
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

PoloniaReluarea decizia nr.29 din 
04.01.2010

Sistarea temporară decizia nr.171 
din 21.01.2010
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
Reluarea decizia nr.1125 din 
19.03.2010

Reluarea decizia nr.29 din 
04.01.2011
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.15 alin.(3) 
ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.304 din 
07.10.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit. a) şi 
art. 21 alin (2)  lit. a)= ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.4427 din 
21.10.2008
Reperf. decizia nr.5244 din 
23.12.2008
Reperf. decizia nr.29 din 
04.01.2010
Reperf. decizia nr.1125 din 
19.03.2010
Reperf. decizia nr.1066/RE din 
04.12.2013

Prescripţie nr. 05/125 din 
17.05.2014
în temeiul art.7 alin. (2) lit. d) art. 
10 alin. (1), lit. c), art.19 alin (8) şi 
(10)  ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
029991
18.12.2006
18.12.2016
A MMII 
029991
18.12.2011
18.12.2016

Decizie nr. 
4483 din 
13.12.2006

Prelungire 
decizia 
nr.3746 din 
25.11.2011

mun. Chişinău, str. 
V.Alecsandri, 13, of. 17

mun. Chişinău, str. V. 
Alecsandri, 13, of. 17;
CF: 1006600047918;
Tel. 737666, 223843, 
069775545
Fax. 

Întreprinderea cu Capital 
Străin ”STAUR WORK” 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Polonia) *

1.



Italia, TailandaRetrasă prin decizia nr.259 din 
14.12.2015
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.4393 din 
16.11.2007
Reperf. decizia nr.377 din 
05.02.2008
Reperf. decizia nr.1677 din 
10.04.2008
Reperf. decizia nr.3003 din 
23.06.2008
Reperf. decizia nr.5082 din 
11.12.2008
Reperf. decizia nr.260 din 
04.02.2009
Reperf. decizia nr.1922/RE din 
09.07.2015

A MMII 
040638
09.10.2007
09.10.2017
A MMII 
040638
09.10.2012
09.10.2017

Decizie nr. 
3827 din 
04.10.2007

Prelungire 
decizia 
nr.2132 din 
02.10.2012

mun. Chişinău, str. 
Fierarilor, 2

mun. Chişinău, bd 
Moscova, 9, ap. 37;
CF: 1007600046826;
Tel. 221973; 069293910
Fax. 221973

Societatea Comercială 
"SOMEI PLUS" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Italia, 
Tailand) *

2.

SUA, S.U.A.A MMII 
029281
15.07.2008
15.07.2013

Decizie nr. 
3256 din 
10.07.2008

mun. Chişinău, str. Pușkin, 
8

mun. Chişinău, bd 
Dacia, 30, bl. 1, ap. 7;
CF: 1003600108131;
Tel. 221814, 069190359
Fax. 221814

Întreprinderea Mixtă  
„M.S. WRANGHEL” 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.)

3.

SUASistarea temporară decizia nr.485 
din 11.02.2010
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
Reluarea decizia nr.1755 din 
30.04.2010

Sistarea temporară decizia nr.20 
din 19.04.2012
art. 17 alin. (3) al Legii 235-XVI; 
art. 20 alin. (1) alin. (3) si alin. (4) 
al Legii 451-XV din 30.07.2001; 
art. 18 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 
180-XVI din 10.07.2008
Retrasă prin decizia nr.160 din 
21.09.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. 
(3), art. 21 alin. (2) lit. e) si alin. 
(6) ale Legii 451-XV din 
30.07.2001, art. 17 alin. (3) al 
Legii 235-XVI

Reperf. decizia nr.1755 din 
30.04.2010
Reperf. decizia nr.5778 din 
20.12.2010

A MMII 
029945
17.10.2008
17.10.2013

Decizie nr. 
4359 din 
17.10.2008

mun. Chişinău, str. 
Alexandru cel Bun, 83, of. 
5

mun. Chişinău, str. 
Alexandru cel Bun, 83;
CF: 1008600044287;
Tel. 079534458; 227370
Fax. 

Întreprinderea cu Capital 
Străin "INFO 
AMERICAN" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.) *

4.



Retrasă prin decizia nr.106 din 
19.03.2014
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. a) şi 
art.21 alin. (2) lit. a) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.2720 din 
10.08.2011

A MMII 
037968
22.06.2010
22.06.2015

Decizie nr. 
3091 din 
17.06.2010

mun. Chişinău, bd Ştefan 
cel Mare şi Sfînt, 69/1

mun. Chişinău, bd 
Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
69/1;
CF: 1010600012056;
Tel. 922848
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "LADVEST"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

5.

SUASistarea temporară decizia nr.21 
din 19.04.2012
art. 17 alin. (3) al Legii 235-XVI; 
art. 20 alin. (1) alin. (3) si alin. (4) 
al Legii 451-XV din 30.07.2001; 
art. 18 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 
180-XVI din 10.07.2008
Retrasă prin decizia nr.159 din 
21.09.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. 
(3), art. 21 alin. (2) lit. e) si alin. 
(6) ale Legii 451-XV din 
30.07.2001, art. 17 alin. (3) al 
Legii 235-XVI

A MMII 
035532
10.09.2010
10.09.2015

Decizie nr. 
4219 din 
07.09.2010

mun. Chişinău, str. V. 
Pîrcălab, 52

mun. Chişinău, şos. 
Munceşti, 804/2, ap. 64;
CF: 1009600027272;
Tel. 205935; 069208403
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "INTER-
SCHIMB"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.)

6.

