
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

Arabe UniteRetrasă prin decizia nr.2433 din 
05.07.2006
art. 7 alin. (2) lit. b) ți art. 21 alin.
(1) lit. f) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.3955 din 
09.11.2005

A MMII 
017689
29.10.2003
29.10.2008

Decizie nr. 
3162 din 
22.10.2003

mun. Chişinău, str. 
Tighina, 65, of. 608

mun. Chişinău, str. E. 
Coca, 15, ap. 202;
CF: 29361018;
Tel. 276365
Fax. 271365

Firma "APOLITOS" 
S.R.L.
*Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetățenilor în 
străinătate (Emiratele 
Arabe Unite)*

1.

R.MoldovaRetrasă prin decizia nr.2934 din 
15.08.2005

A MMII 
010944
09.12.2003
09.12.2008

Decizie nr. 
3627 din 
04.12.2003

mun. Chişinău, str. Kiev, 
16/1

mun. Chişinău, bd. 
Dacia, 24, ap. 129;
CF: 1003600071170;
Tel. 498566
Fax. 

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

2.

JaponiaSistarea temporară decizia nr.1516 
din 23.06.2004

Retrasă prin decizia nr.3914 din 
29.12.2004

A MMII 
011968
24.03.2004
24.03.2009

Decizie nr. 
665 din 
22.03.2004

mun. Chişinău, bd 
Negruzzi, 7, of. 334

mun. Chişinău, str. Cuza 
Vodă, 9, ap. 10;
CF: 1003600100917;
Tel. 533307
Fax. 

Societatea Comercială 
"GRITA PREST" S.R.L.
* activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Japonia) *

3.

RusiaRetrasă prin decizia nr.2826 din 
03.08.2005

A MMII 
012215
06.05.2004
06.05.2009

Decizie nr. 
977 din 
26.04.2004

mun. Chişinău, str. Vlaicu 
Pîrcălab, 37

mun. Chişinău, str. 
Calea Orheiului, 105/71;
CF: 837856;
Tel. 226102, 224584
Fax. 

Firma de Producţie şi 
Comerţ "MALDINI" 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Rusia) *

4.



ItaliaSistarea temporară decizia nr.2923 
din 12.08.2005

Retrasă prin decizia nr.647 din 
27.02.2006

A MMII 
012693
15.07.2004
15.07.2009

Decizie nr. 
1666 din 
12.07.2004

mun. Chişinău, bd. Ştefan 
cel Mare, 1, of. 447

mun. Chişinău, str. 
Burebista, 36, ap. 36A;
CF: 32142011;
Tel. 528736, 571881
Fax. 

Întreprinderea Mixtă 
"SAMRUST" S.R.L.
*Activitatea legată de 
plasarea îm cîmpul 
muncii a cetățenilor în 
străinătate (Italia)*

5.



Israel, IsraelRetrasă prin decizia nr.21 din 
16.02.2012
Art. 7 alin. (2) lit. a) si art. 21 alin. 
(2) lit. a) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.561 din 
16.02.2005
Reperf. decizia nr.1924 din 
23.05.2005
Reperf. decizia nr.3002 din 
22.08.2005
Reperf. decizia nr.4173 din 
30.11.2005
Reperf. decizia nr.435 din 
13.02.2006
Reperf. decizia nr.173 din 
18.01.2007
Reperf. decizia nr.1841 din 
17.05.2007
Reperf. decizia nr.3249 din 
22.08.2007
Reperf. decizia nr.5039 din 
20.12.2007
Reperf. decizia nr.04 din 
09.01.2008
Reperf. decizia nr.540 din 
15.02.2008
Reperf. decizia nr.1733 din 
14.04.2008
Reperf. decizia nr.3441 din 
23.07.2008
Reperf. decizia nr.4060 din 
18.09.2008
Reperf. decizia nr.4743 din 
14.11.2008
Reperf. decizia nr.3537 din 
17.09.2009
Reperf. decizia nr.924 din 
10.03.2010
Reperf. decizia nr.1601 din 
22.04.2010
Reperf. decizia nr.4842 din 
25.10.2010
Reperf. decizia nr.3371 din 
21.10.2011
Reperf. decizia nr.4040 din 
20.12.2011

Prescripţie nr. 05/07 din 
24.01.2006

A MMII 
016014
16.11.2004
16.11.2014
A MMII 
016014
16.11.2009
16.11.2014

Decizie nr. 
3025 din 
11.11.2004

Prelungire 
decizia 
nr.3537 din 
17.09.2009

mun. Chişinău, str. Sfatul 
țării, 2

mun. Chişinău, str. 
Pietrarilor, 8/1, ap.21;
CF: 1004600060696;
Tel. 23 84 49, 73 38 51, 
069147559
Fax. 

Întreprinderea 
Individuală ”JALBA-
MIM-SERVICE”
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Israel) *

6.



JaponiaRetrasă prin decizia nr.2912 din 
30.07.2007
art. 7 alin. (2) lit. b), art. 15 alin. 
(3) şi art. 21 alin. (1) lit. f) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.571 din 
22.02.2006
Reperf. decizia nr.3204 din 
01.09.2006

A MMII 
013830
24.11.2004
24.11.2009

Decizie nr. 
3180 din 
23.11.2004

mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin, 22, of. 318

mun. Chişinău, bd 
Moscova, 9, ap.37;
CF: 1004600023246;
Tel. 221973, 069293910
Fax. 

Soietatea Comercială 
"SOMEI ART" S.R.L.
* activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Japonia) *

7.

Republica 
Moldova

Retrasă prin decizia nr.2224 din 
14.06.2007
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. b), art. 
21 alin.(1) lit. a)  din Legea nr. 
451-XV din 30.07.2001

A MMII 
014383
18.01.2005
18.01.2010

Decizie nr. 
147 din 
14.01.2005

mun. Chişinău, bd. Ştefan 
cel Mare, 169, of. 14

mun. Chişinău, 
str.Doina,163;
CF: 1004600069769;
Tel. 
340624,758798,069597
008
Fax. 

Societatea Comercială 
"CND-LUX "S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

8.

RusiaRetrasă prin decizia nr.3098 din 
01.09.2005
Art. 21 alin. (1) lit. h)  al Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Anularea retragerii prin decizia 
nr.2514 din 11.07.2006
Art. 31 şi 32 alin. (2) ) ale  Legii 
contenciosului administrativ nr. 
793-XIV din 10.02.2000
Retrasă prin decizia nr.2515 din 
11.07.2006
Art. 19 alin. (7) şi art. 21 alin. (1) 
lit. d)  ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 privind licenţierea 
unor genuri de activitate

Prescripţie nr. 05/253 din 
03.08.2005
Art. 19 alin. (5) lit. b) al Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de activitate
Prescripţie nr. 05/263 din 
16.08.2005
art. 7 alin. (2) lit. f) şi art. 19 alin. 
(5) lit. b) al Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 privind licenţierea unor 
genuri de activitate

A MMII 
015992
23.05.2005
23.05.2010

Decizie nr. 
1925 din 
23.05.2005

mun. Chişinău, str. Anton 
Pann 4, of. 412

mun. Chişinău, 
str.Rîşcanu, 31/1, ap. 
21;
CF: 1004600049859;
Tel. 232729, 234136
Fax. 

Societatea Comercială 
"LUŢIŞIN & CO" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Rusia) *

9.

JaponiaRetrasă prin decizia nr.2456 din 
07.07.2006

Reperf. decizia nr.2653 din 
19.07.2005
Reperf. decizia nr.651 din 
28.02.2006

A MMII 
016150
08.06.2005
08.06.2010

Decizie nr. 
2119 din 
06.06.2005

mun. Chişinău, bd. 
Decebal, 72/1, of. 4

mun. Chişinău, str. 
Calea Ieşilor, 59/1, ap. 
97;
CF: 1004601000354;
Tel. 759645, 274583
Fax. 

Întreprinderea cu Capital 
Străin "JMA - 
COMPANY" S.R.L.
* activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Japonia) *

10.



ItaliaSistarea temporară decizia nr.3195 
din 30.08.2006
Art. 20 alin. (3) al Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate (în baza cererii nr. 
35/276)
Reluarea decizia nr.4130 din 
20.11.2006
Art. 20 alin. (4) al Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Sistarea temporară decizia nr.364 
din 02.02.2007
Art. 20 alin. (1)  lit. b) şi alin. (3) 
al Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 privind licenţierea 
unor genuri de activitate (în baza 
cererii nr. 35/44)
Reluarea decizia nr.812 din 
28.02.2007
Art. 20 alin. (4) al Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Sistarea temporară decizia nr.2212 
din 13.06.2007
Art. 20  alin. 1 lit. b) şi alin. (3) al 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate (în baza cererii nr. 
35/171)
Retrasă prin decizia nr.5307 din 
29.12.2007
Art. 7 alin. (2) lit. b) şi art. 21 alin. 
(1) lit. g) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 privind licenţierea 
unor genuri de activitate

Reperf. decizia nr.4130 din 
20.11.2006
Reperf. decizia nr.812 din 
28.02.2007

A MMII 
016175
14.06.2005
14.06.2010

Decizie nr. 
2161 din 
10.06.2005

mun. Chişinău, Str. 
Columna, 91, of. 1

r-l. Criuleni, s.Coşerniţa, 
;
CF: 1004600029466;
Tel. 228666
Fax. 

Societatea Comercială 
„ENZIN” SRL
*Activitatea legată de 
plasarea îm cîmpul 
muncii a cetățenilor în 
străinătate (Italia)*

11.

PoloniaRetrasă prin decizia nr.3560 din 
04.10.2006

A MMII 
016345
30.06.2005
30.06.2010

Decizie nr. 
2379 din 
29.06.2005

mun. Chişinău, str. V. 
Alexandri, 1, of. 708

mun. Chişinău, str. 
Valea Crucii, 2/1, ap. 7;
CF: 1005600012821;
Tel. 562508
Fax. 

Societatea Comercială 
"TOMIAN BRIO" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Polonia) *

12.



Romania, CipruSistarea temporară decizia nr.198 
din 24.01.2006
în temeiul art. 20 alin. (1)  lit. b) şi 
alin. (3) al Legii nr. 451- XV din 
30.07.2001 privind licenţierea 
unor genuri de activitate
Reluarea decizia nr.955 din 
22.03.2006
în temeiul art. 20 alin. (4)   al 
Legii nr. 451- XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate
Sistarea temporară decizia nr.4565 
din 21.12.2006
în temeiul art. 20 alin. (1)  lit. b)  
al Legii nr. 451- XV din 
30.07.2001 privind licenţierea 
unor genuri de activitate
Reluarea decizia nr.2073 din 
01.06.2007
în temeiul art. 20 alin. (4)  al Legii 
nr. 451- XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate
Retrasă prin decizia nr. din 
25.08.2010
Hotărîrea Judecătoriei Economice 
de Circumscripţie mun. Chişinău 
privind retragerea licenţei

Reperf. decizia nr.955 din 
22.03.2006
Reperf. decizia nr.2073 din 
01.06.2007
Reperf. decizia nr.458 din 
12.02.2008

Prescripţie nr. 05/39 din 
15.04.2008
Art. 19 alin. (5) lit. b) al Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de activitate
Prescripţie nr. 05/220 din 
10.12.2009
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
027469
01.07.2005
01.07.2010

Decizie nr. 
2376 din 
28.06.2005

mun. Chişinău, str. A. 
Russo, 1, of.419

mun. Chişinău, str. 
Dimo, 7/3, ap.82;
CF: 1004600070620;
Tel. 450762, 450759, 
079488714
Fax. 

Societatea Comercială 
”PERROM-TUR” S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Cipru, 
România) *

13.



