
Camera de Licenţiere

Registrul de licenţiere

Genul de activitate Importul alcoolului etilic; importul şi/sau comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate

Nr. 
d/o

Datele despre titularul de licenţă

Adresa de desfăşurare a 
activităţii licenţiate

Adresa juridică, codul 
fiscal/IDNO, telefon

Denumirea titularului, 
forma organizatorico-
juridică, genul de 
activitate licenţiat

Informaţie 
suplimentară

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

Informaţia privind reperfectarea 
licenţei, eliberarea copiilor şi 
duplicatelor de pe aceasta;  
temeiurile, data şi numărul 
prescripţiei privind înlăturarea 
încălcărilor ce ţin de condiţiile de 
licenţiere

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

Data şi 
numărul 
deciziei 
privind 
eliberarea 
licenţei

Retrasă prin decizia nr.102 din 
09.07.2012
Art.7 alin. (2) lit. a) şi art. 21 alin. 
(2) lit. a) din Legea nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
038137
30.09.2011
30.09.2012

Decizie nr. 
2983 din 
09.09.2011

mun. Chişinău, şos. 
Hînceşti, 140/3

mun. Chişinău, şos. 
Hînceşti, 140/3;
CF: 1011600029189;
Tel. 079116916
Fax. 

Întreprinderea Mixtă 
"ALL BEER" S.R.L.
* Importul şi 
comercializarea angro a 
berii importate *

1.

Retrasă prin decizia nr.85 din 
16.04.2015
în temeiul  art.7 alin (2) lit. a) şi 
art. 21 alin (2)  lit. a) alin (5) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.329/RE din 
12.02.2015

A MMII 
040468
12.09.2012
12.09.2015
A MMII 
040468
12.09.2014
12.09.2015

Decizie nr. 
1934 din 
03.09.2012

Prelungire 
decizia 
nr.1779 din 
30.08.2013

Prelungire 
decizia 
nr.2075/RE 
din 
15.08.2014

mun. Chişinău, str. 
Columna, 170

r-l.Strășeni, s.Bucovăţ, 
str. Ştefan cel Mare, 
17A;
CF: 1008609005722;
Tel. 069377679
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "GLUTONUS"
* Importul, păstrarea şi 
comercializarea angro a 
producţiei alcoolice 
importate *

2.

Retrasă prin decizia nr.106 din 
23.09.2013
Art.7 alin.(2) lit. a) şi 21 alin.(2) 
lit. a) alin. (5) ale Legii nr. 451- 
XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător

A MMII 
042410
17.07.2013
17.07.2014

Decizie nr. 
1476 din 
12.07.2013

mun. Chişinău, str. 
Varniţa, 14/2

mun. Chişinău, str. 
Buiucani, 3, ap. 53;
CF: 1002600018763;
Tel. 069130144
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "IURICI"
* Importul, păstrarea şi 
comercializarea angro a 
producţiei alcoolice 
importate *

3.


