
Camera de Licenţiere

Registrul de licenţiere

Genul de activitate Extragerea zăcămintelor minerale şi (sau) producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile

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.97 din 
27.06.2012
art.17 alin (3) al Legii nr. 235-XVI  
din 20.07.2006; art. 7 alin (2) lit. 
a), art. 21 alin (3) şi (6) ale Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001; art. 37 
lit b) din Codul subsolului nr.3-
XVI din 02.02.2009
in proces de judecată
Revocarea decizia nr. din 
03.07.2013
Decizia Colegiului civil, comercial 
şi de contencios administrativ al 
Curţii Supreme de Justiţie din 
mun. Chişinău.
Retrasă prin decizia nr.75 din 
28.02.2014
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 
011850
09.03.2004
09.03.2014
A MMII 
011850
09.03.2009
09.03.2014

Decizie nr. 
505 din 
05.03.2004

Prelungire 
decizia 
nr.659 din 
05.03.2009

or. Călăraşi, s. Nişcani la 
1,0 km la Nord-Vest de s. 
Nişcani
exploatarea zăcămîntului 
de nisip "PODIŞ"

or.Călăraşi, str. 
Alexandru cel Bun, 22;
CF: 1002609000390;
Tel. 0244 20121
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "NIROM-ROZ''
* Extragerea 
zăcămintelor minerale *

1.



Retrasă prin decizia nr.201 din 
26.12.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lit. f)  si alin. (6) ale Legii 451-
XV din 30.07.2001, art. 17 alin. 
(3) al Legii 235-XVI
Retrasă prin decizia nr. din 
20.08.2013
Retrasă la 14.08.2013 prin Curtea 
Supremă de Justiție.

Reperf. decizia nr.3621 din 
23.09.2009
Reperf. decizia nr.191 din 
07.03.2012

Prescripţie nr. 04/196 din 
21.08.2012
art.7 alin. (2) lit. d), art. 19 alin. (8), 
(9) şi (10) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 04/232 din 
24.09.2012
art.7 alin. (2) lit. d), art. 19 alin. (8) 
si (9) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
037836
18.07.2006
18.07.2016
A MMII 
037836
18.07.2011
18.07.2016

Decizie nr. 
2516 din 
11.07.2006

Prelungire 
decizia 
nr.2497 din 
20.07.2011

r-l. Cahul, s. Frumuşica, la 
2, 2 km Sud-Vest de s 
Frumuşica, r-l Cahul 
(exploatarea zăcămîntului 
de nisip pentru construcţii 
"FRUMUŞICA")
UTA Găgăuzia, s. Congaz, 
la 0,8 km Vest de s. 
Congaz, UTA Găgăuzia 
(exploatarea zăcămîntului 
de argilă pentru producerea 
cărămizii nearse 
„CONGAZ-II”)

UTA Găgăuzia, s. 
Congaz, str. Octombrie, 
245;
CF: 1005611004246;
Tel. 0298 68378, 
069234928
Fax. 

Întreprinderea 
Individuală ,,CARASENI 
MIHAIL''
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

2.

Retrasă prin decizia nr.13 din 
09.02.2012
Art. 17 alin. (3) al Legii nr. 235-
XVI din 20.07.2006, Art. 7 alin. 
(2) lit. a), art. 19 alin. (10), art. 21 
alin. (3) şi (6) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin luicenţiere a 
activităţii de întreprinzător, , art. 
37 lit. a) al Codului subsolului.

În proces de judecată.
Sistarea temporară decizia nr.01 
din 06.01.2015
art.7 alin (2) lit. a) art. 20 alin (2) 
lit.a), alin (3) şi (4) ale Legii nr. 
451-XV dimn 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.56 din 
03.03.2015
în temeiul art.7 alin (2) lit. a) şi 
art. 21 alin (2) lit. a) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 04/191 din 
02.07.2014
art.7 al (2) lit. d), art. 19 alin (8) şi 
(9) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 04/318 din 
06.10.2014
art.7 al (2) lit. d), art. 19 alin (8) şi 
(9) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
037612
19.07.2006
19.07.2016
A MMII 
037612
19.07.2011
19.07.2016

Decizie nr. 
2519 din 
11.07.2006

Prelungire 
decizia 
nr.2129 din 
17.06.2011

or.Cahul, 3 km Sud-Est de 
or. Cahul

or.Cahul, str. Muncii, 4;
CF: 1003603004810;
Tel. 20717, 26531
Fax. 