IsraelSistarea temporară decizia nr.165 
din 20.01.2006
art. 20 alin. (1) lit. b), şi alin.  (3) 
ale  Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 privind licenţierea 
unor genuri de activitate (în baza 
cererii nr. 35/24)
Reluarea decizia nr.926 din 
20.03.2006
art. 20 alin. (4) al  Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Sistarea temporară decizia nr.150 
din 17.01.2007
art. 20 alin. (1) lit. b), alin. (3) al  
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate ( în baza cererii nr. 
35/20)
Sistarea temporară decizia nr.1530 
din 13.04.2007
art. 20 alin. (1) lit. b), alin. (3)  al  
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate (în baza cererii nr. 
35/119)
Reluarea decizia nr.2773 din 
17.07.2007
art. 7 alin. (2) lit. b) şi art. 15 alin. 
(1) şi art. 20alin. (4) ale  Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Sistarea temporară decizia nr.2986 
din 01.08.2007
art. 20 alin. (1) lit. b) şi  alin. (3)  
al  Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 privind licenţierea 
unor genuri de activitate (în baza 
cererii nr. 35/244)
Reluarea decizia nr.3606 din 
19.09.2007
art. 7 alin. (2) lit. b), art. 15 alin. 
(2) şi art. 20 alin. (4)  ale  Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Sistarea temporară decizia nr.4643 
din 30.11.2007
art. 20 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) al 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate ( în baza cererii nr. 
35/29)
Reluarea decizia nr.2542 din 
28.05.2008
art. 7 alin. (2) lit. b) , art. 15 alin. 
(2) şi art. 20 alin. (4)  al  Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Sistarea temporară decizia nr.3075 
din 27.06.2008
art. 7 alin. (2) lit. a) şi art. 20 alin. 
(2) lit. a), alin. (3) şi (4) ale  Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de 
întreprinzător ( în baza cererii nr. 
34/96)
Reluarea decizia nr.3735 din 
14.08.2008
art. 7 alin. (2) lit. b), art. 15 alin. 
(1) şi art. 20 alin. (4) ale  Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător
Sistarea temporară decizia nr.3953 
din 08.09.2008
art. 7 alin. (2) lit. a) şi art. 20 alin. 
(2) lit. a), alin. (3) şi (4) ale  Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de 
întreprinzător ( în baza cererii nr. 
34/114)
Reluarea decizia nr.4679 din 
10.11.2008

Sistarea temporară decizia nr.3269 
din 21.08.2009
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.3989 din 
04.11.2009

Sistarea temporară decizia nr.4801 
din 29.12.2009
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.3256 
din 30.06.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.20 alin.(2) 
lit.a), alin.(39 şi (4) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001
Reluarea decizia nr.3852 din 
09.08.2010

Sistarea temporară decizia nr.4541 
din 29.09.2010
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.5416 din 
06.12.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 lit.a) 
ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.926 din 
20.03.2006
Reperf. decizia nr.2773 din 
17.07.2007
Reperf. decizia nr.3606 din 
19.09.2007
Reperf. decizia nr.2542 din 
28.05.2008
Reperf. decizia nr.3735 din 
14.08.2008
Reperf. decizia nr.4679 din 
10.11.2008
Reperf. decizia nr.3989 din 
04.11.2009
Reperf. decizia nr.435 din 
08.02.2010
Reperf. decizia nr.1554 din 
19.04.2010
Reperf. decizia nr.3852 din 
09.08.2010

Prescripţie nr. 05/93 din 
28.05.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006
Prescripţie nr. 05/271 din 
01.12.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8).
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
033773
21.12.2005
21.12.2010

Decizie nr. 
4434 din 
21.12.2005

mun. Chişinău, Str. Doina 
şi Ion Aldea-Teodorovici, 
11/1

or.Făleşti, str. Ştefan cel 
Mare, 83;
CF: 1003602001546;
Tel. 74 65 08, 71 66 79, 
069189884
Fax. 

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

14.



IsraelSistarea temporară decizia nr.165 
din 20.01.2006
art. 20 alin. (1) lit. b), şi alin.  (3) 
ale  Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 privind licenţierea 
unor genuri de activitate (în baza 
cererii nr. 35/24)
Reluarea decizia nr.926 din 
20.03.2006
art. 20 alin. (4) al  Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Sistarea temporară decizia nr.150 
din 17.01.2007
art. 20 alin. (1) lit. b), alin. (3) al  
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate ( în baza cererii nr. 
35/20)
Sistarea temporară decizia nr.1530 
din 13.04.2007
art. 20 alin. (1) lit. b), alin. (3)  al  
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate (în baza cererii nr. 
35/119)
Reluarea decizia nr.2773 din 
17.07.2007
art. 7 alin. (2) lit. b) şi art. 15 alin. 
(1) şi art. 20alin. (4) ale  Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Sistarea temporară decizia nr.2986 
din 01.08.2007
art. 20 alin. (1) lit. b) şi  alin. (3)  
al  Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 privind licenţierea 
unor genuri de activitate (în baza 
cererii nr. 35/244)
Reluarea decizia nr.3606 din 
19.09.2007
art. 7 alin. (2) lit. b), art. 15 alin. 
(2) şi art. 20 alin. (4)  ale  Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Sistarea temporară decizia nr.4643 
din 30.11.2007
art. 20 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) al 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate ( în baza cererii nr. 
35/29)
Reluarea decizia nr.2542 din 
28.05.2008
art. 7 alin. (2) lit. b) , art. 15 alin. 
(2) şi art. 20 alin. (4)  al  Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Sistarea temporară decizia nr.3075 
din 27.06.2008
art. 7 alin. (2) lit. a) şi art. 20 alin. 
(2) lit. a), alin. (3) şi (4) ale  Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de 
întreprinzător ( în baza cererii nr. 
34/96)
Reluarea decizia nr.3735 din 
14.08.2008
art. 7 alin. (2) lit. b), art. 15 alin. 
(1) şi art. 20 alin. (4) ale  Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător
Sistarea temporară decizia nr.3953 
din 08.09.2008
art. 7 alin. (2) lit. a) şi art. 20 alin. 
(2) lit. a), alin. (3) şi (4) ale  Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de 
întreprinzător ( în baza cererii nr. 
34/114)
Reluarea decizia nr.4679 din 
10.11.2008

Sistarea temporară decizia nr.3269 
din 21.08.2009
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.3989 din 
04.11.2009

Sistarea temporară decizia nr.4801 
din 29.12.2009
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.3256 
din 30.06.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.20 alin.(2) 
lit.a), alin.(39 şi (4) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001
Reluarea decizia nr.3852 din 
09.08.2010

Sistarea temporară decizia nr.4541 
din 29.09.2010
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.5416 din 
06.12.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 lit.a) 
ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.926 din 
20.03.2006
Reperf. decizia nr.2773 din 
17.07.2007
Reperf. decizia nr.3606 din 
19.09.2007
Reperf. decizia nr.2542 din 
28.05.2008
Reperf. decizia nr.3735 din 
14.08.2008
Reperf. decizia nr.4679 din 
10.11.2008
Reperf. decizia nr.3989 din 
04.11.2009
Reperf. decizia nr.435 din 
08.02.2010
Reperf. decizia nr.1554 din 
19.04.2010
Reperf. decizia nr.3852 din 
09.08.2010

Prescripţie nr. 05/93 din 
28.05.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006
Prescripţie nr. 05/271 din 
01.12.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8).
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
033773
21.12.2005
21.12.2010

Decizie nr. 
4434 din 
21.12.2005

mun. Chişinău, Str. Doina 
şi Ion Aldea-Teodorovici, 
11/1

or.Făleşti, str. Ştefan cel 
Mare, 83;
CF: 1003602001546;
Tel. 74 65 08, 71 66 79, 
069189884
Fax. 

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

14.



IsraelSistarea temporară decizia nr.165 
din 20.01.2006
art. 20 alin. (1) lit. b), şi alin.  (3) 
ale  Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 privind licenţierea 
unor genuri de activitate (în baza 
cererii nr. 35/24)
Reluarea decizia nr.926 din 
20.03.2006
art. 20 alin. (4) al  Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Sistarea temporară decizia nr.150 
din 17.01.2007
art. 20 alin. (1) lit. b), alin. (3) al  
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate ( în baza cererii nr. 
35/20)
Sistarea temporară decizia nr.1530 
din 13.04.2007
art. 20 alin. (1) lit. b), alin. (3)  al  
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate (în baza cererii nr. 
35/119)
Reluarea decizia nr.2773 din 
17.07.2007
art. 7 alin. (2) lit. b) şi art. 15 alin. 
(1) şi art. 20alin. (4) ale  Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Sistarea temporară decizia nr.2986 
din 01.08.2007
art. 20 alin. (1) lit. b) şi  alin. (3)  
al  Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 privind licenţierea 
unor genuri de activitate (în baza 
cererii nr. 35/244)
Reluarea decizia nr.3606 din 
19.09.2007
art. 7 alin. (2) lit. b), art. 15 alin. 
(2) şi art. 20 alin. (4)  ale  Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Sistarea temporară decizia nr.4643 
din 30.11.2007
art. 20 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) al 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate ( în baza cererii nr. 
35/29)
Reluarea decizia nr.2542 din 
28.05.2008
art. 7 alin. (2) lit. b) , art. 15 alin. 
(2) şi art. 20 alin. (4)  al  Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Sistarea temporară decizia nr.3075 
din 27.06.2008
art. 7 alin. (2) lit. a) şi art. 20 alin. 
(2) lit. a), alin. (3) şi (4) ale  Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de 
întreprinzător ( în baza cererii nr. 
34/96)
Reluarea decizia nr.3735 din 
14.08.2008
art. 7 alin. (2) lit. b), art. 15 alin. 
(1) şi art. 20 alin. (4) ale  Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător
Sistarea temporară decizia nr.3953 
din 08.09.2008
art. 7 alin. (2) lit. a) şi art. 20 alin. 
(2) lit. a), alin. (3) şi (4) ale  Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de 
întreprinzător ( în baza cererii nr. 
34/114)
Reluarea decizia nr.4679 din 
10.11.2008

Sistarea temporară decizia nr.3269 
din 21.08.2009
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.3989 din 
04.11.2009

Sistarea temporară decizia nr.4801 
din 29.12.2009
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.3256 
din 30.06.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.20 alin.(2) 
lit.a), alin.(39 şi (4) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001
Reluarea decizia nr.3852 din 
09.08.2010

Sistarea temporară decizia nr.4541 
din 29.09.2010
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.5416 din 
06.12.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 lit.a) 
ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.926 din 
20.03.2006
Reperf. decizia nr.2773 din 
17.07.2007
Reperf. decizia nr.3606 din 
19.09.2007
Reperf. decizia nr.2542 din 
28.05.2008
Reperf. decizia nr.3735 din 
14.08.2008
Reperf. decizia nr.4679 din 
10.11.2008
Reperf. decizia nr.3989 din 
04.11.2009
Reperf. decizia nr.435 din 
08.02.2010
Reperf. decizia nr.1554 din 
19.04.2010
Reperf. decizia nr.3852 din 
09.08.2010

Prescripţie nr. 05/93 din 
28.05.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006
Prescripţie nr. 05/271 din 
01.12.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8).
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
033773
21.12.2005
21.12.2010

Decizie nr. 
4434 din 
21.12.2005

mun. Chişinău, Str. Doina 
şi Ion Aldea-Teodorovici, 
11/1

or.Făleşti, str. Ştefan cel 
Mare, 83;
CF: 1003602001546;
Tel. 74 65 08, 71 66 79, 
069189884
Fax. 

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

14.

SUASistarea temporară decizia nr.207 
din 25.01.2010
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
Sistarea temporară decizia nr.2845 
din 02.06.2010
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
Retrasă prin decizia nr.4032 din 
20.08.2010
Art. 7 alin. (2) lit. a) şi art. 21 alin. 
(2) lit. a) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 privind reglemntarea 
prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător.

