
Camera de Licenţiere

Registrul de licenţiere

Genul de activitate Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii 
de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată

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

Retrasă prin decizia nr.30 din 
12.02.2014
în temeiul art.7 alin.(2) lit. a) şi 
art.21 alin. (2) lit. b) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.1851 din 
16.05.2005
Reperf. decizia nr.2734 din 
25.07.2005
Reperf. decizia nr.670 din 
01.03.2006
Reperf. decizia nr.87 din 
06.02.2012
Reperf. decizia nr.308 din 
09.04.2012

A MMII 
013394
19.10.2004
19.10.2014
A MMII 
013394
19.10.2009
19.10.2014

Decizie nr. 
2715 din 
15.10.2004

Prelungire 
decizia 
nr.3840 din 
23.10.2009

mun. Chişinău, 
str.Ismail,97
mun. Chişinău, or. 
Durleşti, str. T. 
Vladimirescu, 203

mun. Chişinău, bd. Cuza 
Vodă, 39/2, ap. 25;
CF: 1004600055346;
Tel. 330326
Fax. 

Societatea Comercială 
"SEREB-COM" S.R.L.
* Colectarea şi păstrarea 
resturilor şi deşeurilor de 
metale feroase şi 
neferoase *

1.

Retrasă prin decizia nr.31 din 
12.02.2014
în temeiul art.7 alin.(2) lit. a) şi 
art.21 alin. (2) lit. b) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001

A MMII 
025898
04.09.2007
04.09.2017
A MMII 
025898
04.09.2012
04.09.2017

Decizie nr. 
3285 din 
24.08.2007

Prelungire 
decizia 
nr.1790 din 
07.08.2012

or. Orhei, str.Unirii,49mun. Chişinău, bd. Cuza 
Vodă, 37, ap. 15;
CF: 1007600040042;
Tel. 76 65 54, 
069134352
Fax. 

Societatea Comercială 
„DACORA-M” SRL
* Colectarea, păstrarea 
resturilor şi deşeurilor de 
metale feroase şi 
neferoase *

2.



Retrasă prin decizia nr.32 din 
12.02.2014
în temeiul art.7 alin.(2) lit. a) şi 
art.21 alin. (2) lit. b) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.2832 din 
01.06.2010

A MMII 
033691
02.02.2010
02.02.2015

Decizie nr. 
269 din 
28.01.2010

mun. Chişinău, 
com.Bubuieci, s. Bîc, str. 
Grădinarilor, 204
mun. Bălţi, str. Ştefan cel 
Mare, 195
mun. Chişinău, str. 
Munceşti, 799/9

mun. Chişinău, bd Cuza
-Vodă, 37, ap. 15;
CF: 1009600043014;
Tel. 766554; 060192610
Fax. 503748

Societatea cu Răspundere 
Limitată "PROFERUS"
* Colectarea, păstrarea 
resturilor şi deşeurilor de 
metale feroase şi 
neferoase, de baterii de 
acumulatoare uzate, 
inclusiv în stare 
prelucrată *

3.

Retrasă prin decizia nr.20 din 
01.03.2013
art.7 alin. (2) lit.a) si art.21 alin (2) 
lit.a) a Legii 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
034588
14.05.2010
14.05.2015

Decizie nr. 
1989 din 
11.05.2010

r-l.Orhei, s. Sirota, r-l.Orhei, s. Sirota, ;
CF: 1009606006482;
Tel. 067191424
Fax. 

Întreprinzător Individual 
"JOSAN MARIANA"
* Colectarea, păstrarea 
resturilor şi deşeurilor de 
metale feroase şi 
neferoase  *

4.