PoloniaSistarea temporară decizia nr.58 
din 05.10.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. 
(2) lit. a), alin. (3) si (4) ale Legii 
451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.197 din 
10.12.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lit. a) ale Legii 451-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.1539 din 
05.05.2011

A MMII 
035724
04.10.2010
04.10.2015

Decizie nr. 
4540 din 
29.09.2010

mun. Chişinău, str. Ion 
Creangă, 76, ap. 65

r-l.Ialoveni, s. Dănceni, 
;
CF: 1010600026077;
Tel. 069821884
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "SELECT-
GRUP"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Polonia) *

7.



PoloniaSistarea temporară decizia nr.20 
din 02.07.2015
în temeiul art. 7 alin(2) lit. a), art. 
20 alin (1),(3) şi (4) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
13.07.2015
conform Hotărîrii  judecătoriei  
Orhei nr.2-1072/2015
nr.38-2-2780/06.07.2015
Sistarea temporară decizia nr. din 
13.07.2015
conform Hotărîrii judecătoriei 
Orhei nr.2-1072/2015
Retrasă prin decizia nr. din 
22.07.2015
conform Hotărîrii judecătoriei 
sect. Rîşcani mun. Chişinău nr.2-
6000-15
Retrasă prin decizia nr.183 din 
14.09.2015
în temeiul art.7 alin (2) lit. a) şi 
art. 21 alin (2) lit. e) şi alin (6) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.788 din 
10.09.2012
Reperf. decizia nr.662 din 
19.07.2013
Reperf. decizia nr.1741/RE din 
09.09.2014

Prescripţie nr. 05/82 din 
09.04.2014
în temeiul art.7 alin.(2) lit. b) şi d) 
ale Legii nr. 451-XV din 30 iunie 
2001

A MMII 
036440
26.01.2011
26.01.2016

Decizie nr. 
63 din 
10.01.2011

mun. Chişinău, str. M. 
Eminescu, 42/2, of. 2

or. Orhei, str. Mihai 
Eminescu, 15, ap. 53;
CF: 1009606004422;
Tel. 023520610; 
079928005
Fax. 

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

8.



SUASistarea temporară decizia nr.44 
din 06.09.2013
art.17 alin (1), (2) şi (3)  al Legii 
nr. 235-XVI din 20.07.2006; 
art.20 alin (1), (3), (4) şi (5); pct. 
3.1 şi pct.3.2 lit b) din Anexa nr 2 
ale legii nr.451-XV din 
30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
02.10.2013
Hotatirea judecatoria Centru 
mun.Chisinau privind suspendarea 
temporara
Reluarea decizia nr.910 din 
16.10.2013

Reluarea decizia nr.910 din 
16.12.2013

Retrasă prin decizia nr.185 din 
21.05.2014
în temeiul art.7 alin. (2) lit. a), 
art.10 alin (1) lit. c), art.21 alin (2) 
lit. f) şi alin (6) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
02.12.2014
conform Hotărîrii judecătoriei 
Buiucani mun. Chişinău nr. 2-
3510/14

Reperf. decizia nr.2843 din 
22.08.2011
Reperf. decizia nr.113 din 
13.02.2012
Reperf. decizia nr.304 din 
09.04.2012
Reperf. decizia nr.556 din 
20.06.2012
Reperf. decizia nr.772 din 
03.09.2012
Reperf. decizia nr.910 din 
16.10.2013
Reperf. decizia nr.964/RE din 
04.11.2013
Reperf. decizia nr.1091/RE din 
11.12.2013

Prescripţie nr. 05/66 din 
26.03.2014
art,(7) alin,(2) lit,(d), art,10 alin,(1) 
lit. c), art.19 alin (9)  din Legea 
nr,451-XV din 30,07,2001

A MMII 
040477
02.02.2011
02.02.2016

Decizie nr. 
263 din 
28.01.2011

mun. Chişinău, str. Mitrop. 
G. Bănulescu-Bodoni, 57
mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin, 5, nr. 3.

mun. Chişinău, str. A. 
Mateevici, 84/1;
CF: 1008600054325;
Tel. 210668; 068111109
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "STUDEX 
INTERNAŢIONAL"
* Activitatea de 
încadrare/înscriere a 
studenţilor în programe 
de schimb educaţional-
cultural în (S.U.A) *

9.

SUA, S.U.A.Sistarea temporară decizia nr.03 
din 28.01.2013
art.17 alin (1), (2) şi (3) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006; art.20 
alin (1) alin (3) şi alin (4) al Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.33 din 
03.04.2013
art. 17 alin. (3) al Legii 235-XVI 
din 20.07.2006;
art. 7 alin. (2) lit. a), art.20 alin. 
(3) si art. 21 alin. (2) lit. e) şi alin.  
(6) ale Legii 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
29.04.2013
Hotărîrea Judecătoriei Centru 
mun. Chişinău privind retragerea 
licenţei

A MMII 
036848
10.03.2011
10.03.2016

Decizie nr. 
710 din 
04.03.2011

mun. Chişinău, str. 
Alexandru cel Bun, 95

mun. Chişinău, s. 
Bubuieci, str. Ștefan cel 
Mare, 3;
CF: 1005600034425;
Tel. 549895, 
069002806, 069126733
Fax. 

Întreprinderea cu Capital 
Străin ”ADIRA WORK 
& TRAVEL” S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.) *

10.