Reperf. decizia nr.110 din 
15.01.2007
Reperf. decizia nr.2983 din 
31.07.2007
Reperf. decizia nr.4487 din 
22.11.2007
Reperf. decizia nr.46 din 
15.01.2008
Reperf. decizia nr.2450 din 
22.05.2008
Reperf. decizia nr.4104 din 
23.09.2008
Reperf. decizia nr.5121 din 
15.12.2008
Reperf. decizia nr.655 din 
22.02.2010

Prescripţie nr. 05/151 din 
19.06.2008
Art. 9 alin.(8) şi (10) al Legii nr. 
451-IV din 30.06. 2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător
Prescripţie nr. 05/91 din 
28.05.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006

A MMII 
033896
10.01.2006
10.01.2011

Decizie nr. 
65 din 
06.01.2006

mun. Chişinău, str. 
Mirceşti, 42, of. 108, 108 
"A"

mun. Chişinău, str. 
Mirceşti, 44;
CF: 39408015;
Tel. 31 22 15
Fax. 

Asociaţia Obştească 
"ACORD"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.)

15.



Republica 
Lituania, 
Republica Cehia, 
Polonia

A MMII 
030239
24.01.2006
24.01.2011

Decizie nr. 
3615 din 
05.08.2008

mun. Chişinău, str. 
Mitropolit G. Bănulescu-
Bodoni, 45, of. 106

mun. Chişinău, str. 
Mitropolit G.Bănulescu-
Bodoni , 45;
CF: 1005600048516;
Tel. 211261, 290474, 
069146380
Fax. 

Întreprinderea cu Capital 
Străin 
„BALKANEXPOJOB” 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Republica 
Lituania, Republica 
Cehia, Polonia) *

16.

Republica 
Moldova

Retrasă prin decizia nr.3315 din 
28.08.2007
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) şi 
art. 21 alin. (1) lit. a) ale Legii nr. 
451 - XV din 30.07.2001

A MMII 
000626
15.02.2006
15.02.2011

Decizie nr. 
422 din 
10.02.2006

mun. Chişinău, str. Gh. 
Asachi, 1 "V", bir. nr. 2

mun. Chişinău, str. Gh. 
Asachi, 1 "V";
CF: 1005600003296;
Tel. 731105, 731110
Fax. 731168

Societatea Comercială 
"V & C IMOBIL 
CONSULTING" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

17.

IsraelRetrasă prin decizia nr.2799 din 
27.07.2006

A MMII 
006312
21.02.2006
21.02.2011

Decizie nr. 
492 din 
15.02.2006

or. Cimişlia, str. Decebal, 
17

or. Cimişlia, str. Ştefan 
cel Mare, 8;
CF: 1005605000577;
Tel. 505076, 069227319
Fax. 

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

18.

Republica 
Moldova

Retrasă prin decizia nr.2179 din 
12.06.2007
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. b), art. 
21 alin. (1) lit. f) şi alin. (9) din 
Legea nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
020340
07.03.2006
07.03.2011

Decizie nr. 
708 din 
06.03.2006

mun. Chişinău, str. 
Bucureşti, 13 "V"

mun. Chişinău, str. 
Tighina, 31;
CF: 1004600073056;
Tel. 549106
Fax. 541387

Societatea Comercială 
"LUXEXPERT" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

19.

S.U.A., S.U.A.Retrasă prin decizia nr.3869 din 
27.10.2009
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.3883 din 
01.11.2006
Reperf. decizia nr.5088 din 
24.12.2007
Reperf. decizia nr.1389 din 
25.03.2008
Reperf. decizia nr.5376 din 
31.12.2008

A MMII 
027024
13.03.2006
13.03.2011

Decizie nr. 
763 din 
09.03.2006

mun. Chişinău, str. Puțkin 
A., 5, of.3

mun. Chişinău, str. 
Puşkin A., 5, ap. 3;
CF: 1005600049580;
Tel. 244236, 244909
Fax. 244236

Întreprinderea Mixtă 
”STUDENT 
ADVENTURE” S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în câmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.) *

20.

CipruSistarea temporară decizia nr.4922 
din 28.11.2008
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.229 din 
30.01.2009
atr. 7 alin (2) lit. a) şi art. 21 alin 
(2) lit. a) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.2539 din 
05.07.2007
Reperf. decizia nr.2995 din 
23.06.2008
Reperf. decizia nr.3567 din 
01.08.2008

A MMII 
020911
11.04.2006
11.04.2011

Decizie nr. 
1205 din 
10.04.2006

mun. Chişinău, str. V. 
Alecsandri, 19

mun. Chişinău, str. 
Valea Crucii, 4, ap. 240;
CF: 1002600033139;
Tel. 21 73 55, 73 12 44, 
079590231
Fax. 73 12 44

Firma "EUROTUR 
ART" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Cipru) *

21.



Marea BritanieRetrasă prin decizia nr.4275 din 
24.11.2009
art.7 aln.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.3842 din 
30.10.2006
Reperf. decizia nr.2505 din 
27.05.2008
Reperf. decizia nr.3458 din 
24.07.2008
Reperf. decizia nr.1408 din 
22.04.2009
Reperf. decizia nr.3670 din 
29.09.2009

A MMII 
032813
17.04.2006
17.04.2011

Decizie nr. 
1229 din 
11.04.2006

mun. Chişinău, str. V. 
Alecsandri, 78, of.510

mun. Chişinău, str. V. 
Alecsandri, 78, of. 510;
CF: 1006600005297;
Tel. 531877,  
069463741
Fax. 531877

Societatea Comercială „ 
INTREC 
CONSULTING” S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară şi străinătate (Marea 
Britanie) *

22.

Polonia, Letonia, 
Cehia

Retrasă prin decizia nr.1117 din 
13.03.2008
Art. 21 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) al 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate

Reperf. decizia nr.3151 din 
28.08.2006
Reperf. decizia nr.169 din 
18.01.2007
Reperf. decizia nr.1445 din 
10.04.2007
Reperf. decizia nr.2850 din 
24.07.2007
Reperf. decizia nr.3406 din 
04.09.2007
Reperf. decizia nr.3855 din 
05.10.2007
Reperf. decizia nr.4692 din 
04.12.2007
Reperf. decizia nr.4897 din 
14.12.2007

A MMII 
026873
02.08.2006
02.08.2011

Decizie nr. 
2672 din 
26.07.2006

mun. Bălţi, str. Sf. Nicolai, 
3
mun. Chişinău, str. 
Tighina, 65, of. 515
mun. Chişinău, bd 
Negruzzi, 2, of. 322

mun. Chişinău, str. 
Ciocana, 12, ap. 69;
CF: 1006600000351;
Tel. 54 85 56,
Fax. 

Societatea Comercială 
„ALSENA lMPEX” SRL
activitatea legetă de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară şi străinătate 
(Polonia, Republica 
Letonia, Republica Cehă)

23.

Polonia, PoloniaRetrasă prin decizia nr.14 din 
14.01.2009
art.7 alin(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
022040
02.08.2006
02.08.2011

Decizie nr. 
2673 din 
26.07.2006

mun. Chişinău, str. A. 
țciusev, 103

mun. Chişinău, str. 
țciusev, 103, ap. (of.) 2;
CF: 1002600053511;
Tel. 241751, 238723, 
069125750
Fax. 238723

Cooperativa de Producție 
”CĂLĂTORUL-
PUTEțESTVENIC”
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Polonia) *

24.

Lituania, 
Republica Ceha, 
Letonia

Retrasă prin decizia nr.1495 din 
29.04.2009
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.4244 din 
06.11.2007
Reperf. decizia nr.1242 din 
19.03.2008

A MMII 
027934
11.09.2006
11.09.2011

Decizie nr. 
3225 din 
05.09.2006

mun. Chişinău, str. Ismail, 
23
mun. Balţi, str. țtefan cel 
Mare, 112

mun. Chişinău, str. 
Ismail, 23;
CF: 1006600010891;
Tel. 277587, 079737304
Fax. 277587

Societatea Comercială 
”DANISILV” S.R.L.
*Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetățănilor în 
străinătate (Republica 
Lituania, Republica 
Cehă, Republica Letonia)
*

25.



A MMII 
029643
22.09.2006
22.09.2011

Decizie nr. 
3843 din 
28.08.2008

mun. Chişinău, str. 
Decebal, 72/1

mun. Chişinău, str.Calea 
Ieşilor, 59/1, ap. 97;
CF: 1006600032978;
Tel. 079028043, 
759649, 537116
Fax. 

Societatea Comercială 
”JMA - COM” S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Japonia, 
Romania, Republica 
Cipru, Republica 
Polonia) *

26.

LetoniaSistarea temporară decizia nr.4059 
din 22.10.2007

Sistarea temporară decizia nr.1161 
din 14.03.2008

Retrasă prin decizia nr.2005 din 
23.04.2008
Art. 7 alin. (2) lit. b) şi art. 21 alin. 
(1) lit. a) ale Legii nr. 451-XV din 
30. 07 2001 privind licenţierea 
unor genuri de activitate

A MMII 
022343
25.09.2006
25.09.2011

Decizie nr. 
3269 din 
08.09.2006

or. Glodeni, str. Zgîrcea, 3or. Glodeni, str. Zgîrcea, 
3;
CF: 1006602001488;
Tel. 0249 70596    0249 
70560
Fax. 

Societatea Comercială  
„INTERSERVPERSON
AL” S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Republica 
Letonia) *

27.

Cehia, RusiaRetrasă prin decizia nr.1961 din 
23.05.2007
în temeiul art. 7 alin (2) lit. b) şi 
art. 21 alin. (2) din Legea nr. 451-
XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.4632 din 
25.12.2006
Reperf. decizia nr.649 din 
20.02.2007

A MMII 
023326
28.09.2006
28.09.2011

Decizie nr. 
3436 din 
25.09.2006

mun. Chişinău, bd. Ştefan 
cel Mare şi Sfînt, 1, bir. 
510

mun. Chişinău, str. 
Belinski V., 89/1;
CF: 1006600010949;
Tel. 27 42 62
Fax. 274262

Societatea Comercială 
"COSVIT-TUR" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Cehia, Rusia) 
*

28.

Republica 
Moldova

Retrasă prin decizia nr.4737 din 
06.12.2007
Art. 21alin. (1) lit. j) şi alin. (9) al 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
022275
03.10.2006
03.10.2011

Decizie nr. 
3176 din 
30.08.2006

mun. Chişinău, str. 
Kogîlniceanu, 63, of. 25

mun. Chişinău, str. 
Kogălniceanu, 63, of. 
25;
CF: 1004600049158;
Tel. 21 27 26, 
069556334
Fax. 212729

Societatea cu Răspundere 
Limitată „UNIVEDA”
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

29.

Emiratele Arabe 
Unite

Sistarea temporară decizia nr.248 
din 26.01.2008
Art.20 alin (1)  lit. b)  alin. (3) al 
Legii nr.451 – XV din 30.07.01 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate
Retrasă prin decizia nr.3468 din 
24.07.2008
Art.7 alin.(2) lit. a), art.21 alin (2)  
lit. a) ale Legii nr.451 – XV din 
30.07.01 privind reglementarea 
prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător (în baza cererii 
34/252)

A MMII 
022484
05.10.2006
05.10.2011

Decizie nr. 
3492 din 
28.09.2006

mun. Chişinău, str. 
Tighina, 65, of. 610

mun. Chişinău, str. 
Iazului, 6, ap. 4;
CF: 1006600037700;
Tel. 27 13 65 ,     46 64 
38
Fax. 

Societatea Comercială  
„APOLITOSEXPO”
*Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetățenilor în 
străinătate (Emiratele 
Arabe Unite)*

30.