Combinatul de Producere 
a Materialelor de 
Construcţie ,,USBA'' 
S.A.
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

3.

Retrasă prin decizia nr.03 din 
13.01.2015
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lita)  ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

Prescripţie nr. 04/192 din 
02.07.2014
art.7 al (2) lit. d), art. 19 alin (8) şi 
(9) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 04/319 din 
06.10.2014
art.7 al (2) lit. d), art. 19 alin (8) şi 
(9) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
040873
28.11.2007
28.11.2017
A MMII 
040873
28.11.2012
28.11.2017

Decizie nr. 
4449 din 
20.11.2007

Prelungire 
decizia 
nr.2392 din 
13.11.2012

r-l.Leova, s.Sărata-Răzești, 
(exploatarea zăcămîntului 
de nisip pentru construcţii 
"Sărata-Răzeşti")

or.Leova, str. Gheorghe 
Ureche, 7;
CF: 1003605150641;
Tel. 0263 23892б, 
079064063
Fax. 

Întreprinderea 
Individuală "MARCHET
-DUBCEAC'
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

4.



Retrasă prin decizia nr.193 din 
05.12.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lit. f) si alin. (6) ale Legii 451-
XV din 30.07.2001, art. 17 alin. 
(3) al Legii 235-XVI

Prescripţie nr. 04/235 din 
26.09.2012
art.7 alin. (2) lit. d), art. 19 alin. (8), 
(9) şi (10) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 04/252 din 
29.10.2012
art.7 alin. (2) lit. d), art. 19 alin. (8) 
şi (9) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
030615
27.01.2009
27.01.2014

Decizie nr. 
132 din 
26.01.2009

r-l.Ungheni, s.Negurenii 
Vechi, 

r-l.Ungheni, s.Negurenii 
Vechi, ;
CF: 1007609001211;
Tel. 069999948; 
023620616
Fax. 

Societatea Comercială 
"UNAQUA-COM" 
S.R.L.
* Extragerea, producerea 
şi îmbutelierea apelor 
minerale *

5.

Retrasă prin decizia nr.96 din 
27.06.2012
art.17 alin (3) al Legii nr. 235-XVI  
din 20.07.2006; art. 7 alin (2) lit. 
a), art. 21 alin (3) şi (6) ale Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001; art. 37 
lit b) din Codul subsolului nr.3-
XVI din 02.02.2009
Revocarea decizia nr. din 
17.04.2013
Decizia Colegiului civil, comercial 
şi de contencios administrativ al 
Curţii Supreme de Justiţie din 
mun. Chişinău
Retrasă prin decizia nr.81 din 
03.04.2015
în temeiul art.7 alin (2) lit. a) şi 
art. 21 alin (2) lit. a) ale Legii nr. 
451-XV din 20. 07. 2001

A MMII 
044047
27.04.2009
27.04.2019
A MMII 
044047
27.04.2014
27.04.2019

Decizie nr. 
930 din 
21.04.2004

Prelungire 
decizia 
nr.1215 din 
09.04.2009

Prelungire 
decizia 
nr.681/RE 
din 
07.04.2014

r-l.Ungheni, s. Buciumeni, 
zăcămîntul de nisip-
prundiş "Buciumeni" situat 
la 0,5 km est de r-l 
Ungheni, s. Buciumeni

or.Ungheni, str. 
Industrială, 7;
CF: 1003609000490;
Tel. 0236 23802
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "SAMPDORIA''
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

6.