Retrasă prin decizia nr.151 din 
24.04.2014
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. a), şi 
art. 21 alin. (2)  lit. b),  ale Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.489 din 
16.02.2011
Reperf. decizia nr.1521 din 
04.05.2011
Reperf. decizia nr.364 din 
25.04.2012

A MMII 
036711
02.07.2010
02.07.2015

Decizie nr. 
3255 din 
30.06.2010

mun. Chişinău, 
com.Bubuieci, str. Ştefan 
cel Mare, 23a
r-l Anenii Noi, s. Albiniţa, 
str. Chişinăului, 2
or. Ungheni, str. G. 
Cristiuc, 15

mun. Chişinău, str. 
Dosoftei Mitropolit, 
124;
CF: 1010600016386;
Tel. 295681
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "METALIFER-
COM"
* Colectarea, păstrarea 
resturilor şi deşeurilor de 
metale feroase şi 
neferoase, de baterii de 
acumulatoare uzate, 
inclusiv în stare 
prelucrată *

5.

Retrasă prin decizia nr.148 din 
24.04.2014
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. a), şi 
art. 21 alin. (2)  lit. b),  ale Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.2281 din 
30.06.2011
Reperf. decizia nr.48 din 
23.01.2012

Prescripţie nr. 02/171 din 
02.08.2012
art.7 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (1) 
lit. c), art. 19 alin. (8) şi (9) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
037704
31.05.2011
31.05.2016

Decizie nr. 
1841 din 
26.05.2011

mun. Chişinău, str. Pădurii, 
6/2
or.Criuleni, str. Orhei, 56
or. Ungheni, str. O. 
Ungureanu, 12
mun. Bălţi, Drum de 
centur, cartierul 8

mun. Chişinău, str. 
Prunului, 19/1, bloc A, 
of. 306;
CF: 1011600015814;
Tel. 766554
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "ECOOPTIM"
* Colectarea, păstrarea 
resturilor şi deşeurilor de 
metale feroase şi 
neferoase  *

6.

Retrasă prin decizia nr.141 din 
07.09.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lit. d), alin (6) ale Legii 451-
XV din 30.07.2001

A MMII 
037937
08.08.2011
08.08.2016

Decizie nr. 
2647 din 
03.08.2011

r-l Anenii Noi, s.Mereni, mun. Chişinău, str. 
Belinski, 18/4;
CF: 1011600024586;
Tel. 068445203
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "SANAREFER"
* Colectarea, păstrarea 
resturilor şi deşeurilor de 
metale feroase şi 
neferoase *

7.

Retrasă prin decizia nr.184 din 
13.11.2012
art.7 alin (2) lit.a) şi art. 21 alin (2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
038473
14.11.2011
14.11.2016

Decizie nr. 
3561 din 
09.11.2011

mun. Chişinău, or.Vatra, 
str. Plopilor, 49

mun. Chişinău, 
com.Băcioi, str. 
Independenţei, 50, ap. 
45;
CF: 1005600049856;
Tel. 229079
Fax. 

Societatea cu Răspundere  
Limitată „VALICA-
EXIM”
* Colectarea, păstrarea 
resturilor şi deşeurilor de 
metale feroase şi 
neferoase  *

8.



Retrasă prin decizia nr.65 din 
10.06.2013
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lit. a) ale Legii 451-XV din 
30.07.2001.

A MMII 
038790
05.01.2012
05.01.2017

Decizie nr. 
4161 din 
30.12.2011

mun. Chişinău, şos. 
Munceşti, 803/2

mun. Chişinău, str. Cuza
-Vodă, 1/2, ap. 25;
CF: 1009600032234;
Tel. 069121515
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "STALCOM-
BM"
* Colectarea, păstrarea 
resturilor şi deşeurilor de 
metale feroase şi 
neferoase  *

9.

Retrasă prin decizia nr.120 din 
28.03.2014
în art.7 al. (2) lit. a)  şi art.21 alin. 
(2) lit. b) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
039323
20.03.2012
20.03.2017

Decizie nr. 
591 din 
16.03.2012

or. Orhei, str. Negruzzi, 
64/c
mun. Chişinău, str. Calea 
Ieşilor, 10 B
mun. Chişinău, şos. 
Munceşti, 77

mun. Chişinău, str. 
P.Zadnipru, 4/1, ap.308;
CF: 1006600064218;
Tel. 330326, 069991657
Fax. 

Societatea Comercială 
"PLAMALCOM'' S.R.L.
* Colectarea, păstrarea 
resturilor şi deşeurilor de 
metale feroase şi 
neferoase  *

10.