Israel, IsraelRetrasă prin decizia nr.2053 din 
30.05.2007
în temeiul art, 7, alin. (2) lit. b), şi 
art. 21 alin. (1) lit. f) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

A MMII 
022447
05.10.2006
05.10.2011

Decizie nr. 
3428 din 
25.09.2006

mun. Chişinău, str. Cuza-
Vodă, 8, of. 5

mun. Chişinău, str. 
Kogălniceanu Mihail, 
72, ap. 4 A;
CF: 1003600057974;
Tel. 566930, 069848199
Fax. 566930

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

31.

SUARetrasă prin decizia nr.4498 din 
22.11.2007
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) şi 
art. 21 alin. (1) lit. a) ale Legii 451
-XV din 31.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate

A MMII 
022446
13.10.2006
13.10.2011

Decizie nr. 
3416 din 
21.09.2006

mun. Chişinău, bd 
Negruzzi, 2, of. 308

mun. Chişinău, bd. 
Moscova, 18, ap. 4;
CF: 1005600060833;
Tel. 43 93 15       32 18 
17, 079479099
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată   „CASALUX”
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.) *

32.

R.MoldovaSistarea temporară decizia nr.4309 
din 10.10.2008
în temeiul art. 20 alin. (2) lit. a), 
alin. (3) şi (4) al Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător
Retrasă prin decizia nr.5388 din 
31.12.2008
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

Prescripţie nr. 05/433 din 
17.07.2007
în temeiul art. 19 alin. alin. (5)  al 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind liicenţierea unor genuri de 
activitate

A MMII 
022665
25.10.2006
25.10.2011

Decizie nr. 
3724 din 
18.10.2006

mun. Chişinău, str. 
Independenței, 30/4

mun. Chişinău, str. 
Independenţei, 30/4;
CF: 1002600004225;
Tel. 56 71 15,  76 26 85, 
069407101, 069147886
Fax. 76 26 85

Întreprinderea cu Capital 
Străin ”EUROMOL 
AUDIT”
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

33.

IsraelRetrasă prin decizia nr.2596 din 
09.07.2007
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. b), art. 
21 alin.(1) lit. f) şi alin (9) din 
Legea nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
022992
27.11.2006
27.11.2011

Decizie nr. 
4149 din 
21.11.2006

mun. Chişinău, str. 
Tighina, 49 "A"

mun. Chişinău, 
str.Porumbrele,48;
CF: 1006600036471;
Tel. 069150431,272544
Fax. 

Întreprinderea 
Individuală 
"BORDEIAN VERA "
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Israel) *

34.

Rusia, Polonia, 
Polonia

Retrasă prin decizia nr.1315 din 
14.04.2009
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.51-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.690 din 
22.02.2007

A MMII 
022993
28.11.2006
28.11.2011

Decizie nr. 
4185 din 
23.11.2006

mun. Chişinău, str. V. 
Alecsandri, 1, of.708

mun. Chişinău, str. V. 
Alecsandri, 1, of. 708;
CF: 1006600049912;
Tel. 735372, 079242417
Fax. 735372

Societatea Comercială 
”INTERTOM 
SERVICE” S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Rusia, 
Polonia) *

35.



IsraelSistarea temporară decizia nr.16 
din 04.01.2007
Art.20 alin (1)  lit. b) şi alin. (3) al 
Legii nr.451 – XV din 30.07.01 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate (în baza cererii 35/1)
Reluarea decizia nr.238 din 
25.01.2007

Sistarea temporară decizia nr.1745 
din 08.05.2007
Art.20 alin (1)  lit. b)  şi alin. (3) 
alLegii nr.451 – XV din 30.07.01 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate (în baza cererii 35/138)
Reluarea decizia nr.3605 din 
19.09.2007

Sistarea temporară decizia nr.4866 
din 13.12.2007
Art.20 alin (1)  lit. b)  şi alin. (3) al 
Legii nr.451 – XV din 30.07.01 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate (în baza cererii 35/25)
Retrasă prin decizia nr.3004 din 
23.06.2008
Art.7 alin.(2) lit. a), art.21 alin (2)  
lit. a) ale Legii nr.451 – XV din 
30.07.01 privind reglementarea 
prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător (în baza cererii 
34/230)

Reperf. decizia nr.238 din 
25.01.2007
Reperf. decizia nr.3605 din 
19.09.2007

A MMII 
023068
15.12.2006
15.12.2011

Decizie nr. 
4275 din 
29.11.2006

or.Cimițlia, str. Decebal, 
17, of. 7

or. Cimişlia, str. Mitr. 
Varlaam, 44;
CF: 1006605003841;
Tel. 069227319
Fax. 

Societatea Comercială    
„EXCLUSIVTUR ” SRL
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Israel) *

36.



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. 05/82 din 
02.03.2007
în temeiul art. 19 alin. alin. (5)  al 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind liicenţierea unor genuri de 
activitate
Prescripţie nr. 05/65 din 
28.05.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006
Prescripţie nr. 05/273 din 
01.12.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8), 
(9) şi (10)  a Legii nr.451-XV din 
30.07.2001
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) *

37.



S.U.A.Sistarea temporară decizia nr.2810 
din 10.06.2008

Sistarea temporară decizia nr.3229 
din 09.07.2008
art. 7 alin. (2) lit. a) art. 20 alin. 
(2) lit. a) şi alin. (3), (4) ale Legii 
451-XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător
Reluarea decizia nr.3881 din 
01.09.2008
art. 7 alin. (2) lit. a) art. 20 alin. 
(2) lit. a) şi alin. (3), (4) ale Legii 
451-XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător
Sistarea temporară decizia nr.2009 
din 25.05.2009
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.3050 din 
03.08.2009

Sistarea temporară decizia nr.583 
din 16.02.2010
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
Retrasă prin decizia nr.1804 din 
04.05.2010
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.3479 din 
07.09.2007
Reperf. decizia nr.3881 din 
01.09.2008
Reperf. decizia nr.4311 din 
10.10.2008
Reperf. decizia nr.3050 din 
03.08.2009

A MMII 
032462
19.12.2006
19.12.2011

Decizie nr. 
4508 din 
15.12.2006

mun. Chişinău, str. M. 
Kogălniceanu, 58

mun. Chişinău, str. M. 
Kogălniceanu, 58;
CF: 1006600013353;
Tel. 211711, 069397870
Fax. 211711

Societatea Comercială 
„C.T.D.-SUPORT” 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.)

38.

R.MoldovaSistarea temporară decizia nr.4055 
din 22.10.2007
Art. 20 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) al 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de 
activitate (în baza cererii nr. 
35/16)
Retrasă prin decizia nr.2178 din 
07.05.2008
Art. 21 alin. (1) lit. a)  al Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate (în baza cererii nr. 
35/196)

Prescripţie nr. 05/394 din 
30.05.2007
Art. 19 alin. (5) al Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001 privind 
licenţierea unor genuri de activitate

A MMII 
023162
21.12.2006
21.12.2011

Decizie nr. 
4398 din 
07.12.2006

mun. Chişinău, bd Ştefan 
cel Mare şi Sfînt, 200, of. 
512

mun. Chişinău, bd 
Ştefan cel Mare şi  Sfînt, 
200, of. 512;
CF: 1003600161080;
Tel. 593403, 069187879
Fax. 

Societatea Comercială    
„PRESTOTAL GRUP  ” 
SRL
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

39.



SUASistarea temporară decizia nr.7 din 
14.01.2009
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.1073 din 
01.04.2009
art.7 alin.(2) lit.b), art.15 alin.(1) 
ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001
Reluarea decizia nr.1073 din 
01.04.2009

Sistarea temporară decizia nr.203 
din 22.01.2010
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.0 din 
21.04.2010
Licenţa retrasă nr. 1592 din 
21.04.2010
Retrasă prin decizia nr.1592 din 
21.04.2011
Hotărîrea Judecătoriei Economice 
de Circumscripţie din 02.07.2010

Reperf. decizia nr.74 din 
17.01.2008
Reperf. decizia nr.1073 din 
01.04.2009

Prescripţie nr. 05/150 din 
19.06.2008
Art. 9 alin.(8) şi (10) al Legii nr. 
451-IV din 30.06. 2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător

A MMII 
023498
17.01.2007
17.01.2012

Decizie nr. 
99 din 
12.01.2007

mun. Chişinău, str. 
Alexandru cel Bun, 27, 
of.17

mun. Chişinău, or. 
Durleşti, Chimiştilor, 7, 
ap. 3;
CF: 1006600047158;
Tel. 27 04 60; 
069177215
Fax. 

Societatea Comercială 
”STUDITERRA” S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.)

40.

CipruSistarea temporară decizia nr.4324 
din 13.10.2008
în temeiul art. 20 alin. (2) lit. a), 
alin. (3) şi (4) al Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător
Reluarea decizia nr.4661 din 
07.11.2008

Retrasă prin decizia nr.3900 din 
15.10.2009
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.5040 din 
20.12.2007
Reperf. decizia nr.474 din 
12.02.2008
Reperf. decizia nr.2427 din 
21.05.2008
Reperf. decizia nr.3987 din 
11.09.2008
Reperf. decizia nr.4661 din 
07.11.2008
Reperf. decizia nr.4661 din 
07.11.2008

A MMII 
030134
12.02.2007
12.02.2012

Decizie nr. 
398 din 
06.02.2007

mun. Chişinău, bd. 
Negruzzi, 5, of. 1

mun. Chişinău, bd. 
Negruzzi, 5, of.1;
CF: 1002600016253;
Tel. 278523, 278391, 
069641456
Fax. 278391

Societatea Comercială 
"OL&DI" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Republica 
Cipru) *

41.

RM, R. MoldovaRetrasă prin decizia nr.322 din 
01.02.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
023723
13.02.2007
13.02.2012

Decizie nr. 
436 din 
08.02.2007

mun. Chişinău, str. 
Tighina, 65, of. 507 ”B”

mun. Chişinău, 
or.Codru, str. Costiujeni, 
12/8, ap. 6;
CF: 1006600043183;
Tel. 270561, 793338, 
079678729
Fax. 

Societatea Comercială 
”FRELIDI” S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

42.



R.MoldovaRetrasă prin decizia nr.042 din 
03.02.2006

A MMII 
011368
13.02.2007
13.02.2009

Decizie nr. 
247 din 
10.02.2004

mun. Chişinău, str. Vlaicu 
Pîrcălab, 52, of. 62

mun. Chişinău, str. 
Florilor, 18/2, ap. 109;
CF: 1003600150705;
Tel. 205909, 494988
Fax. 

Întreprinderea 
Individuală 
"CUZNEŢOVA IULIA"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

43.

R.MoldovaRetrasă prin decizia nr.2350 din 
21.06.2007
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) şi 
art. 21 alin. (1) lit. a) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 05/397 din 
01.06.2007
în temeiul  art. 19 alin. (5) din 
Legea nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
024182
07.03.2007
07.03.2012

Decizie nr. 
853 din 
02.03.2007

mun. Chişinău, str. 
Bănulescu Bodoni, 16, of. 
9

mun. Chişinău, şos. 
Hînceşti, 22A. ap. 2;
CF: 1007600003577;
Tel. 727124, 079740930
Fax. 

Întreprinderea cu Capital 
Străin "MISTER 
JEEVES" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

44.

Retrasă prin decizia nr.2349 din 
16.06.2009
art.17 alin.(3) al Legii nr.235-XVI 
din 20.07.2006, art.21 alin.(3) al 
Legii nr.451-XV din 30.07.2001, 
art.19 alin.(1) lit.c) al Legii nr.180
-XVI din 10.07.2008

Reperf. decizia nr.2113 din 
06.06.2007
Reperf. decizia nr.3254 din 
23.08.2007
Reperf. decizia nr.2854 din 
12.06.2008
Reperf. decizia nr.4012 din 
29.09.2008
Reperf. decizia nr.4370 din 
16.10.2008
Reperf. decizia nr.1424 din 
23.04.2009

A MMII 
031466
13.03.2007
13.03.2012

Decizie nr. 
878 din 
02.03.2007

mun. Chişinău, str. 
Alexandru cel Bun, 7, of. 
408

or. Orhei, str. Eminescu, 
15/53;
CF: 1003606011501;
Tel. 242010, 
069080005, 079101144
Fax. 