Retrasă prin decizia nr.17 din 
10.02.2014
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 
031720
18.05.2009
18.05.2014

Decizie nr. 
1772 din 
13.05.2009

UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-
Lunga, la periferia de nord-
est
exploatarea zăcămîntului 
de materie primă pentru 
producerea cărămizii   
"CEADÎR-LUNGA"

UTA Găgăuzia, or. 
Ceadîr-Lunga, str. 
Lenin, 167;
CF: 1004611000539;
Tel. 20199; 068234934
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "MONUGBEI"
* Extragerea 
zăcămintelor minerale  *

7.

Retrasă prin decizia nr.151 din 
14.09.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lit. a) ale Legii 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
031990
08.06.2009
08.06.2014

Decizie nr. 
2142 din 
02.06.2009

mun. Chişinău, str. Valea 
Crucii, 8, dloc 1

mun. Chişinău, 
str.Tighina, 31;
CF: 1002600003480;
Tel. 274934
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată ,,GHERAFAM 
''
* Producerea şi 
îmbutelierea apelor 
naturale potabile *

8.



Retrasă prin decizia nr.222 din 
16.07.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit. a) şi 
art. 21 alin (2) lit f), alin (6) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
31.07.2014
în temeiul  Hotărîrii jud. Cahul 
nr.2c-121/2014

Prescripţie nr. 04/122 din 
14.05.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit d), art.19 
alin (8) şi (9) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001
Prescripţie nr. 04/156 din 
13.06.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit d), art.19 
alin (8) şi (9) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001

A MMII 
032578
25.08.2009
25.08.2014

Decizie nr. 
3236 din 
19.08.2009

or.Cahul, la 0, 5 km spre 
nord or. Cahul
(exploatarea zăcămîntului 
de argilă pentru cărămizi 
"ROŞU")

or.Cahul, bd Republicii, 
33;
CF: 1005603002289;
Tel. 079475255
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "TEGLA CH"
* Extragerea 
zăcămintelor minerale *

9.

Retrasă prin decizia nr.88 din 
06.03.2014
art. 7 alin (2) lit a) şi art. 21 alin 
(2) lit a) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

Prescripţie nr. 04/157 din 
03.07.2012
art.7 alin. (2) lit. d), , art. 19 alin. 
(9) şi (10) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 şi art. 11 alin. (6) al 
Legii 235-XVI din 20.07.2006

A MMII 
032640
04.09.2009
04.09.2014

Decizie nr. 
3372 din 
04.09.2009

r-l Anenii Noi, s.Cobusca 
Veche, la 1,0 km sud-vest 
de s. Cobusca Veche, r-l 
Anenii Noi
(exploatarea zăcămîntului 
de nisip pentru construcţii, 
în perimetrul zăcămîntului 
"Cobusca")

or.Anenii Noi, str. 
Chişinăului, 83/B;
CF: 1003600129794;
Tel. 69129353; 
26521190
Fax. 

Societatea Comercială 
"COBUŞCIAN 
ALEXEI" S.R.L.
* Extragerea 
zăcămintelor minerale *

10.

Retrasă prin decizia nr.76 din 
04.03.2014
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. a) şi 
art. 21 alin.(2) lit. a) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

A MMII 
032683
15.09.2009
15.09.2014

Decizie nr. 
3442 din 
10.09.2009

r-l.Dubăsari, s.Molovata 
Nouă, 
0,4 km sud s. Molovata 
Nouă, r-l Dubăsari 
(exploatatrea zăcămîntului 
de nisip şi prundiş din 
cariera MOLOVATA)

r-l.Dubăsari, s.Molovata 
Nouă, str. Victoriei, 50;
CF: 1003600120713;
Tel. 079547812
Fax. 

Întreprinderea 
Individuală ,,CRISTINA 
OPREA''
* Extragerea 
zăcămintelor minerale *

11.

