Camera de Licenţiere
Registrul de licenţiere
Genul de activitate

Nr.
d/o

1.

Activitatea instituţiilor de învăţămînt privat de toate nivelurile, treptele şi formele; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi/sau
pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

Datele despre titularul de licenţă
Denumirea titularului,
forma organizatoricojuridică, genul de
activitate licenţiat

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

Societatea Comercială
„CENTRAUTO & Co”
S.R.L.
* Activitatea de instruire
a personalului din
domeniul transportului
rutier *

mun. Chişinău, str.
Calea Ieşilor, 14;
CF: 1004600042285;
Tel. 74 79 70
Fax.

mun. Chişinău, str. Calea
Ieşilor, 14 (unitate de
formare iniţială şi
perfecţionare periodică a
conducătorilor de
autovehicole, a cadrelor
manageriale din domeniul
transportului rutier şi a
experţilor din cadrul
staţiilor de inspecţie
tehnică);

Data şi
numărul
deciziei
privind
eliberarea
licenţei

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

Decizie nr. A MMII
2768 din
049444
28.07.2005 01.08.2005
31.07.2020
Prelungire A MMII
decizia
049444
nr.3566 din 01.08.2015
22.07.2010 31.07.2020
Prelungire
decizia
nr.2172/RE
din
16.07.2015

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

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

Informaţie
suplimentară

Reperf. decizia nr.686 din
03.03.2006
Reperf. decizia nr.795 din
10.03.2006
Reperf. decizia nr.2059/RE din
21.07.2015

Retrasă prin decizia nr.29 din
16.03.2017
conform art. 7 alin (2) lit. a) art.
21 alin (2) lit. f) și alin (6) ale
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

mun. Chişinău, str.
Calea Ieşilor, 14
(unitate de formare
iniţială şi
perfecţionare
periodică a
conducătorilor de
autovehicole, a
cadrelor
manageriale din
domeniul
transportului rutier
şi a experţilor din
cadrul staţiilor de
inspecţie tehnică);

2.

Întreprinderea
Individuală "ȚURCAN
VALENTIN"
* Activitatea de instruire
a personalului din
domeniul transportului
rutier (categoria B) *

mun. Chişinău, or.Vatra,
str. M. Eminescu, 1, ap.
1;
CF: 1003600029528;
Tel. 402938
Fax.

mun. Chişinău, str. P.
Rareş, 18 (sala de studii);
mun. Chişinău, str.
Pietrăriei, 19 (teren special
destinat activităţii de
instruire).

Decizie nr. A MMII
5066 din
050285
09.11.2010 16.11.2010
15.11.2020
Prelungire A MMII
decizia
050285
nr.3162 din 16.11.2015
16.11.2015 15.11.2020

3.

Societatea cu Răspundere
Limitată "RAVS-AUTO"
* Activitatea de instruire
a personalului din
domeniul transportului
rutier (categoriile B şi C)
*

or.Ialoveni, str. D.
Sihastru, 2, ap. 33;
CF: 1008600013748;
Tel. 23661; 069032820
Fax.

or. Ialoveni, str. N.
Decizie nr. A MMII
Reperf. decizia nr.1287/RE din
Testemiţeanu, 1/2 (sala de 752/Re din 053889
15.05.2015
studii);
27.02.2015 03.03.2015 Reperf. decizia nr.3573 din
or. Ialoveni, str. I. Gagarin,
02.03.2020 07.12.2015
13/1 (teren special destinat
Reperf. decizia nr.695 din
activităţii de instruire).
12.03.2016
Reperf. decizia nr.3704 din
25.11.2016
Reperf. decizia nr.4166 din
27.12.2016

4.

Societatea cu Răspundere
Limitată
"PROAUTOCLASA"
* Activitatea de instruire
a personalului din
domeniul transportului
rutier (categoria A, B şi
C) *

mun. Bălţi, str. Tudor
Vladimirescu, 15;
CF: 1008602004221;
Tel. 023139511;
068166556
Fax.

mun. Bălţi, str. Calea
Decizie nr.
Ieşilor, 102 (sală de studii); 865/re din
mun. Bălţi, str. Dragomir, 09.03.2015
4 (teren special destinat
activităţii de instruire).