Societatea Comercială 
"PALMARAX-COM" 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Marea 
Britanie, Lituania, 
Republica Cipru) *

45.

S.U.A.Sistarea temporară decizia nr.341 
din 11.02.2009
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.1377 din 
17.04.2009
art. 7 alin. (2) lit. a) şi art. 21alin. 
(2) lit.a) ale Legii nr. 451-XV.

Reperf. decizia nr.2119 din 
07.06.2007
Reperf. decizia nr.3845 din 
28.08.2008

Prescripţie nr. 05/415 din 
07.06.2007
în temeiul art. 19 alin. alin. (5)  al 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind liicenţierea unor genuri de 
activitate

A MMII 
025124
04.04.2007
04.04.2012

Decizie nr. 
1311 din 
30.03.2007

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

mun. Chişinău, str. 
Albițoara, 84/1, ap.46;
CF: 1006600011603;
Tel. 210668; 079063623
Fax. 210668

Societatea Comercială „ 
ISEP GRUP ” S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.)

46.



R. MoldovaSistarea temporară decizia nr.4754 
din 06.12.2007

Reluarea decizia nr.2870 din 
13.06.2008

Sistarea temporară decizia nr.56 
din 14.01.2010
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.1098 din 
18.03.2010
art.20 alin.(4) al Legii nr.451-XV 
din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.523 din 
17.02.2011
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.4578 din 
26.11.2007
Reperf. decizia nr.2870 din 
13.06.2008

Prescripţie nr. 05/249 din 
26.11.2010
rt.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8), (9) 
şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 05/3 din 04.01.2011
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8), 
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
029019
17.04.2007
17.04.2012

Decizie nr. 
1458 din 
10.04.2007

mun. Chişinău, bd. 
Moscova, 14

mun. Chişinău, str. 
T.Vladimirescu, 1/3, ap. 
21;
CF: 1006600056185;
Tel. 329456, 069081693
Fax. 

Societatea Comercială 
”TEHNICA - 
PERSONAL” S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

47.

Israel, Republica 
Letonia

Retrasă prin decizia nr.323 din 
01.02.2010
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.3028 din 
02.08.2007
Reperf. decizia nr.3626 din 
20.09.2007
Reperf. decizia nr.5188 din 
19.12.2008

A MMII 
030456
22.06.2007
22.06.2012

Decizie nr. 
2262 din 
15.06.2007

mun. Chişinău, str. 
Cosmonauților, 6, of.318

mun. Chişinău, str. P. 
Zadnipru, 4/1, ap. 365;
CF: 1007600025942;
Tel. 24 30 96, 928805, 
079477241, 079403622
Fax. 243096

Societatea Comercială 
”LEOGAN-PROFIT” 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară şi în străinătate 
(Israel, Republica 
Letonia) *

48.

S.U.A.Sistarea temporară decizia nr.360 
din 04.02.2008
art.20 alin (1)  lit. b)  şi alin. (3) al 
Legii nr.451 – XV din 30.07.01 
privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de 
întreprinzător (în baza cererii 
35/280)
Retrasă prin decizia nr.3964 din 
09.09.2008
Art.7 alin.(2) lit. a), art.21 alin. (2)  
lit. a) ale Legii nr.451 – XV din 
30.07.01 privind reglementarea 
prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător (în baza cererii 
34/280)

Reperf. decizia nr.40 din 
15.01.2008

A MMII 
025393
13.07.2007
13.07.2012

Decizie nr. 
2544 din 
05.07.2007

mun. Chişinău, str. Vlaicu 
Pîrcălab, 30/7

mun. Chişinău, str. 
Mircea Eliade, 34 G;
CF: 41387013;
Tel. 23 01 81
Fax. 

Asociaţia Obştească  
Asociaţia Moldo-
Americană  „PRO-
SPIRITUS”
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.) *

49.



PoloniaRetrasă prin decizia nr.5116 din 
25.12.2007
Art.7 alin.(2) lit. b), art.21 alin (1)  
lit. j) şi alin. (9) ale Legii nr.451 – 
XV din 30.07.01 privind 
licenţierea unor genuri de 
activitate
Anularea retragerii prin decizia 
nr.5101 din 12.12.2008
în temeiul art.32 din Legea 
conteciosului administrativ nr.73-
XIV din 10.02.2000 şi art.255 din 
Codul de procedură civilă nr.225-
XV din 30.05.2003.
Retrasă prin decizia nr.2975 din 
28.07.2009
art. 17 alin. (3) al Legii nr. 235-
XVI din 20.07.2006, art. 21 alin. 
(3) al Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001, art. 19 ali. (1) lit. b) al 
Legii nr. 180-XVI din 10.07.2008.
Retrasă prin decizia nr.2975 din 
28.07.2009
Prin hotărîrea  din 10.12.2009 a 
Judecătoriei Economice de 
circumscripţie a fost retrasă  
licenţa  în conformitate cu 
prevederile art. 8,9,10,11 CC al 
RM ; Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001; Legea nr. 180- XVI 
din 10.07.2008 cu privire la 
migraţia de muncă, art. 98,130,237
-242,362 CPC al RM.

Prescripţie nr. 05/281 din 
12.12.2008
în temeiul art.7 alin.(2) lit.d) şi 
art.19 alin.(8) şi (9) din Legea 
nr.451-XV din 30.07.2001.
Prescripţie nr. 05/101 din 
20.05.2009
art.7 alin.(2) lit.d)şi art.19 alin.(8) 
şi (9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
025848
23.08.2007
23.08.2012

Decizie nr. 
3248 din 
22.08.2007

mun. Chişinău, str. 
Academiei, 1, of. 329, 330

mun. Chişinău, str. 
Armenească, 53;
CF: 1004600051500;
Tel. 73 12 53, 72 19 32, 
069120766
Fax. 

Societatea Comercială  
„OLVIS-
STEPANENCO” SRL
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Polonia) *

50.

Republica LituaniaRetrasă prin decizia nr.4504 din 
28.10.2008
art. 7 alin. (2) lit. a) şi art. 21 alin. 
(2) lit. a) ale Legii nr. 451-XV 
privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de 
întreprinzător

A MMII 
026044
10.09.2007
10.09.2012

Decizie nr. 
3461 din 
06.09.2007

mun. Chişinău, str. 
Bulgară, 84/1, of. 2

mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin, 60, ap. 9;
CF: 1007600042057;
Tel. 27 31 10, 
079307797
Fax. 

Societatea Comercială  
„INTECO PLUS” S.R.L.
*Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetățănilor în 
străinătate (Republica 
Lituania)*

51.



R. LituaniaSistarea temporară decizia nr.3676 
din 12.08.2008
în temeiul art. 20 alin. (2) lit. a), 
alin. (3) şi alin. (4) al Legii nr. 451
- XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător
Retrasă prin decizia nr.4231 din 
03.10.2008
în temeiul art. 21 alin. (2) lit. a) al 
Legii nr. 451- XV din 30.07.2001 
privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de 
întreprinzător

A MMII 
026250
09.10.2007
09.10.2012

Decizie nr. 
3857 din 
05.10.2007

mun. Chişinău, str. M. 
Sadoveanu, 24

mun. Chişinău, str.  I. 
Vieru, 14, ap. 77;
CF: 1007600048428;
Tel. 48 73 80, 42 55 94
Fax. 

SC „Farol Plus” SRL
*Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetățănilor în 
străinătate (Republica 
Lituania)*

52.

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) *

53.

PoloniaRetrasă prin decizia nr.1316 din 
14.04.2009
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.3006 din 
23.06.2008
Reperf. decizia nr.3670 din 
11.08.2008

A MMII 
025927
10.10.2007
10.10.2012

Decizie nr. 
3321 din 
29.08.2007

mun. Chişinău, str. 
Armenească, 44/2, of.14

mun. Chişinău, str. 
Armenească, 25;
CF: 1007600037936;
Tel. 545673, 069037950
Fax. 545673

Întreprinderea cu Capital 
Străin "ALFA-EUROPE" 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Polonia) *

54.

Republica LituaniaRetrasă prin decizia nr.3448 din 
23.07.2008
art. 7 alin. (2) lit.  a) ți art. 21 alin. 
(2) lit. a) ale Legii nr. 451-xv din 
30.07.2001 privind reglementarea 
prin licențiere a activității de 
ăntreprinzător

A MMII 
026299
15.10.2007
15.10.2012

Decizie nr. 
3916 din 
10.10.2007

mun. Balţi, str. 31 August, 
202"B", of. 801 "A"

mun. Chişinău, bd 
Dacia, 53, ap. 178;
CF: 1007600048082;
Tel. 56 97 90, 
069105101
Fax. 

SC „Catinel-Consulting” 
srl
*Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetățănilor în 
străinătate (Republica 
Lituania)*

55.



IsraelSistarea temporară decizia nr.2957 
din 20.06.2008

Reluarea decizia nr.3529 din 
29.07.2008

Retrasă prin decizia nr.3598 din 
22.09.2009
art.7 alin.(2) lit.a şi art.21 alin.(29 
lt.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.4909 din 
17.12.2007
Reperf. decizia nr.375 din 
05.02.2008
Reperf. decizia nr.1931 din 
18.04.2008
Reperf. decizia nr.3529 din 
29.07.2008
Reperf. decizia nr.4168 din 
29.09.2008

A MMII 
026397
29.10.2007
29.10.2012

Decizie nr. 
4076 din 
24.10.2007

mun. Chişinău, şos. 
Hînceşti, 142

r-l.Orhei, s. Peresecina, ;
CF: 1005606000987;
Tel. 83 55 11, 
069977716
Fax. 

Societatea Comercială 
„TEXTILE-CONTACT” 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Israel) *

56.

R. LituaniaSistarea temporară decizia nr.3498 
din 28.07.2008
art. 20 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) şi 
(4) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 privind reglementarea  
prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător
Retrasă prin decizia nr.4164 din 
29.09.2008
art. 21 alin. (2) lit. a)  ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea  prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător( în 
baza cererii 34/294)

A MMII 
026472
07.11.2007
07.11.2012

Decizie nr. 
4161 din 
30.10.2007

r-l.Floreşti, , s. Lungar-l.Floreşti, s. Lunga, ;
CF: 1007607005411;
Tel. 025041117, 0250 
20413, 0695 61362
Fax. 

Societatea Comercială  
„FLEGON-TUR” S.R.L.
*Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetățănilor în 
străinătate (Republica 
Lituania)*

57.

Republica 
Moldova, R. 
Moldova

Retrasă prin decizia nr.5499 din 
13.12.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

Prescripţie nr. 05/260 din 
26.11.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8), 
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
026471
07.11.2007
07.11.2012

Decizie nr. 
4180 din 
31.10.2007

mun. Chişinău, str. 
Independenței, 30/5

mun. Chişinău, str. 
Miron Costin, 15/2, 
ap.53;
CF: 1007600056883;
Tel. 49 69 09, 
079457944, 079638490
Fax. 

Întreprnderea Individuală 
”RAICO MARIA”
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

58.

SUA, S.U.A.Retrasă prin decizia nr.697 din 
25.02.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
026546
15.11.2007
15.11.2012

Decizie nr. 
4333 din 
13.11.2007

mun. Chişinău, str. 
Deordița, 2, of.11

mun. Chişinău, str. 
Alexandru Diordiţa, 2,  
of. 11;
CF: 1006600028418;
Tel. 069994777
Fax. 

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

59.

