
Camera de Licenţiere

Registrul de licenţiere

Genul de activitate Activitatea instituţiilor de învăţămînt privat de toate nivelurile, treptele şi formele; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi/sau 
pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

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

or. Ocniţa, str. M. 
Viteazu, 48 (sala 
de studii), 
(categorile A1, A, 
B);
r-l.Ocniţa, s. 
Hădărăuţi, (sala de 
studii), (categorile 
B, C1, C,  CE,  D);
or. Ocniţa, str. 50 
Ani ai Biruinţei, 
79/B (teren special 
destinat activităţii 
de instruire).
or. Briceni, str. 
Constantin 
Stamati, 2 (sala de 
studii), (categoria 
B);
or. Briceni, str. 
Dmitrie Cantemir, 
25A (teren special 
destinat activităţii 
de instruire).

Sistarea temporară decizia nr.14 
din 01.03.2017
conform art. 7 alin (2) lit. a) art. 
20 alin (3) şi (4) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

Reperf. decizia nr.3964 din 
16.08.2010
Reperf. decizia nr.688/RE din 
23.03.2015
Reperf. decizia nr.2047/RE din 
20.07.2015
Reperf. decizia nr.640 din 
09.03.2016
Reperf. decizia nr.1134 din 
18.04.2016

A MMII 
049482
17.06.2010
16.06.2020
A MMII 
049482
17.06.2012
16.06.2020

Decizie nr. 
2947 din 
09.06.2010

Prelungire 
decizia 
nr.1802/RE 
din 
10.06.2015

Prelungire 
decizia 
nr.1802/RE 
din 
10.06.2015

or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 
48 (sala de studii), 
(categorile A1, A, B);
r-l.Ocniţa, s. Hădărăuţi, 
(sala de studii), (categorile 
B, C1, C,  CE,  D);
or. Ocniţa, str. 50 Ani ai 
Biruinţei, 79/B (teren 
special destinat activităţii 
de instruire).
or. Briceni, str. Constantin 
Stamati, 2 (sala de studii), 
(categoria B);
or. Briceni, str. Dmitrie 
Cantemir, 25A (teren 
special destinat activităţii 
de instruire).

mun. Chişinău, str. 
Frumuşica, 6/A, ap. 7;
CF: 1010600017420;
Tel. 632626
Fax. 422422

Societatea cu Răspundere 
Limitată "CANDIDAT 
AUTO SERVICE"
* Activitatea de instruire 
a personalului din 
domeniul transportului 
rutier (categoria A1, A, 
B,  C1,C, CE, D) *

1.



mun. Chişinău, str. 
Sf. Vineri, 16 (sala 
de studii);
mun. Chişinău, str. 
Sf. Vineri, 16 
(teren special 
destinat activităţii 
de instruire).

Sistarea temporară decizia nr.39 
din 20.10.2016
conform art.7 alin (2) lit. a) şi 
art.20 alin  (3) şi (4)  ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001

A MMII 
048176
17.03.2015
16.03.2020

Decizie nr. 
935/RE din 
13.03.2015

mun. Chişinău, str. Sf. 
Vineri, 16 (sala de studii);
mun. Chişinău, str. Sf. 
Vineri, 16 (teren special 
destinat activităţii de 
instruire).

mun. Chişinău, str. 
Sf.Vineri, 16;
CF: 1003600162559;
Tel. 725241, 079455763
Fax. 721155

Întreprinderea de Stat 
„COMBINATUL 
REPUBLICAN DE 
INSTRUIRE AUTO”
* Activitatea de instruire 
a personalului din 
domeniul transportului 
rutier (categoria A, A1, 
B, C, C1, D, D1, CE) *

2.

mun. Bălţi, str. I. 
Franco, 7 (sala de 
studii);
r-l.Rîșcani, 
s.Singureni, 
extravilan (teren 
special destinat 
activităţii de 
instruire);

Sistarea temporară decizia nr.18 
din 10.04.2017
conform art.7 alin (2) lit.a) şi 
art.20 alin (3) (4)ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.18 
din 10.04.2017
conform art.7 alin (2) lit.a) şi 
art.20 alin (3) şi (4) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
20.04.2017
conform Hotărîrii Bălți nr. 2c-
84/2017

A MMII 
049898
29.09.2015
28.09.2020

Decizie nr. 
2742/RE 
din 
22.09.2015

mun. Bălţi, str. I. Franco, 7 
(sala de studii);
r-l.Rîșcani, s.Singureni, 
extravilan (teren special 
destinat activităţii de 
instruire);

mun. Bălţi, str. 
Alexandru cel Bun, 16, 
ap. 4;
CF: 1009602001803;
Tel. 023072457
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "DAN-VAD-
AUTO"
* Activitatea de instruire 
a personalului din 
domeniul transportului 
rutier (categoria B) *

3.

r-l.Floreşti, s. 
Sănătăuca, (sala de 
studii);
r-l.Floreşti, s. 
Sănătăuca, (teren 
special destinat 
activităţii de 
instruire).

Sistarea temporară decizia nr.85 
din 24.06.2016
conform art.7 alin (2) lit. a) art. 20 
alin (2) lit. a) alin (3) şi (4) ale 
Legii nr 451-XV din 30.07.2001
Reluarea decizia nr.65 din 
06.07.2016
conform art.7 alin (2) lit. a) şi art. 
20 alin (4) şi (5) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr.35 
din 03.08.2017
art.art.7 alin (2) lit a), 20 alin (3) şi 
(4)  ale Legii nr. 451-XV 
din30.07.2001, art26 alin (1) lit f) 
al Legii nr.131/2007, art. 17 alin 
(1) şi (3) al Legii nr.235-XVI din 
20.07.2006

A MMII 
050932
25.02.2016
24.02.2021

Decizie nr. 
357 din 
18.02.2016

r-l.Floreşti, s. Sănătăuca, 
(sala de studii);
r-l.Floreşti, s. Sănătăuca, 
(teren special destinat 
activităţii de instruire).

r-l.Floreşti, s. Sănătăuca, 
;
CF: 1003607017522;
Tel. 0250-66923; 
069232424
Fax. 

Întreprinderea 
Individuală 
"SVETLANA CHITAN"
* Activitatea de instruire 
a personalului din 
domeniul transportului 
rutier (categoria A1 şi B) 
*

4.


