
Camera de Licenţiere

Registrul de licenţiere

Genul de activitate Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări

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.15 din 
06.02.2013
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lit. a) ale Legii 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
037482
23.06.2006
23.06.2016
A MMII 
037482
23.06.2011
23.06.2016

Decizie nr. 
2196 din 
20.06.2006

Prelungire 
decizia 
nr.1861 din 
30.05.2011

mun. Chişinău, şos 
Balcani, 2, ap. 65;
CF: 1003600087449;
Tel. 221044, 514035
Fax. 

Societatea cu Răspundere  
Limitată „STARCAD-
PLUS”
* Activitatea de 
proiectare pentru  
construcţii, instalaţii şi 
reţele tehnico-edilitare, 
reconstrucţii *

1.

Retrasă prin decizia nr.88 din 
11.06.2012
art. 7 alin (2) lit.a) şi art21 alin (2) 
lit. a) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
029916
13.10.2008
13.10.2013

Decizie nr. 
4303 din 
10.10.2008

mun. Chişinău, str. 
Bogdan Voievod, 12, 
ap. 271;
CF: 1008600045631;
Tel. 435576, 232224, 
079592931
Fax. 

Întreprinderea Mixtă 
"PRODUCTION 
ENGINEERING 
COMPANY 
ENERGOINVEST" 
S.R.L.
* Activitatea de 
proiectare pentru 
instalaţii şi reţele tehnico
-edilitare, reconstrucţii *

2.



Retrasă prin decizia nr.91 din 
11.03.2014
Art. 17 ain, (3) al Legii nr. 235-
XVI din 20.07.2006; art. 7 alin (2) 
lit. a), art. 21 alin (2) lit. f) și alin. 
(6) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
20.05.2014
în temeiul hotărîrii judecătoriei 
Centru mun. Chişinău nr.2e-
1046/14

Prescripţie nr. 02/120 din 
06.12.2013
în conformitate art.7 al.(2) lit. d), 
art.10 al.(1) lit.c), art.19 al (8) şi (9) 
ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 02/24 din 
27.01.2014
în conformitate art.7 al.(2) lit. d),  
art.19 al (9) şi (10) ale Legii nr. 451
-XV din 30.07.2001

A MMII 
032975
28.10.2009
28.10.2014

Decizie nr. 
3841 din 
23.10.2009

mun. Chişinău, str. A. 
Mateevici, 27/1;
CF: 1007600039284;
Tel. 234009, 233420, 
068223303
Fax. 

Întreprinderea Mixtă 
"MECONTEC 
DEVELOPMENT" 
S.R.L.
* Activitatea de 
proiectare pentru toate 
categoriile de construcţii, 
reconstrucţii *

3.

Retrasă prin decizia nr.80 din 
01.04.2015
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.504 din 
28.05.2013

A MMII 
042106
10.04.2012
10.04.2017

Decizie nr. 
773 din 
04.04.2012

mun. Chişinău, str. 
Matei Basarab, 2;
CF: 1010600010476;
Tel. 445799
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "GEOTRIX"
* Activitatea de 
proiectare pentru  
construcţii, instalaţii şi 
reţele tehnico-edilitare, 
reconstrucţii *

4.

Retrasă prin decizia nr.72 din 
23.03.2015
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

A MMII 
039635
04.05.2012
04.05.2017

Decizie nr. 
935 din 
25.04.2012

mun. Chişinău, str. V. 
Dokuceaev, 4, ap. 4;
CF: 1006600002540;
Tel. 445799; 069911630
Fax. 

Societatea Comercială 
"RESTEND PLUS" 
S.R.L.
* Activitatea de 
proiectare pentru 
construcţii, instalaţii şi 
reţele tehnico-edilitare, 
reconstrucţii *

5.