Republica 
Moldova, R. 
Moldova

Retrasă prin decizia nr.5439 din 
07.12.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

Prescripţie nr. 05/259 din 
26.11.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8), 
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
026700
30.11.2007
30.11.2012

Decizie nr. 
4573 din 
26.11.2007

mun. Chişinău, bd. țtefan 
cel Mare ți Sfînt, 71/1

mun. Chişinău, bd 
Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
71/1;
CF: 1003600031316;
Tel. 27 06 41  
079693555
Fax. 

Firma „COM V & V ” 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

60.



Republica 
Moldova, R. 
Moldova

Retrasă prin decizia nr.548 din 
13.02.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
026735
04.12.2007
04.12.2012

Decizie nr. 
4615 din 
28.11.2007

mun. Chişinău, bd. țtefan 
cel Mare ți Sfînt, 180, 
of.1205

mun. Chişinău, s. 
Stauceni, str. Frunze M., 
39;
CF: 1006600001439;
Tel. 227507, 079774411
Fax. 

Societatea Comercială 
”MEGAPRODEX” 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

61.

Republica 
Moldova, R. 
Moldova

Retrasă prin decizia nr.399 din 
05.02.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2)
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
026699
04.12.2007
04.12.2012

Decizie nr. 
4572 din 
26.11.2007

mun. Chişinău, sr. 
Armenescă, 55, of.402

mun. Chişinău, str. 
Mircețti, 22/3 ”A”;
CF: 1007600058278;
Tel. 432039, 260665, 
079534458
Fax. 

Societatea Comercială 
”AC AGENŢIE” S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

62.

Republica 
Moldova, R. 
Moldova

Retrasă prin decizia nr.770 din 
11.03.2011
Hotărîrea Judecătoriei Economice 
de Circumscripţie din 05.05.2011

Prescripţie nr. 05/262 din 
26.11.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8), 
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 05/17 din 
24.01.2011
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) ,
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006

A MMII 
027026
27.12.2007
27.12.2012

Decizie nr. 
5093 din 
24.12.2007

mun. Chişinău, str. Calea 
Ieților, 10 of.401

mun. Chişinău, str. 
Bariera Sculeni, 28;
CF: 1007600038483;
Tel. 508330, 508397, 
069122165
Fax. 508397

Firma ”MARIOLIS” 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

63.



CipruSistarea temporară decizia nr.2329 
din 16.05.2008
în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b)  şi 
alin. (3) al Legii nr. 451- XV din 
30.07.2001 privind licenţierea 
unor genuri de activitate
Sistarea temporară decizia nr.3005 
din 23.06.2008
în temeiul art. 20 alin. (2) lit. a), 
alin. (3)  şi alin. (4) al Legii nr. 
451- XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător
Reluarea decizia nr.3467 din 
24.07.2008
în temeiul art. 20 alin. (5)  al Legii 
nr. 451- XV din 30.07.2001 
privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de 
întreprinzător
Sistarea temporară decizia nr.3634 
din 25.09.2009
art.7 alin.(2) lit.a), art.20 alin.(2) 
lit.a), alin.(39 şi (4) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.4392 
din 02.12.2009
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.406 din 
08.02.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
027111
10.01.2008
10.01.2013

Decizie nr. 
5216 din 
28.12.2007

mun. Chişinău, str. A. 
Mateevici, 71/8 ”A”

mun. Chişinău, or. 
Durleşti, str. Cartuşa, 
50, ap. 56;
CF: 1007600061281;
Tel. 069163177, 24 00 
26
Fax. 

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

64.



Polonia, PoloniaRetrasă prin decizia nr.4572 din 
01.10.2010
Hotărîrea Judecătoriei Economice 
de Circumscripţie din 20.12.2010

Reperf. decizia nr.1777 din 
13.05.2009

Prescripţie nr. 05/80 din 
28.05.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006
Prescripţie nr. 05/163 din 
03.09.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(9) şi 
(10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 05/163 din 
03.09.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(9) şi 
(10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
027388
06.02.2008
06.02.2013

Decizie nr. 
307 din 
31.01.2008

mun. Chişinău, str. 
Alexandru cel Bun, 34 
”A”, of.206
or. Floreşti, str. 31 August, 
57

mun. Chişinău, str. 
Trandafirilor, 35/3, ap. 
43;
CF: 1007600065821;
Tel. 274267, 274314, 
069186260, 079798505
Fax. 274314

Societatea Comercială 
”ROMNIX EURO” 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Polonia) *

65.

S.U.A., S.U.A.Retrasă prin decizia nr.4537 din 
11.12.2009
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.1019 din 
07.03.2008
Reperf. decizia nr.2190 din 
08.05.2008
Reperf. decizia nr.2993 din 
23.06.2008
Reperf. decizia nr.4662 din 
07.11.2008

A MMII 
027487
16.02.2008
16.02.2013

Decizie nr. 
512 din 
13.02.2008

r-l.Ialoveni, s.Bardar, str. 
Puşkin, nr.2

mun. Chişinău, str. 
Kovtun, 9;
CF: 1007600061465;
Tel. 537127, 069384058
Fax. 

Societatea Comercială 
„DORNAT & COM” 
S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.)

66.

SUASistarea temporară decizia nr.3836 
din 28.08.2008
în temeiul art. 20 alin. (2) lit. a), 
alin. (3)  şi alin. (4) al Legii nr. 
451- XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător
Reluarea decizia nr.4180 din 
30.09.2008
în temeiul art. 20 alin. (5) al Legii 
nr. 451- XV din 30.07.2001 
privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de 
întreprinzător
Retrasă prin decizia nr.4393 din 
02.12.2009
în proces de judecată

Reperf. decizia nr.4180 din 
30.09.2008

A MMII 
029840
19.02.2008
19.02.2013

Decizie nr. 
528 din 
14.02.2008

mun. Chişinău, , str. B. 
Bodoni, 57/1, of. 400

mun. Chişinău, str. 
Bănulescu-Bodoni, 
57/1;
CF: 1007600053550;
Tel. 0233818, 
069126222
Fax. 

Întreprinderea Mixtă 
"ZIP TRAVEL" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.) *

67.



SUA, SUADeclarată nevalabilă din 
30.10.2009
în temeiul art.17 alin. (3) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006, art.7 
alin. a82a9 lit. a), art.9 alin.(3) şi 
art. 15 alin.(7) al Legii nr.451-XV 
din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.2e-
12313/2009 din 03.12.2009
Hotărîrea Judecătoriei Economice 
de Circumscripţie

Prescripţie nr. 05/204 din 
30.09.2008
Art. 19 alin. (6), alin. (8 şi alin. (9) 
al Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de 
întreprinzător

A MMII 
027518
19.02.2008
19.02.2013

Decizie nr. 
523 din 
14.02.2008

mun. Chişinău, str-la 
Teatrală, 2/1, of. 5

mun. Chişinău, str. B. 
Bodoni, 29, ap. 7;
CF: 1007600052140;
Tel. 928444, 
068217111, 068005783
Fax. 

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

68.

Republica LituaniaSistarea temporară decizia nr.3775 
din 20.08.2008
art. 7 alin. (2) lit. a) art. 20 alin. 
(2) lit a), alin (3) şi (4) Legea 451-
XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător
Reluarea decizia nr.4563 din 
03.11.2008

Retrasă prin decizia nr.330 din 
02.02.2010
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.1634 din 
07.04.2008
Reperf. decizia nr.4563 din 
03.11.2008

A MMII 
027652
27.02.2008
27.02.2013

Decizie nr. 
757 din 
25.02.2008

or.Cimițlia, str. Ştefan cel 
Mare, 17

or.Cimițlia, str. 
Decebal, 79;
CF: 1007605004177;
Tel. 024126552, 
069647058
Fax. 

Întreprinderea 
Individuală "BUDEANU 
TUDOSE"
*Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetățănilor în 
străinătate (Republica 
Lituania)*

69.

IsraelSistarea temporară decizia nr.3678 
din 29.09.2009
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.4783 din 
24.12.2009
art. 7 alin. (2) lit. b) şi art. 21 alin. 
(2) lit. e) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.1932 din 
18.04.2008
Reperf. decizia nr.3243 din 
17.07.2008
Reperf. decizia nr.4259 din 
06.10.2008

A MMII 
027651
28.02.2008
28.02.2013

Decizie nr. 
758 din 
25.02.2008

mun. Chişinău, şos. 
Hînceşti, 142

r-l Cimişlia, s. 
Porumbrei, ;
CF: 1007605004203;
Tel. 069688652, 546403
Fax. 546403

Întreprinderea 
Individuală ”TORGAI 
ANDREI”
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Israel) *

70.



S.U.A.Sistarea temporară decizia nr.3605 
din 23.09.2009
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.4274 
din 24.11.2009
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.125 din 
19.01.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
028088
31.03.2008
31.03.2013

Decizie nr. 
1370 din 
25.03.2008

mun. Chişinău, str. 
Eminescu, 41/1

mun. Chişinău, str. M. 
Eminescu, 41/1;
CF: 1004600040591;
Tel. 223322, 229802, 
069224092
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată ”NELEA -
TUR” S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.)

71.

S.U.A.Retrasă prin decizia nr. din 
19.11.2010
Hotărîrea Judecătoriei Economice 
de Circumscripţie, mun. Chişinău 
privind retragerea licenţei

Reperf. decizia nr.279 din 
05.02.2009
Reperf. decizia nr.1249 din 
09.04.2009

Prescripţie nr. 05/110 din 
04.06.2009
art.7 alin.(2) lit.d) şi art.19 alin.(8) 
şi (9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 05/79 din 
28.05.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006

A MMII 
028400
23.04.2008
23.04.2013

Decizie nr. 
1930 din 
18.04.2008

mun. Chişinău, str. 
A.Puşkin, 12, of. 6

mun. Chişinău, str. 
Ismail, nr. 16, bl. 1;
CF: 42299017;
Tel. 241619
Fax. 241619

Asociaţia Obştească 
"INTERNATIONAL 
EXPRESS RECRUIT 
ABILITY"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.)

72.

Republica CehiaRetrasă prin decizia nr.3618 din 
23.09.2009
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
028505
07.05.2008
07.05.2013

Decizie nr. 
2045 din 
25.04.2008

mun. Chişinău, bd. 
Moscova, 8, of.23

mun. Chişinău, str. Cuza 
Vodă, 9, ap. 12;
CF: 1002600055353;
Tel. 438705; 079517731
Fax. 438705

Societatea cu Răspundere 
Limitată "TOBI"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Republica 
Cehia) *

73.

SUARetrasă prin decizia nr.2961 din 
20.06.2008
Art.7 alin.(2) lit. a), art.21 alin (2)  
lit. a) ale Legii nr.451 – XV din 
30.07.01 privind reglementarea 
prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător (în baza cererii 
34/226)

A MMII 
028549
12.05.2008
12.05.2013

Decizie nr. 
2166 din 
07.05.2008

mun. Chişinău, bd 
Dacia, 47, 149;
CF: 1008600010334;
Tel. 27 93 54; 
069278650
Fax. 

Întreprinderea Mixtă 
"WORLD STUDENT 
TOUR" S.R.L.
*Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetățănilor în 
străinătate (Republica 
Lituania)*

74.



Republica CehiaRetrasă prin decizia nr.3617 din 
23.09.2009
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.3069 din 
27.06.2008
Reperf. decizia nr.4387 din 
17.10.2008

A MMII 
028783
30.05.2008
30.05.2013

Decizie nr. 
2514 din 
27.05.2008

mun. Chişinău, str. 
Independenţei, 30/4, of. 20

mun. Chişinău, str. 
Independenţei, 30/4;
CF: 1008600003725;
Tel. 664417, 068030211
Fax. 

Întreprinderea cu Capital 
Străin "SADEVA 
IMPEX" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Republica 
Cehia) *

75.