Retrasă prin decizia nr.326 din 
27.10.2014
în temeiul art. 7 alin (2) lit. a) şi 
art. 21 alin (2) lit. f)  şi alin (6) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 04/100 din 
24.04.2014
în temeiul art.art. 7 alin. (2) lit. d), 
19 alin. (8) şi (9) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 04/230 din 
24.07.2014
în temeiul art.art. 7 alin. (2) lit. d), 
19 alin. (8) şi (9) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

A MMII 
033389
22.12.2009
22.12.2014

Decizie nr. 
4620 din 
15.12.2009

r-l. Hînceşti, s.Cărpineni, 
la distanţa de 1,5 km spre 
nord-est de s. Cărpineni
(exploatarea zăcămîntului 
de gresii calcaroase pentru 
producerea pietrei brute 
"Cărpineni")

r-l. Hînceşti, 
s.Cărpineni, str. 
Independenţei, 87;
CF: 1003605002957;
Tel. 0269 26969
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată ,,MALEABIL-
GRUP''
* Extragerea 
zăcămintelor minerale *

12.

Retrasă prin decizia nr.195 din 
12.06.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit a), 
art.21 alin (2) lit. f) şi alin (6) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2007
Retrasă prin decizia nr. din 
11.07.2014
în temeiul Hotărîrii judecătoriei 
sect. Rîşcani mun. Chişinău

Prescripţie nr. 04/90 din 
11.04.2014
în temeiul art.7 alin. (2) lit. d), 
art.19 alin (8) şi (9) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 04/120 din 
14.05.2014
în temeiul art.7 alin. (2) lit. d), 
art.19 alin (8) şi (9) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

A MMII 
034113
30.03.2010
30.03.2015

Decizie nr. 
1083 din 
18.03.2010

r-l. Criuleni, s. Hîrtopul 
Mare, la 2,5 km spre sud 
de s.Hîrtopul Mare, r-l 
Criuleni
(exploatarea zăcămîntului 
de calcar "CRIULENI")

mun. Chişinău, 
com.Ciorescu, str. 
Ciorescu, 29;
CF: 1003600118431;
Tel. 456428
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată ,,TARSATEL-
GRUP''
* Extragerea 
zăcămintelor minerale *

13.



Retrasă prin decizia nr.150 din 
13.09.2012
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lit. a) ale Legii 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
034117
30.03.2010
30.03.2015

Decizie nr. 
1103 din 
18.03.2010

mun. Chişinău, str. Valea 
Crucii, 8/11

mun. Chişinău, str. 
Pietrarilor, 15/1;
CF: 1009600038926;
Tel. 079815942; 573640
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "IVAMIR-
COM"
* Producerea şi 
îmbutelierea apelor 
naturale potabile *

14.

Retrasă prin decizia nr.312 din 
13.10.2014
în temeiul art.7 alin(2) lit. a), 
art.21 alin (2) lit. f) şi alin (6)  ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
23.10.2014
în temeiul Hotărîrii judecătoriei 
sect. Buiucani mun. Chişinău  nr.2
-5523/2014

Prescripţie nr. 04/87 din 
10.04.2014
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. d), şi 
art. 19 alin.(8) ,(9)  ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 04/221 din 
11.07.2014
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. d), şi 
art. 19 alin.(8) ,(9)  ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

A MMII 
036205
07.12.2010
07.12.2015

Decizie nr. 
5414 din 
03.12.2010

r-l.Dubăsari, s. Mărcăuți, la 
0,9 km spre Sud de s. 
Mărcăuți, r-l Dubăsari
(exploatarea zăcămîntului 
de nisip-prundii 
"Mărcăuți")

mun. Chişinău, str. 
Calea Ieșilor, 6/2, ap. 
108;
CF: 1003600110882;
Tel. 243195
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "VADOS"
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

15.