A MMII
Reperf. decizia nr.3888 din
048109
02.12.2016
12.03.2015
11.03.2020 Prescripţie nr. 04/31 din
14.04.2017
conform art.7 alin (2) lit. d) ale
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 04/44 din
25.05.2017
conform art.7 alin (2) lit. d) şi art.
19 alin (1)ale Legii nr. 451-XV din
30.07.2001

Sistarea temporară decizia nr.29
din 19.06.2017
conform art. 7 alin (2) lit. a) art.
20 alin (3) şi (4) ale Legii nr. 451XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.28
din 19.06.2017
conform art. 7 alin (2) lit. a) art.
20 alin (3) şi (4) ale Legii nr. 451XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.96 din
22.08.2017
conform art.7 alin (2) lit. a) ;i art.
21 alin (2) lit. e) alin (6) ale Legii
nr.451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.44 din
14.04.2017
conform art.7 alin(2) lit.a) şi art 21
alin (2) lit. a) ale Legii nr. 451-XV
din 30.07.2001

mun. Chişinău, str.
P. Rareş, 18 (sala
de studii);
mun. Chişinău, str.
Pietrăriei, 19
(teren special
destinat activităţii
de instruire).

Sistarea temporară decizia nr.38
din 20.10.2016
conform art.7 alin (2) lit. a) şi
art.20 alin (3) şi (4) ale Legii
nr.451-XV din 30.07.2001
Reluarea decizia nr. din
24.11.2016
conform notei de propunere din
24.11.2016
Reluarea decizia nr. din
24.11.2016
conform Notei de propunere
24.11.2016
Retrasă prin decizia nr.69 din
26.06.2017
In baza art.7 alin.(2) lit. a),art 21
alin. (2) lit f) si alin. (6) ale Legii
nr.451-XV din 30.07.2001.

mun. Bălţi, str.
Calea Ieşilor, 102
(sală de studii);
mun. Bălţi, str.
Dragomir, 4 (teren
special destinat
activităţii de
instruire).

or. Ialoveni, str. N.
Testemiţeanu, 1/2
(sala de studii);
or. Ialoveni, str. I.
Gagarin, 13/1
(teren special
destinat activităţii
de instruire).

5.

Societatea Comercială
"AUTOTEST" S.R.L.
*Activitatea de instruire
a personalului din
domeniul transportului
rutier (categoria A1, A2,
A, B, C1, C1E, C, CE, D,
D1)*

or. Orhei, str. Unirii, 51;
CF: 1003606150051;
Tel. 235-24229, 23521837, 069152432
Fax.

or. Orhei, str. Unirii, 49
or. Orhei, str. Unirii, 51
mun. Bălţi, str. Stefan cel
Mare
mun. Chişinău, str.
Petricani, 18/1
mun. Chişinău, str. Doina
104
or. Orhei, str. Unirii, 51
or. Orhei, str. M.
Eminescu, 10

Decizie nr.
954/re//RE/
1 din
16.03.2015

A MMII
049596
24.03.2015
23.03.2020

Reperf. decizia nr.898/RE din
09.04.2015
Reperf. decizia nr.2097/RE din
23.07.2015
Reperf. decizia nr.2225/RE din
05.08.2015

Retrasă prin decizia nr.92 din
18.08.2017
conform art. 7 alin (2) lit. a) art.21
alin (3) și (6) ale Legii nr. 451-XV
din 30.07.2001

or. Orhei, str.
Unirii, 49
(sala de studii
pentru categoria
C1, C1E, C, CE,
D, D1; unitate de
formare iniţială şi
perfecţionare
periodică a
conducătorilor de
autovehicole, a
cadrelor
manageriale din
domeniul
transportului rutier
şi a experţilor din
cadrul staţiilor de
inspecţie
tehnică);or. Orhei,
str. Unirii, 51
(unitate de formare
iniţială şi
perfecţionare
periodică a
conducătorilor de
autovehicole, a
cadrelor
manageriale din
domeniul
transportului rutier
şi a experţilor din
cadrul staţiilor de
inspecţie
tehnică);mun.
Bălţi, str. Stefan
cel Mare
(unitate de formare
iniţială şi
perfecţionare
periodică a
conducătorilor de
autovehicole, a
cadrelor
manageriale din
domeniul
transportului rutier
şi a experţilor din
cadrul staţiilor de
inspecţie
tehnică);mun.
Chişinău, str.

tehnică);mun.
Chişinău, str.
Petricani, 18/1
(unitate de formare
iniţială şi
perfecţionare
periodică a
conducătorilor de
autovehicole, a
cadrelor
manageriale din
domeniul
transportului rutier
şi a experţilor din
cadrul staţiilor de
inspecţie
tehnică);mun.
Chişinău, str.
Doina 104
(unitate de formare
iniţială şi
perfecţionare
periodică a
conducătorilor de
autovehicole, a
cadrelor
manageriale din
domeniul
transportului rutier
şi a experţilor din
cadrul staţiilor de
inspecţie
tehnică);or. Orhei,
str. Unirii, 51
(teren special
destinat activităţii
de instruire).or.
Orhei, str. M.
Eminescu, 10
(sala de studii
pentru categoria
A1, A2, A, B;
unitate de formare
iniţială şi
perfecţionare
periodică a
conducătorilor de
autovehicole, a
cadrelor
manageriale din
domeniul
transportului rutier
şi a experţilor din

6.