SlovaciaRetrasă prin decizia nr.1465 din 
09.04.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(29 
lit.a) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
029082
25.06.2008
25.06.2013

Decizie nr. 
2935 din 
19.06.2008

mun. Chişinău, sr. 
Burebista, 17

mun. Chişinău, str. 
Burebista, 17;
CF: 1008600020933;
Tel. 08321119; 48 30 42
Fax. 

Întreprinderea cu Capital 
Străin 
"SLOVAKEXPERIENC
E" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Slovacia) *

76.

RomaniaRetrasă prin decizia nr.1424 din 
08.04.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
029235
10.07.2008
10.07.2013

Decizie nr. 
3172 din 
04.07.2008

mun. Chişinău, str. 
Tighina, 65, of. 608

mun. Chişinău, str. 
Albişoara, 82/3, of. 76;
CF: 1007600070414;
Tel. 271683; 069025460
Fax. 271683

Întreprinderea 
Individuală "CUPCEA 
CORNELIU-MIHAI"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (România) *

77.

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

Decizie nr. 
3256 din 
10.07.2008

mun. Chişinău, str. Puțkin, 
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.)

78.

RusiaRetrasă prin decizia nr.45 din 
17.01.2009
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
029305
16.07.2008
16.07.2013

Decizie nr. 
3278 din 
11.07.2008

mun. Chişinău, şos. 
Munceşti, 271, of. 606

mun. Chişinău, str. M. 
Basarab, 9/2, ap. 120;
CF: 1008600017539;
Tel. 554220; 069185354
Fax. 

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

79.

R. MoldovaRetrasă prin decizia nr.507 din 
16.02.2011
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

Prescripţie nr. 05/251 din 
26.11.2010
rt.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8), (9) 
şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 05/8 din 05.01.2011
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8), 
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
029511
13.08.2008
13.08.2013

Decizie nr. 
3632 din 
07.08.2008

mun. Chişinău, V. 
Pîrcălab, 52, of. 509

mun. Chişinău, str. N. 
Dimo, 9/3, ap. 13;
CF: 1008600036464;
Tel. 205975; 079561041
Fax. 

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

80.



S.U.A.Retrasă prin decizia nr.3811 din 
08.10.2009
art. 7 alin. (2), lit. a) si art. 2 alin 
(2), lit a) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.4885 din 
27.11.2008

A MMII 
029818
30.09.2008
30.09.2013

Decizie nr. 
4147 din 
26.09.2008

mun. Chişinău, str.Kiev, 7, 
of.38
mun. Bălţi, str. 
Independenţei, 33, of. 409

mun. Chişinău, str. 
Grenoble, 205, ap. 52;
CF: 1008600043822;
Tel. 56 79 03; 
069107479
Fax. 

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

81.

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

Prescripţie nr. 05/72 din 
28.05.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006

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.) *

82.

R. MoldovaRetrasă prin decizia nr.787 din 
02.03.2010
art.7 alin.(2)lit.a)şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
029021
17.10.2008
17.10.2013

Decizie nr. 
2863 din 
13.06.2008

mun. Chişinău, str. 
Voluntarilor, 15

mun. Chişinău, str. N. 
Titulescu, 6, ap. 37;
CF: 1008600015214;
Tel. 838395; 838393, 
068333898
Fax. 

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

83.

ItaliaSistarea temporară decizia nr.669 
din 24.02.2010
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
Retrasă prin decizia nr.1633 din 
23.04.2010
art.7 alin.(2) lit.a) .i art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
029988
23.10.2008
23.10.2013

Decizie nr. 
4423 din 
21.10.2008

mun. Chişinău, str. 
Burebista, 5/2

or. Basarabeasca, str. 
Muncii, 26/A, ap. 36;
CF: 1004605001223;
Tel. 601926; 530798; 
069816888
Fax. 

Societatea Comercială 
"PRISVAL S.R.L.
*Activitatea legată de 
plasarea îm cîmpul 
muncii a cetățenilor în 
străinătate (Italia)*

84.



Cipru, R. CehaSistarea temporară decizia 
nr.3668/1 din 29.09.2009
art.7 alin.(2) lit.a), art.20 alin.(29 
lit.a), alin.(3) şi (4) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001
Reluarea decizia nr.3960 din 
21.10.2009

Retrasă prin decizia nr.740 din 
10.03.2011
Decizia de retragere în proces de 
judecată

Reperf. decizia nr.3960 din 
21.10.2009
Reperf. decizia nr.1219 din 
24.03.2010

Prescripţie nr. 05/76 din 
28.05.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006
Prescripţie nr. 05/277 din 
01.12.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8),
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 05/21 din 
24.01.2011
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) , 
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006

A MMII 
034192
01.12.2008
01.12.2013

Decizie nr. 
4848 din 
24.11.2008

mun. Chişinău, bd Grigore 
Vieru, 22/2, of. 304

mun. Chişinău, str. 
Miron Costin, 15/1, ap. 
111;
CF: 1008600048159;
Tel. 079555260, 491859
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "OXANIDA-
CONSULTING"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Republica 
Cipru, Republica Cehă )*

85.

S.U.A.Sistarea temporară decizia nr.488 
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
Retrasă prin decizia nr. din 
12.05.2010
a Judecătoriei economice de 
circumscripţie

Reperf. decizia nr.2459 din 
24.06.2009
Reperf. decizia nr.4034 din 
05.11.2009

A MMII 
032189
05.12.2008
05.12.2013

Decizie nr. 
4916 din 
28.11.2008

mun. Chişinău, str. Mitrop. 
G. Bănulescu-Bodoni, 22a, 
nr. 1

mun. Chişinău, str. V. 
Alecsandri, 84;
CF: 1006600013951;
Tel. 272390;542204, 
069099092
Fax. 542204

Societatea Comercială 
"CLASICTUR" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.)

86.

S.U.A.Retrasă prin decizia nr.786 din 
02.03.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
030328
09.12.2008
09.12.2013

Decizie nr. 
4993 din 
04.12.2008

mun. Chişinău, str. 
Kogălniceanu, 54, of. 2

mun. Chişinău, str. 
Andrei Lupan, 2, ap. 47;
CF: 1008600042962;
Tel. 079800001
Fax. 245627

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

87.

S.U.A.Sistarea temporară decizia nr.518 
din 12.02.2010
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
Retrasă prin decizia nr.1730 din 
28.04.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
030452
23.12.2008
23.12.2013

Decizie nr. 
5198 din 
19.12.2008

mun. Chişinău, str. Puşkin, 
43

mun. Chişinău, str. N. 
Titulescu, 53/2, ap. 4;
CF: 1008600040533;
Tel. 522649; 221222; 
068227000; 079445000
Fax. 

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

88.



S.U.A., S.U.A.Sistarea temporară decizia nr.489 
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
Retrasă prin decizia nr.1517 din 
15.04.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
030548
13.01.2009
13.01.2014

Decizie nr. 
5382 din 
31.12.2008

mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin, 10

mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin, 10;
CF: 1008600051472;
Tel. 23742808; 241492
Fax. 

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

89.

ItaliaSistarea temporară decizia nr.582 
din 16.02.2010
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.0 din 
11.05.2010
Licenţa retrasă nr. 1984 din 
11.05.2010
Retrasă prin decizia nr.1984 din 
11.05.2011
Hotărîrea Judecătoriei Economice 
de Circumscripţie din 20.07.2010

A MMII 
031899
27.05.2009
27.05.2014

Decizie nr. 
1973 din 
21.05.2009

mun. Chişinău, str. Petru 
Rareş. 39/1

mun. Chişinău, str. Petru 
Rareş, 39/1;
CF: 1007600012087;
Tel. 069178372
Fax. 294950

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

90.

Retrasă prin decizia nr.5524 din 
14.12.2010
art.7 alin.(2) lit.a) şi art.21 alin.(2) 
lit.a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

Prescripţie nr. 05/255 din 
26.11.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8), 
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
032179
25.06.2009
25.06.2014

Decizie nr. 
2423 din 
22.06.2009

mun. Chişinău, str. 
Mitropolit G. Bănulescu-
Bodoni, 25

mun. Chişinău, str. 
Mitropolit G. Bănulescu
-Bodoni, 25;
CF: 1009600012575;
Tel. 079629312;244611
Fax. 

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

91.

CanadaRetrasă prin decizia nr.771 din 
11.03.2011
Hotărîrea Judecătoriei Economice 
de Circumscripţie din 01.04.2011

Prescripţie nr. 05/106 din 
28.05.2010
art,(7) alin,(2) lit,(d), art,19 alin,(8) 
şi (9) din Legea nr,451-XV din 
30,07,2001;art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006
Prescripţie nr. 05/279 din 
01.12.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8), 
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 05/19 din 
24.01.2011
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) ,
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006

A MMII 
032449
04.08.2009
04.08.2014

Decizie nr. 
3019 din 
30.07.2009

mun. Chişinău, str. A. 
Bernardazzi, 58

mun. Chişinău, str. A. 
Bernardazzi, 58;
CF: 1003604012364;
Tel. 069220210
Fax. 521784

Firma "RULANA-LUX" 
S.R.L.
*Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Canada)*

92.



R. Turcia, R. 
Turcia

Retrasă prin decizia nr.772 din 
11.03.2011
Hotărîrea Judecătoriei Economice 
de Circumscripţie din 26.05.2011

Reperf. decizia nr.133 din 
20.01.2010

Prescripţie nr. 05/104 din 
28.05.2010
art,(7) alin,(2) lit,(d), art,19 alin,(8) 
şi (9) din Legea nr,451-XV din 
30,07,2001;art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006
Prescripţie nr. 05/270 din 
01.12.2010
art,(7) alin,(2) lit,(d), art,19 alin,(8), 
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 05/18 din 
24.01.2011
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) ,
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006

A MMII 
032526
14.08.2009
14.08.2014

Decizie nr. 
3161 din 
12.08.2009

mun. Chişinău, str. 
Socoleni, 31

mun. Chişinău, str. 
Studenţilor, 10/2, ap. 8;
CF: 1009600013642;
Tel. 324821; 069532256
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "CRINUL 
ALB"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Turcia) *

93.

Retrasă prin decizia nr.588 din 
23.02.2011
Hotărărea Judecătoriei Economice 
de Circumscripţie din 20.06.2011

Prescripţie nr. 05/257 din 
26.11.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8), 
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 05/7 din 05.01.2011
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8), 
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
032854
09.10.2009
09.10.2014

Decizie nr. 
3775 din 
06.10.2009

mun. Chişinău, bd 
Renaşterii, 13, of. 504

r-l.Telenețti, s. Budăi, ;
CF: 1009606005315;
Tel. 204960; 
060020322; 069894246
Fax. 

Întreprinzătorul 
Individual ZARĂ 
ALEXEI
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară *

94.

S.U.A.Sistarea temporară decizia nr.3905 
din 09.12.2011
Decizia de suspendare în proces 
de judecată
Sistarea temporară decizia nr.0 din 
20.12.2011
Hotărîrea Judecătoriei Centru, 
mun. Chişinău privind sistarea 
temporară
Retrasă prin decizia nr.53 din 
19.04.2012
art. 17 alin. (3) al Legii 235-XVI;  
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

Reperf. decizia nr.5029 din 
09.11.2010

Prescripţie nr. 05/61 din 
26.02.2009
art.7 alin.(2) lit.2, art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
033264
07.12.2009
07.12.2014

Decizie nr. 
4415 din 
04.12.2009

mun. Chişinău, str. V. 
Pîrcălab, 52

mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin, 14;
CF: 1007600062244;
Tel. 21 12 50; 
068222779
Fax. 211250

Societatea Comercială 
"ANGIS-TUR" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.)

95.