IsraelSistarea temporară decizia nr.3157 
din 29.09.2011
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
Reluarea decizia nr.3799 din 
29.11.2011
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.15 alin.(1) 
ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.19 
din 19.04.2012
art. 17 alin. (3) al Legii 235-XVI; 
art. 20 alin. (1) alin. (3) si alin. (4) 
al Legii 451-XV din 30.07.2001; 
art. 18 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 
180-XVI din 10.07.2008
Retrasă prin decizia nr.161 din 
21.09.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. 
(3) si art. 21 alin. (2) lit. e) si alin. 
(6) ale Legii 451-XV din 
30.07.2001,si art. 17 alin. (3) al 
Legii 235-XVI;

Reperf. decizia nr.3799 din 
29.11.2011

A MMII 
036896
17.03.2011
17.03.2016

Decizie nr. 
809 din 
14.03.2011

mun. Chişinău, str. 
Tighina, 65, of. 503

mun. Chişinău, str. 
Tighina, 65, of. 503;
CF: 1009600016333;
Tel. 276366; 069743389
Fax. 

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

11.

PoloniaRetrasă prin decizia nr.111 din 
21.03.2014
în temeiul art.7 alin. (2) lit. a) şi 
art.21 alin. (2) lit. a) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.420 din 
14.05.2012

A MMII 
037542
10.06.2011
10.06.2016

Decizie nr. 
1978 din 
07.06.2011

mun. Chişinău, str. 
Alexandru cel Bun, 7, of. 
316
mun. Chişinău, str. V. 
Alecsandri, 54/1

mun. Chişinău, bd Cuza
-Vodă, 9, ap. 122;
CF: 1010600037385;
Tel. 530920
Fax. 069990799

Societatea cu Răspundere 
Limitată "GEO-
PARADIS"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Polonia) *

12.



IsraelSistarea temporară decizia nr.4048 
din 21.12.2011
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
Reluarea decizia nr.88 din 
06.02.2012

Sistarea temporară decizia nr.82 
din 20.12.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. 
(2) lit. a), alin. (3) si (4) ale Legii 
451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.29 din 
26.03.2013
art. 17 alin. (3) al Legii 235-
XVI,20.07.2006;
art. 7 alin. (2) lit. a), art.20 alin. 
(3) si art. 21 alin. (2) lit. e) şi alin.  
(6) ale Legii 451-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.3468 din 
31.10.2011
Reperf. decizia nr.88 din 
06.02.2012

A MMII 
038142
16.09.2011
16.09.2016

Decizie nr. 
2987 din 
09.09.2011

mun. Chişinău, bd 
Negruzzi, 2, of. 808

mun. Chişinău, str. 
Mitropolit Varlaam, 46;
CF: 1004600073584;
Tel. 837649, 069388333
Fax. 

Societatea Comercială 
"MODELIAS TEX" 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Israel) *

13.

PoloniaRetrasă prin decizia nr.80 din 
26.07.2013
art. 17 alin. (3) lit. b),c),d), art. 21 
alin. (2) lit. j) ale Legii nr. 180-
XVI din 10.07.2008; 
art. 17 alin. (3) al Legii nr. 102-
XV din 13.03.2003;
art. 19 alin. (1) lit. b) şi c) al Legii 
nr. 180-XVI din 10.07.2008;
art. 21 alin. (3) şi alin. (6) al Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001.
Retrasă prin decizia nr. din 
19.08.2013
Hotărîrea Judecătoriei Centru, 
mun. Chișinău, din data de 
19.08.2013, privind retragerea 
licenței.

Reperf. decizia nr.03 din 
03.01.2012
Reperf. decizia nr.304 din 
02.04.2013

A MMII 
038805
07.10.2011
07.10.2016

Decizie nr. 
3204 din 
04.10.2011

mun. Chişinău, str. 
Mitropolit Varlaam, 65, of. 
438

mun. Chişinău, str. 
Mitropolit Varlaam, 65, 
of. 438;
CF: 1011600026753;
Tel. 221569
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "INCOME 
RESURSE"
*Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetățenilor în 
țară și în străinătate 
(Polonia)*

14.



Israel, IsraelSistarea temporară decizia nr.24 
din 19.04.2012
art. 17 alin. (3) al Legii 235-XVI; 
art. 20 alin. (1) alin. (3) si alin. (4) 
al Legii 451-XV din 30.07.2001; 
art. 18 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 
180-XVI din 10.07.2008
Retrasă prin decizia nr.158 din 
21.09.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. 
(3), art. 21 alin. (2) lit. e) si alin. 
(6) ale Legii 451-XV din 
30.07.2001, art. 17 alin. (3) al 
Legii 235-XVI,

A MMII 
038325
19.10.2011
19.10.2016

Decizie nr. 
3280 din 
12.10.2011

or.Șoldănești, str. 31 
August, 5

or.Șoldănești, str. 
Nucarilor, 20;
CF: 1004606001884;
Tel. 272-22296, 272-
22529, 069129491
Fax. 

Întreprinderea 
Individuală „BAS-
BLUVSTEIN”
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Israel) *

15.

PoloniaRetrasă prin decizia nr.26 din 
14.03.2013
art. 17 alin. (3) al Legii 235-
XVI,20.07.2006
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lit. f) si alin. (6) ale Legii 451-
XV din 
30.07.2001.
 Hotarirea Judecatoriei Centru. 
mun.Chişinau, din data de  
03.04.2013, privind retragerea 
licientei.

Prescripţie nr. 05/287 din 
14.12.2012
art. 7 alin. (2) lit. d), art. 19 alin. 
(8), (9) și (10) ale Legii nr.451-XV
Prescripţie nr. 05/20 din 
26.01.2013
art. 7 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. 
(1), lit.c) şi art.19 alin (5), (8) şi (9) 
ale Legii nr.451-XV

A MMII 
038636
07.12.2011
07.12.2016

Decizie nr. 
3849 din 
02.12.2011

mun. Chişinău, str. 
Grenoble, 128

mun. Chişinău, str. N. 
Titulescu, 1, ap. 48;
CF: 1003600058801;
Tel. 274791
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „MINOAS”
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Polonia) *

16.