7.

Societatea cu Răspundere
Limitată "GRĂTARUL
MAGIC"
* Activitatea de instruire
a personalului din
domeniul transportului
rutier (categoria B, C,
CE, D) *

mun. Bălţi, str. Conev,
30, ap. 21;
CF: 1012602001757;
Tel. 069736217;
023171072
Fax.

mun. Bălţi, str. Ştefan cel
Mare, 1/6 (sala de studii);
mun. Bălţi, str. Ştefan cel
Mare, 131 (teren special
destinat activităţii de
instruire).

Decizie nr.
1534/RE
din
13.05.2015

A MMII
Reperf. decizia nr.1631 din
048790
20.04.2017
19.05.2015
18.05.2020 Prescripţie nr. 04/27 din
14.04.2017
conform art.7 alin (2) lit. d) ale
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 04/43 din
25.05.2017
conform art.7 alin (2) lit. d) şi art.
19 alin (1)ale Legii nr. 451-XV din
30.07.2001
Societatea cu Răspundere mun. Chişinău, str.
mun. Chişinău, bd Cuza- Decizie nr. A MMII
Limitată "AUTOCURS Grenoble, 203, ap. 25; Vodă, 30/1 (sala de studii) 1761/RE
049026
TRANS"
CF: 1008600009509;
mun. Chişinău, str.
din
09.06.2015
* Activitatea de instruire Tel. 47 72 67; 34 67 63; Burebista, 5 (teren special 05.06.2015 08.06.2020
a personalului din
069128837
destinat activităţii de
domeniul transportului
Fax.
instruire)
rutier (categoria A1 şi B)
*

domeniul
transportului rutier
şi a experţilor din
cadrul staţiilor de
inspecţie tehnică);
Retrasă prin decizia nr.70 din
mun. Bălţi, str.
26.06.2017
Ştefan cel Mare,
În temeiul art.7 alin.(2) lit. a),art. 1/6 (sala de studii);
21 alin. (2) lit. f) si alin.(6) ale
mun. Bălţi, str.
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001. Ştefan cel Mare,
131 (teren special
destinat activităţii
de instruire).

Sistarea temporară decizia nr.06
din 14.02.2017
conform art.7 alin (2) lit.a) art. 20
alin (3) şi (4) ale Legii nr. 451-XV
din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din
21.02.2017
conform Hotărîrii judecătoriei
sediul Centru mun.Chişinău nr.2c109/17
Retrasă prin decizia nr.48 din
03.05.2017
conform at.7 alin (2) lit. a) și art.
21 alin (2) lit. e) ale Legii nr. 451XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din
15.05.2017
conform Hotărîrii judecătoriei
sect.Centru mun. Chișinău nr.2c386/17

mun. Chişinău, bd
Cuza-Vodă, 30/1
(sala de studii)
mun. Chişinău, str.
Burebista, 5 (teren
special destinat
activităţii de
instruire)

8.

Societatea cu Răspundere
Limitată ”INGINER
MECANIC START”
* Activitatea de instruire
a personalului din
domeniul transportului
rutier (categoria B) *

mun. Balţi,
str.Parovoznaia 1/v
ap.20;
CF: 1011602002724;
Tel. 079794177
Fax.

mun. Balţi, mun. Balti bd.
M Eminescu 4 (sala de
studii)
mun. Balţi, str. Ștefan cel
Mare(teren special destinat
activitățiide instruire)

9.

Societatea cu Răspundere
Limitată "AUTOELIT"
* Activitatea de instruire
a personalului din
domeniul transportului
rutier (categoria A1, A,
B, C) *

mun. Chişinău, str. R.
Ţirilson, 21A;
CF: 1008600012051;
Tel. 069140196
Fax. 022593792

mun. Chişinău, str. Băcioii
Noi, 14 (sala de studii
pentru categoria A1, A, B,
C);
mun. Chişinău, str. Gh.
Asachi, 58 (sala de studii
pentru categoria B);
mun. Chişinău, str. Florilor
28/1 (sala de studii pentru
categoria B);;
mun. Chişinău, str. Băcioii
Noi, 14/9 (teren special
destinat activităţii de
instruire).