Retrasă prin decizia nr.299 din 
06.10.2014
art.7 al (2) lit. a), art. 21 alin (2) 
lit.f) şi alin (6) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 04/58 din 
25.03.2014
art.7 al (2) lit. d), art. 19 alin (8) şi 
(9) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 04/194 din 
02.07.2014
art.7 al (2) lit. d), art. 19 alin (8) şi 
(9) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
036307
22.12.2010
22.12.2015

Decizie nr. 
5555 din 
17.12.2010

r-l.Leova, s. Hănăşenii 
Noi, la 0,3 km Nord-Est de 
s. Hănășănii Noi, r-l Leova
(exploatarea zăcămîntului 
de nisip de construcție 
"Hănășenii Noi")

or.Leova, str.M. 
Eminescu, 20;
CF: 1004605003582;
Tel. 0263 22380
Fax. 

Societatea pe 
Acţiuni ,,ORGINTERCO
NSTRUCŢIA''
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

16.

Retrasă prin decizia nr.77 din 
12.07.2013
art. 17 alin. (3) al Legii 235-XVI; 
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lit. f)  şi alin. (6) ale Legii 451-
XV din 30.07.2001.

Prescripţie nr. 04/03 din 
11.01.2013
- art. 7 alin. (2) lit. d) şi art. 19 alin 
(8) si (9) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 04/55 din 
12.04.2013
- art. 7 alin. (2) lit. d) şi art. 19 alin 
(8) si (9) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
036838
15.03.2011
15.03.2016

Decizie nr. 
687 din 
02.03.2011

UTA Găgăuzia, com. 
Copceac, la 1,5 km Sud-
Vest de com. Copceac, 
UTA Găgăuzia 
(exploatarea zăcămîntului 
de nisip pentru construcţie 
"COPCEAC")

UTA Găgăuzia, 
s.Copceac, ;
CF: 1004611002991;
Tel. 069158001
Fax. 

Societatea 
Comercială ,,BIN TAŞ' 
'S.R.L.
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

17.

Retrasă prin decizia nr.325 din 
27.10.2014
în temeiul art. 7 alin (2) lit. a), art. 
21 alin (23) lit. f) şi alin. (6) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 04/101 din 
24.04.2014
în temeiul art.art. 7 alin. (2) lit. d), 
19 alin. (8) şi (9) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 04/229 din 
24.07.2014
în temeiul art.art. 7 alin. (2) lit. d), 
19 alin. (8) şi (9) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

A MMII 
037306
12.05.2011
12.05.2016

Decizie nr. 
1573 din 
06.05.2011

r-l. Hînceşti, s. Cărpineni, 
la 1,5 km Nord de 
s.Cărpineni, r-l Hînceşti 
(exploatarea zăcămîntului 
de gresie calcaroase pentru 
producerea pietrei brute 
"CĂRPINENI-3")

r-l. Hînceşti, 
s.Cărpineni, ;
CF: 1004605004497;
Tel. 068529914
Fax. 

Întreprinderea 
Individuală "SECU 
TEODOR"
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

18.



Retrasă prin decizia nr.214 din 
03.11.2015
conform art. 7 alin (2) lit. a) şi art. 
21 alin (2) lit. a) ale Legii nr. 451-
XV din 30. 07.2001

A MMII 
037358
18.05.2011
18.05.2016

Decizie nr. 
1640 din 
13.05.2011

mun. Chişinău, s. Goian, mun. Chişinău, bd 
Moscovei, 21;
CF: 1003600088527;
Tel. 456432, 456401
Fax. 

Societatea pe Acţiuni 
“MEZON”
* Extragerea apelor 
naturale potabile *

19.

Retrasă prin decizia nr.300 din 
06.10.2014
art.7 al (2) lit. a), art. 21 alin (2) 
lit.f) şi alin (6) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 04/63 din 
26.03.2014
art,(7) alin,(2) lit,(d),  art.19 alin 
(8), (9)  din Legea nr,451-XV din 
30,07,2001
Prescripţie nr. 04/193 din 
02.07.2014
art.7 al (2) lit. d), art. 19 alin (8) şi 
(9) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
037460
02.06.2011
02.06.2016

Decizie nr. 
1837 din 
26.05.2011

r-n Ceadîr-Lunga, s. 
Cazaclia, la 1,5 km Vest de 
s. Cazaclia, r-l Ceadîr-
Lunga (exploatarea 
zăcămîntului de argilă 
pentru cărămidă 
"CAZACLIA")

UTA Găgăuzia, 
s.Cazaclia, str. Puşkin, 
20;
CF: 1004611000757;
Tel. 0291 68629
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată ,,ILDÎZ''
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

20.