RusiaSistarea temporară decizia nr.49 
din 05.03.2014
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.181 din 
19.05.2014
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 
039045
16.02.2012
16.02.2017

Decizie nr. 
264 din 
10.02.2012

mun. Chişinău, str. M. 
Costin, 7

mun. Chişinău, str. N. 
Dimo, 13/2, ap. 21;
CF: 1010600045762;
Tel. 329365; 
069862565; 069015881
Fax. 

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

17.

Retrasă prin decizia nr.174 din 
08.12.2016
conform art. 7alin (2) lit. a) art. 10 
alin (1) lit. c) art. 21 alin (2) lit. f) 
şi alin (6) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
20.12.2016
conform Hotărîrii judecătoriei 
sect. Rîşcani nr.2-6966/15

Prescripţie nr. 05/129 din 
26.08.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 19 
alin (8) şi (9) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001
Prescripţie nr. 05/162 din 
21.10.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 10 
alin (1)  lit. c) şi art. 19 alin (9) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
039197
05.03.2012
05.03.2017

Decizie nr. 
418 din 
29.02.2012

mun. Chişinău, bd Grigore 
Vieru, 9

mun. Chişinău, str. 
Constructorilor, 11;
CF: 1011600041554;
Tel. 446091; 078000065
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "PROTECT 
INFO"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

18.



Cehia, SUARetrasă prin decizia nr.12 din 
28.01.2013
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.930 din 
26.10.2012

A MMII 
040785
28.03.2012
28.03.2017

Decizie nr. 
656 din 
23.03.2012

mun. Chişinău, bd Cuza-
Vodă, 44

mun. Chişinău, str. 
Independenţei, 24/3, ap. 
15;
CF: 1011600028171;
Tel. 068767030
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "PROMOTUR 
COM"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Republica 
Cehă), activitatea de 
încadrare/înscriere a 
studenţilor în programe 
de schimb educaţional-
cultural în S.U.A. *

19.



PoloniaSistarea temporară decizia nr.47 
din 26.02.2014
în temeiul art.7 alin. (2) lit. a), art. 
20 alin.(2) lit. a), alin.(4) ale Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001
Reluarea decizia nr.59 din 
05.05.2014
în temeiul art. 7 alin (2) lit. a) şi 
art. 20 alin (4) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.09 
din 02.03.2016
conform art20 alin (1) alin (3) şi 
alin (4) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
21.03.2016
conform Hotărîrii judecătoriei 
sect. Centru mun.Chişinău nr. 2c-
194/2016
Reluarea decizia nr.56 din 
09.06.2016
conform 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.64 
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. Centru mun. Chişinău nr.2c-
1052/2016
Retrasă prin decizia nr.17 din 
03.02.2017
conform art.alin (2) lit. a) şi art.21 
alin (2) lit. a) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.17 din 
03.02.2017
in temeuil art.7 alin.(2) lita) si 
art.21 alin (2) lit. a) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.01
Retrasă prin decizia nr.17 din 
03.02.2017
in temeiul art.7 alin(2) lit. a) si 
art.21 alin (2) lit a) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.01

Reperf. decizia nr.1126/RE din 
26.12.2013
Reperf. decizia nr.430/RE din 
05.05.2014
Reperf. decizia nr.457/Re din 
26.02.2015
Reperf. decizia nr.56 din 
09.06.2016

A MMII 
052034
19.06.2012
19.06.2017

Decizie nr. 
1301 din 
13.06.2012

mun. Chişinău, str. 
Armenească, 48
or. Cimişlia, str. Barbu 
Lăutaru, 5

mun. Chişinău, bd 
Ştefan cel Mare, 6;
CF: 1011600038493;
Tel. 244896; 069464833
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "AXEVA-
PROIECT"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Polonia) *

20.



Retrasă prin decizia nr.172 din 
08.12.2016
conform art. 7alin (2) lit. a) art. 10 
alin (1) lit. c) art. 21 alin (2) lit. f) 
şi alin (6) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
19.12.2016
conform Hotărîrii judecătoriei 
sect. Buiucani mun. Chisinau nr.2-
5771/2016

Prescripţie nr. 05/131 din 
26.08.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 19 
alin (8) şi (9) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001
Prescripţie nr. 05/160 din 
21.10.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 10 
alin (1)  lit. c) şi art. 19 alin (9) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
040042
25.06.2012
25.06.2017

Decizie nr. 
1362 din 
20.06.2012

mun. Chişinău, str. Vlaicu 
Pîrcălab, 63

mun. Chişinău, str. Sf. 
Ţării, 14, ap. 84;
CF: 1008600059043;
Tel. 240363; 069004975
Fax. 

Întreprinderea Mixtă 
"EUROINFOGROUP" 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

21.

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) *

22.

PoloniaRetrasă prin decizia nr.87 din 
05.03.2014
art.7 alin (2) lit a) şi art. 21 alin (2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
040540
18.09.2012
18.09.2017

Decizie nr. 
2032 din 
17.09.2012

mun. Chişinău, str. 
Columna, 59

mun. Chişinău, bd 
Mircea cel Bătrîn, 26/1, 
ap.(of.) 39;
CF: 1012600022970;
Tel. 067589936
Fax. 

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

23.