ItaliaSistarea temporară decizia nr.599 
din 17.02.2010
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
Retrasă prin decizia nr. din 
10.06.2010
a Judecătoriei economice de 
circumscripţie

A MMII 
033349
16.12.2009
16.12.2014

Decizie nr. 
4555 din 
14.12.2009

mun. Chişinău, str. 
Sarmizegetusa, 92, of. 207

mun. Chişinău, str. 
Sarmizegetusa, 92, of. 
207;
CF: 1008600018053;
Tel. 069178372
Fax. 

Întreprinderea cu Capital 
Străin "SPINELLI COM" 
S.R.L.
*Activitatea legată de 
plasarea îm cîmpul 
muncii a cetățenilor în 
străinătate (Italia)*

96.

SUASistarea temporară decizia nr.4337 
din 15.09.2010
Art. 7 alin. (2) lit.a), alin. (3) si (4) 
ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 privind reglemntarea 
prin licentiere a activitatii de 
intreprinzator.
Reluarea decizia nr.4736 din 
15.10.2010

Reluarea decizia nr.142 din 
18.01.2011

Sistarea temporară decizia nr.3083 
din 20.09.2011
art.7 alin.(2) lit.a), art.20 alin.(1), 
(2) lit.a), (3) şi (4) ale Legii nr.451
-XV DIN 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.3806 din 
30.11.2011
Decizia de retragere în proces de 
judecată

Reperf. decizia nr.4736 din 
15.10.2010
Reperf. decizia nr.142 din 
18.01.2011

Prescripţie nr. 05/102 din 
28.05.2010
art,(7) alin,(2) lit,(d), art,19 alin,(8) 
şi (9) din Legea nr,451-XV din 
30,07,2001;art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006

A MMII 
033751
11.02.2010
11.02.2015

Decizie nr. 
395 din 
05.02.2010

mun. Chişinău, bd Grigore 
Vieru, 16, nr. 2

mun. Chişinău, str. 
Bucureşti, nr. 67;
CF: 1003600072535;
Tel. 069103378
Fax. 479581

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

97.



IsraelSistarea temporară decizia nr.3451 
din 14.07.2010
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.3976 din 
17.08.2010

Reluarea decizia nr.3976 din 
17.08.2010
art.7 alin .(2) lit.a), art.15 alin.
(3) ,art.20 alin.(4), (5) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.4701 
din 13.10.2010
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.5302 din 
26.11.2010

Sistarea temporară decizia nr.3993 
din 16.12.2011
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.25 din 
27.02.2012
art. 17 alin (3) al Legi nr. 235 din 
20.07.2006< art 7 alin (2) lit a) srt. 
20 alin (3), art. 21 alin (2) lit e) şi 
alin (6) ale  Legiinr. 451 din 
30.07.2001

Reperf. decizia nr.1365 din 
02.04.2010
Reperf. decizia nr.3976 din 
17.08.2010
Reperf. decizia nr.5302 din 
26.11.2010
Reperf. decizia nr.3368 din 
21.10.2011

Prescripţie nr. 05/219 din 
10.12.2009
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 05/100 din 
28.05.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006

A MMII 
034193
29.03.2010
29.03.2015

Decizie nr. 
1213 din 
24.03.2010

mun. Chişinău, str. Ştefan 
Neaga, 63

mun. Chişinău, str. 
Ştefan Neaga, 63;
CF: 1003600050805;
Tel. 582860, 742959, 
345482
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată 
„VALCONDRA”

98.



Cipru, CipruSistarea temporară decizia nr.5946 
din 30.12.2010
art.7 alin.(2) lit.a), art.20 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.682 din 
02.03.2011
art.20 alin.(4) al Legii nr.451-XV 
din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.2708 
din 09.08.2011
Decizia de suspendare în proces 
de judecată
Retrasă prin decizia nr.3807 din 
30.11.2011
Decizia de retragere în proces de 
judecată
Retrasă prin decizia nr.0 din 
15.12.2011
Hotărîrea Judecătoriei Ialoveni 
privind retragerea licenţei

Reperf. decizia nr.2854 din 
02.06.2010
Reperf. decizia nr.4706 din 
13.10.2010

Prescripţie nr. 05/261 din 
26.11.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8), 
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
034781
22.04.2010
22.04.2015

Decizie nr. 
1590 din 
21.04.2010

mun. Chişinău, str. 31 
August 1989, nr. 19

or. Ialoveni, str. Cristea 
Alexandru, 28;
CF: 1010600003926;
Tel. 542135; 069865111
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "IACOVIDES 
GRUP"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
ţară şi în străinătate 
(Cipru) *

99.

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

Prescripţie nr. 05/252 din 
26.11.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8), 
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 05/5 din 05.01.2011
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8), 
(9) şi (10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

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 *

100.

Republica BelarusiRetrasă prin decizia nr.5406 din 
03.12.2011
Hotărîrea Judecătoriei Economice 
de Circumscripţie din 12.05.2011

A MMII 
035440
25.08.2010
25.08.2015

Decizie nr. 
4081 din 
24.08.2010

mun. Chişinău, str. Miron 
Costin, 25

mun. Chişinău, 
str.Grădinilor, 60, ap. 
57;
CF: 1010600026158;
Tel. 079351034; 296052
Fax. 

Firma de Producţie şi 
Comerţ "DITVO" S.R.L.
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Republica 
Belarusi) *

101.



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.)

102.

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) *

103.

SUASistarea temporară decizia nr.23 
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.71 din 
22.05.2012
art.7 alin. (2) lit. a) si art. 21 alin. 
(2) lit. a) ale Legii 451-XV

A MMII 
036277
16.12.2010
16.12.2015

Decizie nr. 
5498 din 
13.12.2010

mun. Chişinău, str. Mitrop. 
G. Bănulescu-Bodoni, 22a, 
nr. 2

mun. Chişinău, bd 
Moscova, 16, ap. 167;
CF: 1008600014859;
Tel. 069263077
Fax. 

Reprezentanţa din 
Moldova a Companiei 
"THE NANCE GROUP, 
LLC"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.) *

104.

SUASistarea temporară decizia nr.18 
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.62 din 
04.05.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lit. a) ale Legii 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
036333
27.12.2010
27.12.2015

Decizie nr. 
5831 din 
22.12.2010

mun. Chişinău, str. A. 
Puțkin, 14

mun. Chişinău, str. Caşu 
Gheorghe, 20/2, ap. 33;
CF: 1008600041699;
Tel. 079628181; 
060008428
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "PARTENERI 
GRUP MARKETING"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (S.U.A.) *

105.



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) *

106.



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. 05/107 din 
28.05.2010
art,(7) alin,(2) lit,(d), art,19 alin,(8) 
şi (9) din Legea nr,451-XV din 
30,07,2001;art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006
Prescripţie nr. 05/41 din 
28.05.2010
în temeiul art.7 al (2) lit. d), art.10 
al (1) lit. c) şi art. 19 al  (9) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 05/162 din 
03.09.2010
art,(7) alin,(2) lit,(d), art.19 alin.
(10)  din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001
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) *

107.

PoloniaRetrasă prin decizia nr.2698 din 
08.08.2011
Decizia de rertragere în proces de 
judecată

A MMII 
036666
22.02.2011
22.02.2016

Decizie nr. 
424 din 
10.02.2011

mun. Chişinău, str. A. 
țciusev, 38

r-l Făleşti, s. Izvoare, ;
CF: 1008602008159;
Tel. 210824; 222876; 
068388943; 069542954
Fax. 

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

108.



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

Prescripţie nr. 05/92 din 
28.05.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006

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. țtefan 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.) *

109.

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) *

110.



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) *

111.

PoloniaRetrasă prin decizia nr.73 din 
28.05.2012
art. 17 alin. (3) al Legii 235-XVI, 
art. 21 alin. (3) si alin. (6) ale 
Legii 451-XV din 30.07.2001, art. 
19 alin. (1)  lit. b) si c) ale Legii 
nr. 180-XVI din 10.07.2008

A MMII 
037547
13.06.2011
13.06.2016

Decizie nr. 
2003 din 
08.06.2011

mun. Chişinău, str. 
Munceşti, 29/1

or.Anenii Noi, str. 
Chişinăului, 48/A, ap. 
16;
CF: 1008600002821;
Tel. 069746992
Fax. 

Întreprinderea 
Individuală "ROTOV 
GRIGORII"
* Activitatea legată de 
plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor în 
străinătate (Polonia) *

112.

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

Prescripţie nr. 05/78 din 
28.05.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006
Prescripţie nr. 05/158 din 
03.09.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(9) şi 
(10) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

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) *

113.



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. Chiținău, 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 ți în străinătate 
(Polonia)*

114.

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.țoldănețti, str. 31 
August, 5

or.țoldănețti, 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) *

115.

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) ți (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) *

116.



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) *

117.

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

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 *

118.

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. *

119.

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

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 *

120.

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) *

121.



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) *

122.

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) *

123.

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) *

124.

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) *

125.



Retrasă prin decizia nr.171 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. 05/132 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. 05/161 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 
041125
27.12.2012
27.12.2017

Decizie nr. 
2698 din 
22.12.2012

mun. Chişinău, str. 
Alexandru cel Bun, 7

mun. Chişinău, str. 
Cărbunari, 15A;
CF: 1012600037080;
Tel. 078114562;  260 
583
Fax. 

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

126.

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

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 *

127.

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

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) *

128.

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) *

129.



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

Prescripţie nr. 05/95 din 
28.05.2010
art.7 alin.(2) lit.d), art.19 alin.(8) şi 
(9) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001; art.11 alin.(6) al Legii 
nr.235-XVI din 20.07.2006

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) *

130.

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. 05/171 din 
23.07.2009
În temeiul art.7 alin.(2) lit. d), art. 
19 alin (8) şi (9) din Legea 451 din 
30 iulie 2001
Prescripţie nr. 05/16 din 
05.03.2010
În temeiul art.7 alin.(2) lit. d), art. 
19 alin (8) şi (9) din Legea 451 din 
30 iulie 2001
Prescripţie nr. 05/25 din 
29.03.2010
art.7 alin.(2) lit.d) al 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) *

131.

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

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 *

132.



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) *

133.

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

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 *

134.

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)  *

135.



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

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 *

136.

Retrasă prin decizia nr.176 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. 05/144 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. 05/166 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 
043079
18.11.2013
18.11.2018

Decizie nr. 
2204/RE 
din 
13.11.2013

mun. Chişinău, str. Ion 
Creangă, 22/1

mun. Chişinău, str. 
Ciocîrlia, 21/6;
CF: 1009600012379;
Tel. 060106006; 
022592203
Fax. 

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

137.

PoloniaRetrasă prin decizia nr.204 din 
27.06.2014
art.17 alin. (3) ale Legii nr.235-
XV din 20.07.2006, art. 21 alin. 
(3) şi (6) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
08.10.2014
conform Hotărîrii judecătoriei 
sect. Centru mun. Chişinău nr.2c-
1525/14

Reperf. decizia nr.624/Re din 
20.05.2014

Prescripţie nr. 05/148 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 
043280
19.12.2013
19.12.2018

Decizie nr. 
2440/RE 
din 
16.12.2013

mun. Chişinău, str. C. 
Negruzzi, 2, bir. 424

mun. Chişinău, str. Iu. 
Gagarin, 1, ap. 88;
CF: 1012600036049;
Tel. 069258908
Fax. 022550105

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

138.



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) *

139.

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) *

140.

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) *

141.

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)*

142.



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 *

143.

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.)

144.

Retrasă prin decizia nr.177 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. 05/142 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. 05/170 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 
046605
12.12.2014
11.12.2019

Decizie nr. 
3038/RE 
din 
04.12.2014

mun. Chişinău, str. 
Bulgară, 31a

mun. Chişinău, str. L. 
Tolstoi, 24/1, ap. 317;
CF: 1014600000554;
Tel. 078878767
Fax. 

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

145.

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

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 *

146.



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

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 *

147.