Retrasă prin decizia nr.145 din 
24.04.2014
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. a), şi 
art. 21 alin. (2)  lit. b),  ale Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.717 din 
07.08.2012

A MMII 
039639
02.05.2012
02.05.2017

Decizie nr. 
936 din 
25.04.2012

or. Orhei, str. Unirii, 49/D
mun. Chişinău, str. 
Uzinelor, 201

mun. Chişinău, str. 
Columna, 131;
CF: 1012600011064;
Tel. 079364310
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată 
"ARGONOTEH"
* Colectarea, păstrarea 
resturilor şi deşeurilor de 
metale feroase şi 
neferoase  *

11.

Retrasă prin decizia nr.374 din 
15.12.2014
în temeiul art. 7 alin (2) lit. a), 
art.21 alin (2) lit. c) din Legea nr. 
451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
23.03.2015
în temeiul Hotărîrii judecătoriei 
sect Rîşcani mun. Chişinău nr.2-
3770/15

A MMII 
041853
15.04.2013
15.04.2018

Decizie nr. 
800 din 
09.04.2013

mun. Chişinău, or.Străşeni, 
str. V. Crăsescu 1

mun. Chişinău, str. Petru 
Rareş, 77;
CF: 1010600027063;
Tel. 079420058
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "ERSER 
TRANS"
* Colectarea, păstrarea, 
comercializarea resturilor 
şi deşeurilor de metale 
neferoase, fără dreptul 
comercializării acestora 
către agenţii economici 
aflaţi pe teritoriul 
Republicii  Moldova, 
care nu au relaţii fiscale 
cu sistemul ei bugetar *

12.

Retrasă prin decizia nr.190 din 
26.05.2014
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 
043496
29.01.2014
29.01.2019

Decizie nr. 
129 din 
28.01.2014

mun. Chişinău, str. 
Ghioceilor, 1

mun. Chişinău, str. 
Odesa, 32;
CF: 1013600018750;
Tel. 079321743
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "GO FOR 
FUN"
*Colectarea, păstrarea, 
comercializarea resturilor 
şi deşeurilor de metale 
feroase şi neferoase, fără 
dreptul comercializării 
acestora către agenţii 
economici aflaţi pe 
teritoriul Republicii  
Moldova, care nu au 
relaţii fiscale cu sistemul 
ei bugetar *

13.



Retrasă prin decizia nr.285 din 
17.09.2014
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 
043495
31.01.2014
31.01.2019

Decizie nr. 
120/RE din 
27.01.2014

mun. Chişinău, şos. 
Balcani, 1

mun. Chişinău, str. S. 
Rahmaninov, 40, ap. 19;
CF: 1013600031085;
Tel. 079454554
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "ECOPLUMB"
* Colectarea, păstrarea, 
comercializarea resturilor 
şi deşeurilor de metale 
feroase şi neferoase, de 
baterii de acumulatoare 
uzate, inclusiv în stare 
prelucrată, fără dreptul 
comercializării acestora 
către agenţii economici 
aflaţi pe teritoriul 
Republicii  Moldova, 
care nu au relaţii fiscale 
cu sistemul ei bugetar *

14.

Retrasă prin decizia nr.128 din 
14.09.2016
conform art.7 alin (2) lit. a) şi art. 
21 alin (2) lit. a) ale Legii  nr 451-
XV din 30.07.2001

A MMII 
052108
24.06.2016
23.06.2021

Decizie nr. 
1719 din 
15.06.2016

or.   Floreşti, str. 31 
August, 94

mun. Chişinău, str. 
Nicolae Titulescu, 43, 
ap. (of. 50);
CF: 1015600042342;
Tel. 069126321
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată ”VLASTOIAN 
TEH”
*Colectarea, păstrarea, 
comercializarea resturilor 
şi deşeurilor de metale 
feroase şi neferoase, fără 
dreptul comercializării 
acestora către agenţii 
economici aflaţi pe 
teritoriul Republicii  
Moldova, care nu au 
relaţii fiscale cu sistemul 
ei bugetar *

15.