IsraelSistarea temporară decizia nr.04 
din 28.01.2013
art.17 alin (1), (2) şi (3) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006; art.20 
alin (1) alin (3) şi alin (4) al Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.70 din 
27.06.2013
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. 
(3) , art. 21 alin. (2) lit. e) , alin. 
(6) ale Legii 451-XV din 
30.07.2001.

A MMII 
040588
28.09.2012
28.09.2017

Decizie nr. 
2085 din 
24.09.2012

mun. Chişinău, str. 
Petrarilor, 2

mun. Chişinău, str. 
Albişoara, 74/1, ap. 70;
CF: 1005600042178;
Tel. 079722667; 
078511577
Fax. 

Societatea Comercială 
"DSN PRIM" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Israel) *

24.



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) *

25.

OlandaRetrasă prin decizia nr.95 din 
12.03.2014
art. 7 alin (2) lit a) şi art. 21 alin 
(2) lit a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
040699
16.10.2012
16.10.2017

Decizie nr. 
2200 din 
11.10.2012

mun. Chişinău, str. 
Columna, 131

mun. Chişinău, str. N. 
Grădescu, 19, ap. 1;
CF: 1010600015769;
Tel. 079452506
Fax. 549840

Societatea cu Răspundere 
Limitată "ILAHEMA-
COM"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Olanda) *

26.

S.U.A.Sistarea temporară decizia nr.53 
din 14.11.2013
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.11 din 
27.01.2014
în temeiul art.7 al (2) lit.a) şi 
art.21 al (2) lit. a) ale Legii nr. 451
-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.34 din 
16.01.2013

A MMII 
040957
29.11.2012
29.11.2017

Decizie nr. 
2478 din 
27.11.2012

mun. Chişinău, str. 
Bănulescu Bodoni, 25

mun. Chişinău, bd 
Mircea cel Bătrăn, 28, 
ap. 73;
CF: 1012600032317;
Tel. 060119841
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "STUDENT 
INTERNAŢIONAL"
* Activitatea de 
încadrare/înscriere a 
studenţilor în programe 
de schimb educaţional-
cultural în (S.U.A) *

27.



Emiratele Arabe 
Unite

Sistarea temporară decizia nr.43 
din 19.02.2014
în temeiul 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
Reluarea decizia nr.35 din 
17.03.2014
art.7 alin (2) lit a), art. 15 alin (3) 
şi art. 20 alin (4) ale Legii nr.451-
XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.33 din 
06.02.2015
în temeiul 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.35 din 
17.03.2014

A MMII 
041086
24.12.2012
24.12.2017

Decizie nr. 
2654 din 
19.12.2012

mun. Chişinău, bd 
Negruzzi, 6/2, of. 1

mun. Chişinău, bd. 
Negruzzi, 6/2;
CF: 1003600018162;
Tel. 54 77 21
Fax. 547722

Societatea cu Răspundere 
Limitată „ECHIP-99”
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Emiratele 
Arabe Unite- Fujairah) *

28.

Retrasă prin decizia nr.173 din 
08.12.2016
conform art. 7alin (2) lit. a) art. 10 
alin (1) lit. c) art. 21 alin (2) lit. f) 
şi alin (6) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
16.12.2016
Hotărîrea Judecătoriei Ciocana, 
mun. Chişinău din 16.12.2016 
(dosarul nr.2c-616/2016 (22-2-
8108-14122016) privind 
retragerea licenţei

Prescripţie nr. 05/133 din 
26.08.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 19 
alin (8) şi (9) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001
Prescripţie nr. 05/159 din 
21.10.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 10 
alin (1)  lit. c) şi art. 19 alin (9) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
041284
28.01.2013
28.01.2018

Decizie nr. 
160/RE din 
24.01.2013

mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin, 24

mun. Chişinău, str. 
Vadul lui Vodă, 100;
CF: 1012600037596;
Tel. 069888884
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată 
"FURTUNĂ&ASOCIAŢ
II"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

29.

PoloniaRetrasă prin decizia nr.173 din 
08.12.2016
conform art. 7alin (2) lit. a) art. 10 
alin (1) lit. c) art. 21 alin (2) lit. f) 
şi alin (6) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
16.12.2016
Hotărîrea Judecătoriei Ciocana, 
mun. Chişinău din 16.12.2016 
(dosarul nr.2c-616/2016 (22-2-
8108-14122016) privind 
retragerea licenţei

A MMII 
041381
12.02.2013
12.02.2018

mun. Chişinău, str. Cuza-
Vodă, 44

mun. Chişinău, str. 
Tighina, 49/3, of. 54;
CF: 1012600032351;
Tel. 078642079
Fax. 

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

30.



S.U.A.Retrasă prin decizia nr.143 din 
26.11.2013
Decizia nr.143 conform art.7 al (2) 
lit. a), art. 21 al (2) lit. f) al (6) , al 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
05.12.2013
retrasă prin hotărîrea judecătoriei 
Centru mun. Chişinău, în temeiul 
art. 7 al (2), art.21 al (2), lit. f) şi 
al (6) al Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

Prescripţie nr. 05/100 din 
10.09.2013
pct.1 lit e) din Anexa nr.2 al Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001; art.7 
alin (2) lit d), art. 10 alin (1) lit c), 
art. 19 alin (9) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001
Prescripţie nr. 05/105 din 
09.10.2013
pct.1 lit e) din Anexa nr.2 al Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001; art.7 
alin (2) lit d), art. 10 alin (1) lit c), 
art. 19 alin (9) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001

A MMII 
041427
15.02.2013
15.02.2018

Decizie nr. 
335/RE din 
14.02.2013

mun. Chişinău, str. 
Mitropolit G. Bănulescu 
Bodoni, 57

mun. Chişinău, str. 
Mitropolit G. Bănulescu 
Bodoni, 57;
CF: 1012600031882;
Tel. 060764868; 
023746662
Fax. 

