7.

PoloniaRetrasă prin decizia nr.57 din 
25.05.2017
conform art.7 alin (2) lit. a) şi art. 
21 alin (2) lit. a) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.1488 din 
12.04.2017

A MMII 
053303
24.10.2016
23.10.2021

Decizie nr. 
2605/1 din 
10.10.2016

mun. Chişinău, str. Mitrop. 
Varlam, 74
mun. Chişinău, str. V. 
Alecsandri, 103

r-l.Ialoveni, s. Dănceni, 
;
CF: 1008600009532;
Tel. 067179101; 721129
Fax. 

Întreprinderea Mixtă 
"GRAND RESURS" 
S.R.L.
*  Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Polonia)  *

8.