Decizie nr.
1734/RE
din
02.06.2015

A MMII
Reperf. decizia nr.2417/RE din
048991
21.08.2015
17.06.2015
16.06.2020

A MMII
Reperf. decizia nr.2417/RE din
049539
21.08.2015
30.07.2015
29.07.2020

Sistarea temporară decizia nr.04
din 14.02.2017
conform art.7 alin (2) lit.a) art. 20
alin (3) şi (4) ale Legii nr. 451-XV
din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.58 din
02.06.2017
conform art.7 alin (2) lit. a) art. 21
alin (3) şi (6) ale Legii nr. 451-XV
din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din
12.06.2017
Hotarire nr.2c-142/2017 din 12
iunie 2017 Judecatoria Balti
(sediul Central) privind retragerea
in conformitate cu art.236,art.238241,art 343 CPC RM.
Sistarea temporară decizia nr.04
din 14.02.2017
conform art.7 alin (2) lit.a) art. 20
alin (3) şi (4) ale Legii nr. 451-XV
din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.58 din
02.06.2017
conform art.7 alin (2) lit. a) art. 21
alin (3) şi (6) ale Legii nr. 451-XV
din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din
12.06.2017
Hotarire nr.2c-142/2017 din 12
iunie 2017 Judecatoria Balti
(sediul Central) privind retragerea
in conformitate cu art.236,art.238241,art 343 CPC RM.

mun. Balţi, mun.
Balti bd. M
Eminescu 4 (sala
de studii)
mun. Balţi, str.
Ștefan cel Mare
(teren special
destinat
activitățiide
instruire)

mun. Chişinău, str.
Băcioii Noi, 14
(sala de studii
pentru categoria
A1, A, B, C);
mun. Chişinău, str.
Gh. Asachi, 58
(sala de studii
pentru categoria
B);
mun. Chişinău, str.
Florilor 28/1 (sala
de studii pentru
categoria B);;
mun. Chişinău, str.
Băcioii Noi, 14/9
(teren special
destinat activităţii
de instruire).

10.

Întreprinderea
Individuală "ŞCOALA
AUTOCONDUCĂTORI
LOR PROPRIEPROFIR”
* Activitatea de instruire
a personalului din
domeniul transportului
rutier (categoria B) *

or.Donduşeni, str.
Independenţei, 115;
CF: 1004604003688;
Tel. 251 22868, 24392
Fax.

or.Donduşeni, str.
Independentei 115a (sala
de studii);
or.Donduşeni, str. Ştefan
cel Mare, 1 (teren special
destinat activităţii de
instruire).

Decizie nr. A MMII
2456/re din 049746
21.08.2015 03.09.2015
02.09.2020

Sistarea temporară decizia nr.19
din 10.04.2017
conform art.7 alin (2) lit.a) şi
art.20 alin (3) şi (4) ale Legii nr.
451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din
13.06.2017
Hotarirea Judecatoria
Edinet,sediul Donduseni (dosarul
nr.2-236/2017) privind
suspendarea licentei.
Retrasă prin decizia nr.66 din
19.06.2017
conform art. 7 alin (2) lit. a) art.
21 alin (2) lit. e) alin (6) ale Legii
nr. 451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din
18.07.2017
conform Hotărîrii judecătoriei
Edineţ sediul Donduşeni din
18.07.2017

or.Donduşeni, str.
Independentei
115a (sala de
studii);
or.Donduşeni, str.
Ştefan cel Mare, 1
(teren special
destinat activităţii
de instruire).

11.

Societatea cu Răspundere
Limitată "M.A.V.-PRIM"
* Activitatea de instruire
a personalului din
domeniul transportului
rutier (categoriile B, C,
CE) *

mun. Bălţi, str. Ştefan
cel Mare, 131;
CF: 1004602002425;
Tel. 231-93612,
069033033, 079188104
Fax. 231-93636

mun. Bălţi, bd. Larisa 3
(sala de studii pentru
categoriile B, C, CE );
mun. Bălţi, str. Conev 16A
(sala de studii pentru
categoria B);
mun. Bălţi, str. Ștefan cel
Mare 131 (teren special
destinat activităţii de
instruire).

Decizie nr.
2819/RE
din
02.10.2015

Sistarea temporară decizia nr.24
din 10.05.2017
conform art.7 alin (2) lit. a) art. 20
alin (3) și (4) ale Legii nr. 451-XV
din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.74 din
27.06.2017
In temeiul art.7 alin.(2) lit. a) si
art.21 alin.(2) lit.a) ale Legii nr.
451-XV din 30.07.2001.

mun. Bălţi, bd.
Larisa 3 (sala de
studii pentru
categoriile B, C,
CE );
mun. Bălţi, str.
Conev 16A (sala
de studii pentru
categoria B);
mun. Bălţi, str.
Ștefan cel Mare
131 (teren special
destinat activităţii
de instruire).

A MMII
049961
06.10.2015
05.10.2020