Întreprinderea cu Capital 
Străin "IMAGINE 
TRAVEL CLUB" S.R.L.
* Activitatea de 
încadrare/înscriere a 
studenţilor în programe 
de schimb educaţional-
cultural în (S.U.A) *

31.

Emiratele Arabe 
Unite, Emiratele 
Arabe Unite

Sistarea temporară decizia nr.53 
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 
05.12.2016
conform Hotărîrii judecătoriei 
sect. Buiucani mun. Chişinău 
nr.2c-1098/2016
Retrasă prin decizia nr.185 din 
14.12.2016
conform art.7 alin (2) lit. a) şi art. 
21 alin (2) lit. a) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 0 din 12.02.2013
S-A ELIBERAT O LICENŢĂ 
nouă  AMMII nr. 041416

A MMII 
041416
15.02.2013
15.02.2018

Decizie nr. 
299/RE din 
12.02.2013

mun. Chişinău, bd Ştefan 
cel Mare şi Sfînt, 119

mun. Chişinău, bd. 
Ştefan cel Mare, 119, nr. 
1;
CF: 1002600048102;
Tel. 29 59 29
Fax. 

Societatea Comercială 
"TRAPEZA - TOUR" 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Emiratele 
Arabe Unite) *

32.

SUASistarea temporară decizia nr.54 
din 15.11.2013
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.10 din 
27.01.2014
în temeiul art.7 al.(2) lit. a) şi 
art.21 al (2) lit. a) ale Legii nr.451-
XV din 30.07.2001

A MMII 
041867
15.04.2013
15.04.2018

Decizie nr. 
816 din 
10.04.2013

mun. Chişinău, str. V. 
Alecsandri, 99 , of. 20  
SUSPENDATĂ 
TEMPORAR

mun. Chişinău, str. 
S.Lazo, 3, ap. 8;
CF: 1004600031405;
Tel. 222600, 202679, 
202680, 079114646
Fax. 202680

Societatea cu Răspundere 
Limitată ”MIGAM SG”
* Activitatea de 
încadrare/înscriere a 
studenţilor în programe 
de schimb educaţional-
cultural în (S.U.A) *

33.



S.U.A.Sistarea temporară decizia nr.84 
din 21.08.2014
în temeiul 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.331 din 
29.10.2014
în temeiul art. 7 alin (2) lit. a) şi 
art. 21 alin (2) lit. a) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 05/6 din 16.01.2014
în temeiul art.7 al (2) lit. d), art.10 
al (1) lit. c) şi art. 19 al (3), (6), (8) 
şi (9) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
041965
26.04.2013
26.04.2018

Decizie nr. 
936 din 
25.04.2013

mun. Chişinău, str. Mitrop. 
G. Bănulescu-Bodoni, 9

mun. Chişinău, 
s.Ciorescu, str. 
Alexandru Ioan Cuza, 
13;
CF: 1006600038970;
Tel. 224050, 069969341
Fax. 

Societatea Comercială 
”AMERITREX PREST” 
S.R.L.
* Activitatea de 
încadrare/înscriere a 
studenţilor în programe 
de schimb educaţional-
cultural în (S.U.A) *

34.

Retrasă prin decizia nr.180 din 
08.12.2016
conform art. 7alin (2) lit. a) art. 10 
alin (1) lit. c) art. 21 alin (2) lit. f) 
şi alin (6) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
13.01.2017
conform Hotărîrii judecătoriei 
Chişinău sediul Rîşcani nr.2-6992-
16

Prescripţie nr. 05/135 din 
26.08.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 19 
alin (8) şi (9) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001
Prescripţie nr. 05/155 din 
21.10.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 10 
alin (1)  lit. c) şi art. 19 alin (9) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
042169
10.06.2013
10.06.2018

Decizie nr. 
1191/RE 
din 
05.06.2013

mun. Chişinău, str. 
Independenţei, 40

mun. Chişinău, str. Gh. 
Madan, 87/4, ap. 10;
CF: 1013600014350;
Tel. 022854708; 
069327061
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată 
"BERNAŢKAIA & CO"
* Activitatea legată de 
plasarea în câmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

35.

PoloniaRetrasă prin decizia nr.161 din 
06.08.2015
în temeiul 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.902/RE din 
11.10.2013

Prescripţie nr. 05/127 din 
23.05.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit d), art.10 
alin (1) lit. c), art.19 alin (8) şi (10) 
ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 05/334 din 
10.10.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit d), art.10 
alin (1) lit. c), art.19 alin (9)  ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
042911
11.06.2013
11.06.2018

Decizie nr. 
1187/RE 
din 
05.06.2013

mun. Chişinău, str. M. 
Varlaam, 65

mun. Chişinău, bd 
Moscovei, 16, of. 18;
CF: 1010600001427;
Tel. 025175204; 
025175204
Fax. 

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

36.



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)*

37.