Retrasă prin decizia nr.103 din 
18.03.2014
în temeiul art. 17 alin. (3)  al Legii 
nr. 235-XV din 20.07.2006 , art. 7 
alin. (2) lit. a) şi art.21 alin. (2) lit. 
f), alin. (6) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
07.04.2014
în temeiul  hotărîrii judecătoriei 
sect. Centru mun.Chişinău nr.2e-
1071/14

Reperf. decizia nr.689/RE din 
29.07.2013

Prescripţie nr. 04/114 din 
14.11.2013
art. 8 alin (2) lit e) din Codul fiscal 
nr.1163-XIII din 24.04.1997 şi 
art.7 din Legea nr.845-XII din 
03.01.1992; art. 7 alin (2) lit d), art. 
19 alin (8), (9) şi (10) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 04/137 din 
16.12.2013
7 alin (2) lit d), art. 19 alin (8), (9) 
ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
037716
07.07.2011
07.07.2016

Decizie nr. 
2313 din 
04.07.2011

r-l.Ialoveni, s. Brăila, la 0,1 
km Nord-vest
exploatarea zăcămîntului 
de calcar pentru piatră 
tăiată "BRĂILA-I"
mun. Chişinău, s. Brăila, 
(zăcămîntul de calcar 
pentru tăierea blocurilor şi 
plăcilor "BRĂILA-II"

mun. Chişinău, 
com.Băcioi, 
str.Independenţei, 53;
CF: 1002600056084;
Tel. 383235, 069150149
Fax. 

Cooperativa 
Agroindustrială de 
Producţie ”BACII”
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

21.

Retrasă prin decizia nr.47 din 
16.05.2013
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.

Prescripţie nr. 04/249 din 
23.10.2012
art. 29 din Codul funciar nr.828-
XII din 25.12.1991; art. 7 alin (2) 
lit. d), art. 19 alin (8) şi (9) ale 
Legii nr.451-XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 04/16 din 
23.01.2013
art. 7 alin (2) lit.d), art.19 alin (8) şi 
(9) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
038265
06.10.2011
06.10.2016

Decizie nr. 
3218 din 
05.10.2011

r-l Anenii Noi, s.Speia, la 2 
km Sud-Vest de s. Speia, r-
l Anenii Noi (exploatarea 
zăcămîntului de nisip 
pentru construcţii 
"TELIŢA-III")

r-l Anenii Noi, s.Speia, ;
CF: 1004600047073;
Tel. 0265 74670
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată ,,AGLICACOM
-FRUCT''
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

22.

Retrasă prin decizia nr.71 din 
27.01.2014
în temeiul art.7 alin. (2) lit. a) lit. 
a) şi art. 21 alin. (2) lit. b) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

A MMII 
038276
10.10.2011
10.10.2016

Decizie nr. 
3228 din 
06.10.2011

r-l Cimişlia, s. Batîr, la 3 
km Nord-Est de s. Batîr, r-l 
Cimişlia (exploatarea 
zăcămîntului de nisip 
pentru construcţii 
"BATÎR")

r-nul Căinari, or.Căinari, 
str. Păcii;
CF: 1004608001419;
Tel. 0277 22369, 
079641996
Fax. 

Societatea pe Acţiuni 
„DRUMURI CĂINARI”
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

23.



Retrasă prin decizia nr.159 din 
27.12.2013
în temeiul art.7 al (2) lit. a) şi art. 
21 al (2) lit. a) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

A MMII 
038578
29.11.2011
29.11.2016

Decizie nr. 
3765 din 
25.11.2011

r-l.Dubăsari, s.Molovata, la 
1 km Nord-Vest de s 
Molovata, r-l Dubăsari 
(exploatarea zăcămîntului 
de nisip-prundiş "Molovata 
Veche")

mun. Chişinău, str. 
Bucureşti, 60, ap. 1;
CF: 1003601005075;
Tel. 222526, 218824
Fax. 220353

Firma ,,STOMIRLIS'' 
S.R.L.
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

24.

