
Camera de Licenţiere

Registrul de licenţiere

Genul de activitate Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private

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

Director: 
Gurbanov Iurie ;
Medic-oftalmolog-
Sagin Felicia; 

Retrasă prin decizia nr.82 din 
31.07.2017
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 
042246
26.06.2013
26.06.2018

Decizie nr. 
1271/RE 
din 
18.06.2013

mun. Chişinău, bd Ştefan 
cel Mare şi Sfînt, 8

mun. Chişinău, str. V. 
Alecsandri, 17, ap. 100;
CF: 1002600051403;
Tel. 272746, 727154, 
067103721
Fax. 

Întreprinderea 
Individuală "IU.G.-
GURBANOV"
* Acordarea asistenţei 
medicale în domeniul 
oftalmologiei *

1.

Retrasă prin decizia nr.42 din 
12.04.2017
conform art.7 alin (2) lit.a) şi 
art.21 alin (2) lit.a) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.2461/RE din 
08.12.2014
Reperf. decizia nr.518 din 
14.02.2017
Reperf. decizia nr.1236 din 
28.03.2017

A MMII 
054237
30.06.2014
30.06.2019

Decizie nr. 
1528/RE 
din 
25.06.2014

mun. Chişinău, str. N. 
Testemișanu, 29

mun. Chişinău, bd 
Mircea cel Bătrîn, 3;
CF: 1009600013354;
Tel. 405412; 
079413123; 069009400; 
069602334
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată Farmacia 
"RECETA FARM"
* Acordarea asistenţei 
medicale de către 
instituţiile medico-
sanitare private *

2.

Retrasă prin decizia nr.33 din 
29.03.2017
conform art.7 alin (2) lit.a) și 
art.21 alin (2) lit.a) ale Legii 
nr.451-XV din30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.33 din 
29.03.2017
conform art.7 alin (2) lit. a) și art. 
21 alin (2) lit. a) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

A MMII 
044938
03.07.2014
03.07.2019

Decizie nr. 
1533/RE 
din 
25.06.2014

mun. Chişinău, str. 
Burebista, 72

mun. Chişinău, bd Cuza
-Vodă, 3/2A, ap. 24;
CF: 1014600010599;
Tel. 069272176
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată ”SOFIDENT”
* Acordarea asistenţei 
medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu 
excepţia folosirii 
metalelor preţiose *

3.



Director: 0 0Retrasă prin decizia nr.62 din 
06.06.2017
conform art.7 alin (2) lit. a) art. 21 
alin (2) lit. a) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.260 din 
02.02.2016

A MMII 
049094
23.06.2015
22.06.2020

Decizie nr. 
1808/RE 
din 
11.06.2015

mun. Chişinău, str. A. 
Doga, 23

mun. Chişinău, str. 
A.Doga, 23;
CF: 1003600101729;
Tel. 45 06 51,432810, 
069147310
Fax. 

Întreprinderea 
Individuală 
„COVALCIUC-V”
* Acordarea asistenţei 
medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu 
excepţia folosirii 
metalelor preţiose *

4.

Retrasă prin decizia nr.30 din 
16.03.2017
conform art.7 alin (2) lit. a) art. 10 
alin (1) lit. c) art. 21 alin (2) lit. f) 
și alin (6) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
23.03.2017
conform Hotărîrii jucedătoriei 
sect. Centru mun. Chișinău nr.2c-
220/17

A MMII 
049156
23.06.2015
22.06.2020

Decizie nr. 
1865/RE 
din 
17.06.2015

mun. Chişinău, str. 
Albișoara, 72/3

mun. Chişinău, str. M. 
Lomonosov, 41, ap. 6;
CF: 1015600013379;
Tel. 069240836
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată ”BABYLIFE”
* Acordarea asistenţei 
medicale în domeniul 
pediatriei *

5.