Retrasă prin decizia nr.182 din 
08.12.2016
conform art. 7alin (2) lit. a) art. 10 
alin (1) lit. c) art. 21 alin (2) lit. f) 
şi alin (6) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
19.12.2016
conform Hotărîrii judecătoria sect. 
Centru mun. Chişinău nr.2c-
1102/2016

Prescripţie nr. 05/137 din 
26.08.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 19 
alin (8) şi (9) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001
Prescripţie nr. 05/157 din 
21.10.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 10 
alin (1)  lit. c) şi art. 19 alin (9) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 05/157 din 
21.10.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 10 
alin (1)  lit. c) şi art. 19 alin (9) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
042395
16.07.2013
16.07.2018

Decizie nr. 
1448 din 
11.07.2013

mun. Chişinău, str. Valea 
Trandafirilor, 24

mun. Chişinău, str. 
Melestiu, 16/2, ap. 4A;
CF: 1012600026945;
Tel. 
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "IMPERIU 
DENYELL"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

38.



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

Prescripţie nr. 05/81 din 
09.04.2014
în temeiul art.7 alin.(2) lit. b) şi d) 
ale Legii nr. 451-XV din 30 iunie 
2001

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) *

39.



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) *

40.

PoloniaRetrasă prin decizia nr.55 din 
02.03.2015
în temeiul art.21 alin (2) lit. c) alin 
(3) şi alin (6) al Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
27.03.2015
în temeiul Hotărîrii judecătoriei 
sect. Buiucani mun. Chişinău nr.2-
2324/15

Prescripţie nr. 05/129 din 
23.05.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit d), art.10 
alin (1) lit. c), art.19 alin (8) şi (10) 
ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 05/332 din 
10.10.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit d), art.10 
alin (1) lit. c), art.19 alin (9)  ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
042788
02.10.2013
02.10.2018

Decizie nr. 
1896/RE 
din 
19.09.2013

mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin 22, bir. 521B

mun. Chişinău, or. 
Durleşti, str. Petru 
Rareş, 17/A;
CF: 1012600035606;
Tel. 078840048
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "INFINIT 
SYSTEM 
CONSULTING"
*  Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Polonia)  *

41.



Retrasă prin decizia nr.179 din 
08.12.2016
conform art. 7alin (2) lit. a) art. 10 
alin (1) lit. c) art. 21 alin (2) lit. f) 
şi alin (6) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
21.12.2016
Hotărîrea Judecătoriei Botanica, 
mun. Chișinău din 21.12.2016 
privind retragerea licenței

Prescripţie nr. 05/138 din 
01.09.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 19 
alin (8) şi (9) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001
Prescripţie nr. 05/154 din 
21.10.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 10 
alin (1)  lit. c) şi art. 19 alin (9) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
043036
13.11.2013
13.11.2018

Decizie nr. 
2160/RE 
din 
06.11.2013

mun. Chişinău, str. 
Uzinelor, 186/2

mun. Chişinău, str. 
Pandurilor, 53, ap.57;
CF: 1013600025185;
Tel. 068166999
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "GRAIN 
CONSULTING"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

42.

IsraelSistarea temporară decizia nr.36 
din 10.02.2014
în temeiul art.7 al (2) lit.a), art.20 
alin.(2) lit.a), alin.(3), (4) ale Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001
Reluarea decizia nr.27 din 
25.02.2014
în temeiul art.7 alin. (2) lit. a) şi 
art. 15 alin. (3)  şi art. 20 alin (4) 
ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.69 
din 02.07.2014
conform art.7 al (2) lit. a), art. 20 
alin (2) lit. a), alin (3) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.337 din 
04.11.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit. a) şi 
art. 21 alin (2) lit. a) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.27 din 
25.02.2014

Prescripţie nr. 05/147 din 
09.06.2014
art.7 alin.(2) lit. d), art.10 alin (1) 
lit. c), art.19 alin (9) şi (10) ale 
Legii 451/2001

A MMII 
043211
26.12.2013
26.12.2018

Decizie nr. 
2355/RE 
din 
04.12.2013

mun. Chişinău, str. Maria 
Cibotari, 37

mun. Chişinău, str. 
Porumbrele, 48;
CF: 1010600045979;
Tel. 069833030
Fax. 

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

43.

S.U.A.Retrasă prin decizia nr.247 din 
04.12.2015
conform art. 7 alin (2) lit. a) art. 
21 alin (2) lit.a) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07. 2001

A MMII 
043431
21.01.2014
21.01.2019

Decizie nr. 
48/RE din 
16.01.2014

mun. Chişinău, str. 
A.Puşkin, 8

mun. Chişinău, bd 
Mircea cel Bătrîn, 28, 
ap. 73;
CF: 1012600024181;
Tel. 060080079;
Fax. 022242081

Societatea cu Răspundere 
Limitată "USTRAVEL"
* Activitatea de 
încadrare/înscriere a 
studenţilor în programe 
de schimb educaţional-
cultural în (S.U.A) *

44.

Republica BelarusiRetrasă prin decizia nr.289 din 
18.09.2014
art.7 alin (2) lit a), art.21 alin (2) 
lit a) ale Legii 451/2001

A MMII 
043464
31.01.2014
31.01.2019

Decizie nr. 
86/RE din 
22.01.2014

mun. Chişinău, str. 
A.Russo, 1

mun. Chişinău, str. 
A.Russo, 1;
CF: 1002600051872;
Tel. 069172413
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "INTER 
AUTORITATE 
SERVICE"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Republica 
Belarusi) *

45.



Rusia, BelarusRetrasă prin decizia nr.376 din 
16.12.2014
în temeiul art.21 alin (3) şi alin (6) 
ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
12.01.2015
conform judecătoriei Centru mun 
Chişinău nr.3-3056/14

A MMII 
044847
23.06.2014
23.06.2019

Decizie nr. 
1440/RE 
din 
16.06.2014

mun. Chişinău, bd. 
Constantin Negruzzi 2 of. 
507

mun. Chişinău, str. 
Grenoble, 163/4, ap. 37;
CF: 1006600017683;
Tel. 022224011; 
079673580
Fax. 

