
Camera de Licenţiere

Registrul de licenţiere

Genul de activitate Importul, exportul, elaborarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, 
dispozitivelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice 
a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de autorităţile publice investite cu acest drept prin lege)

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.01 din 
10.01.2013
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lit. f) si alin. (6) ale Legii 451-
XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 04/258 din 
07.11.2012
pct.10 lit. w) din Hotărîrea 
Guvernului nr.100 din 09.02.2009; 
art.7 alin (2) lit.d), art. 19 alin (8), 
(9) şi (10) ale Legii nr,451-XV din 
30.07 2001
Prescripţie nr. 04/281 din 
11.12.2012
art.7 alin (2) lit.d), art. 19 alin (8), 
(9) ale Legii nr,451-XV din 30.07 
2001

A MMII 
031294
10.04.2009
10.04.2014

Decizie nr. 
1207 din 
08.04.2009

mun. Chişinău, str. Lev 
Tolstoi, 63

mun. Chişinău, str. 
Ismail, 86/1, ap. 234;
CF: 1007600026123;
Tel. 261113; 06910531
Fax. 542751

Societatea Comercială 
"IT PROACCES" S.R.L.
* Importul şi 
comercializarea 
dispozitivelor tehnice 
speciale pentru obţinerea 
ascunsă a informaţiei *

1.

Retrasă prin decizia nr.06 din 
14.01.2013
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lit. f) si alin. (6) ale Legii 451-
XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 04/257 din 
07.11.2012
pct.10 lit. w) din Hotărîrea 
Guvernului nr.100 din 09.02.2009; 
art.7 alin (2) lit.d), art. 19 alin (8), 
(9) şi (10) ale Legii nr,451-XV din 
30.07 2001
Prescripţie nr. 04/283 din 
12.12.2012
art.7 alin (2) lit.d), art. 19 alin (8), 
(9) ) ale Legii nr,451-XV din 30.07 
2001

A MMII 
033842
19.02.2010
19.02.2015

Decizie nr. 
577 din 
16.02.2010

mun. Chişinău, str. M. 
Manole, 18

mun. Chişinău, str-la 
Studenţilor, 9/2, ap. 13;
CF: 1008600035412;
Tel. 47211; 068724129
Fax. 469684

Societatea cu Răspundere 
Limitată "GAMA INFO
* Importul şi 
comercializarea 
mijloacelor tehnice de 
protecţie a informaţiei, 
mijloacelor tehnice 
speciale pentru obţinerea 
ascunsa a informaţiei *

2.



Retrasă prin decizia nr.71 din 
02.07.2013
Art.7 alin.(2)  lit.a), art.21 alin.(2 )
lit.a), ale Legii 451-XV din 
30.07.2001.

A MMII 
039914
06.06.2012
06.06.2017

Decizie nr. 
1238 din 
05.06.2012

mun. Chişinău, bd 
Moscovei, 3/6

mun. Chişinău, str. M. 
Sadoveanu, 8/2, ap. 57;
CF: 1012600004570;
Tel. 069640903
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "MEDICA 
SOLUŢII 
INFORMATICE"
* Prestarea serviciilor în 
domeniul protecției 
criptografice a 
informației *

3.

Retrasă prin decizia nr.07 din 
18.01.2017
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.4034 din 
16.12.2016

Prescripţie nr. 04/255 din 
07.11.2012
pct.10 lit. w) din Hotărîrea 
Guvernului nr.100 din 09.02.2009; 
art.7 alin (2) lit.d), art. 19 alin (8), 
(9) şi (10) ale Legii nr,451-XV din 
30.07 2001
Prescripţie nr. 04/282 din 
11.12.2012
art.7 alin (2) lit.d), art. 19 alin (8), 
(9)  ale Legii nr,451-XV din 30.07 
2001

A MMII 
053774
15.09.2016
14.09.2021

Decizie nr. 
2458 din 
15.09.2016

mun. Chişinău, str. 
Alexandru cel Bun, 51A

mun. Chişinău, str. 
Miron Costin, 15/2, ap.
(of.) 85;
CF: 1007600035714;
Tel. 200500; 079990610
Fax. 

Societatea Comercială 
"SOLPRO-ACCES" 
S.R.L.
* Importul şi 
comercializarea 
mijloacelor criptografice 
şi tehnice de protecţie a 
informaţiei, mijloacelor  
tehnice speciale pentru 
obţinerea ascunsă a 
informaţiei ; prestarea 
serviciilor în domeniul 
protecţiei criptografice şi 
tehnice a informaţiei *

4.