Societatea Comercială 
"LAVIGASPLUS"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Rusia, 
Belarus)*

46.

Retrasă prin decizia nr.181 din 
08.12.2016
conform art. 7alin (2) lit. a) art. 10 
alin (1) lit. c) art. 21 alin (2) lit. f) 
şi alin (6) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

Prescripţie nr. 05/140 din 
01.09.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 19 
alin (8) şi (9) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001
Prescripţie nr. 05/156 din 
21.10.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 10 
alin (1)  lit. c) şi art. 19 alin (9) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
045872
06.10.2014
06.10.2019

Decizie nr. 
2452/RE 
din 
01.10.2014

mun. Chişinău, str. 
Independenţei, 40

mun. Chişinău, str. N. 
Dimo, 13/A, ap. 12;
CF: 1014600029928;
Tel. 067652562
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "PEREGRIMA"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

47.

S.U.A., S.U.A.Sistarea temporară decizia nr.21 
din 20.07.2016
conform art.20 alin (1)alin (3) şi 
alin (4) al Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
12.08.2016
conform  Hotărîrii judecătoriei 
sect. Centru mun. Chişinău nr 2c-
687/16
Retrasă prin decizia nr.133 din 
05.10.2016
conform art.7 alin (2) lit. a) şi art. 
21 alin (2) lit. e) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.415/RE din 
20.02.2015
Reperf. decizia nr.619/RE din 
13.03.2015
Reperf. decizia nr.873/RE din 
07.04.2015

A MMII 
047894
09.10.2014
09.10.2019

Decizie nr. 
2492/RE 
din 
07.10.2014

mun. Chişinău, str. 
Alexandru cel Bun, 108

mun. Chişinău, str. M. 
Lomonosov, 63/8;
CF: 1014600019857;
Tel. 068257000
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "WORK 
TRAVEL COMPANY"
activitatea de 
încadrare/înscriere a 
studenţilor în programe 
de schimb educaţional-
cultural în S.U.A., 
activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.)

48.

Retrasă prin decizia nr.175 din 
08.12.2016
conform art. 7alin (2) lit. a) art. 10 
alin (1) lit. c) art. 21 alin (2) lit. f) 
şi alin (6) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
19.12.2016
conform Hotărîrii Judecătoriei 
sect. Botanica nr.2c-1066/2016

Prescripţie nr. 05/143 din 
01.09.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 19 
alin (8) şi (9) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001
Prescripţie nr. 05/164 din 
21.10.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 10 
alin (1)  lit. c) şi art. 19 alin (9) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
047573
17.02.2015
16.02.2020

Decizie nr. 
349/RE din 
30.01.2015

mun. Chişinău, str. 
Armenească, 55, of. 113

mun. Chişinău, str. 
Independenţei, 36, ap. 
39;
CF: 1010600041742;
Tel. 069564222
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "CRISTAL 
MENAJ"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

49.



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) *

50.

Polonia, RusiaSistarea temporară decizia nr.60 
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 Hotăririi judecătoriei 
sect. Centru munh. Chişinău nr.2c-
1051/2016
Retrasă prin decizia nr.24 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

Prescripţie nr. 05/231 din 
24.07.2014
în temeiul art.7 alin (2) şi art.21 
alin (2) lit. h) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001

A MMII 
048683
12.06.2015
11.06.2020

Decizie nr. 
1417/RE 
din 
29.04.2015

mun. Chişinău, str. 
Bucureşti, 23/A, of. 316
mun. Chişinău, bd 
Decebal, 76, of. 1015
mun. Chişinău, bd Ştefan 
cel Mare şi Sfînt, 69, of. 
406

mun. Chişinău, str. 
Bucureşti, 23/A, of. 316;
CF: 1011600032273;
Tel. 222165; 079419779
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "TST GRUP 
EUROPEAN"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară şi în străinătatea 
(Polonia, Rusia) *

51.

R. TurciaSistarea temporară decizia nr.61 
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 
08.12.2016
conform judecătoriei sect. Centru 
mun. Chişinău nr.2c-1053/2016
Retrasă prin decizia nr.187 din 
14.12.2016
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 
049359
15.07.2015
14.07.2020

Decizie nr. 
20208/RE 
din 
07.07.2015

mun. Chişinău, bd Ştefan 
cel Mare, 6

mun. Chişinău, bd 
Ştefan cel Mare, 6;
CF: 1006600026045;
Tel. 069199977
Fax. 

Întreprinderea Mixtă 
"AKIF-GROUP" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Turcia) *

52.



Retrasă prin decizia nr.178 din 
08.12.2016
conform art. 7alin (2) lit. a) art. 10 
alin (1) lit. c) art. 21 alin (2) lit. f) 
şi alin (6) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
23.12.2016
conform Hotărîrii judecătoriei 
sect. Rîşcani mun. Chişinău nr.2-
7015/2016

Prescripţie nr. 05/150 din 
01.09.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 19 
alin (8) şi (9) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001
Prescripţie nr. 05/163 din 
21.10.2016
conform art. 7 alin (2) lit d), art. 10 
alin (1)  lit. c) şi art. 19 alin (9) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
049731
24.08.2015
23.08.2020

Decizie nr. 
2449/RE 
din 
21.08.2015

mun. Chişinău, str. Al. 
Vlahuţă, 19/1

mun. Chişinău, str. D. 
Rîşcanu, 11, ap. 62;
CF: 1013600036862;
Tel. 069344913
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "PERSON & 
WORK"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

53.

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) *

54.

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)  *

55.