Retrasă prin decizia nr.254 din 
08.08.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit. a), 
art.21 alin (2) lit. f) şi alin (6) ale 
Legii nr.451-XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 04/146 din 
05.06.2014
Art., art.7 alin. (2) lit.d), 19 alin. 
(8) şi (9) ale Legii 451/01; art.29 
alin.(1) şi (4) al Legii 131/12
Prescripţie nr. 04/202 din 
07.07.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit. d), 
art.19 alin (8) şi (9) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 04/254 din 
08.08.2014
Art., art.7 alin. (2) lit.a), 21 alin. (2) 
lit. f) şi alin (6) ale Legii 451-XV 
din 30.07.2001

A MMII 
039546
20.04.2012
20.04.2017

Decizie nr. 
837 din 
11.04.2012

mun. Chişinău, or. Vatra, 
str. Feroviarilor, 4
(exploatarea zăcămîntului 
de calcar "Ghidighici")

mun. Chişinău, or.Vatra, 
str. Feroviarilor, 10;
CF: 1003600062729;
Tel. 715733, 06915459
Fax. 

Societatea pe 
Acțiuni ,,PIETRIŞ"
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

25.

Retrasă prin decizia nr.158 din 
27.12.2013
în temeiul art.7 al (2) lit. a) şi art. 
21 al (2) lit. a) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

A MMII 
039641
02.05.2012
02.05.2017

Decizie nr. 
938 din 
25.04.2012

or. Căuşeni, r-nul Căușeni, 
la 0,55 km Nord-Est de or. 
Căușeni (exploatarea 
zăcămîntului de nisip 
pentru construcție 
„CĂUȘENII VECHI”)

mun. Chişinău, str. 
Bogdan Voievod, 7, 
ap.101;
CF: 1003608003575;
Tel. 26308, 069113222
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "CARIERA 
LUX''
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

26.

Sistarea temporară decizia nr.50 
din 14.11.2013
art.17 alin (3) al Legii nr.235-XVI 
din 20.07.2006; art. 7 alin (2) 
lit.a), art. 20 alin (1), (3) şi (4) ale 
Legii nr.451-XV din 30.07.2001; 
art. 36 lit a) şi c) din Codul 
subsolului nr.3-XVI din 
02.02.2009
Retrasă prin decizia nr.04 din 
16.01.2014
în temeiul art.17 al (3) al Legii nr. 
235-XVI din 20.07.2006,art.7 al 
(2) lit. a) art.21 al (2) lit. e) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 04/163 din 
09.07.2012
art.10 alin (4) lit. d), g) şi m) din 
Legea nr.803-XIV din 11.02.2000; 
art. 7 alin (2) lit. d), art.19 alin (8), 
(9) şi (10) ale legii nr.451-XV din 
30.07.2001
Prescripţie nr. 04/180 din 
13.08.2012
art. 7 alin (2) lit. d), art.19 alin (8), 
(9)  ale legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
040551
19.09.2012
19.09.2017

Decizie nr. 
2051 din 
19.09.2012

mun. Chişinău, or. 
Cricova, (zăcămîntul 
“Cricova-I”, “Chişinău-II”, 
extragerea în subteran a 
pietrei pentru pereţi).

mun. Chişinău, or. 
Cricova, str. Luceafărul, 
9;
CF: 1003600019767;
Tel. 456370
Fax. 

Întreprinderea de 
Stat ,,SARMAT'' 
SUSPENDATĂ 
TEMPORAR
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

27.



Sistarea temporară decizia nr.48 
din 11.10.2013
conform art.7 alin(2) lit.a) 
art.20alin (2) lit. a) alin.(3), (4) a 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001
Reluarea decizia nr.157 din 
13.12.2013
temeiul art.7 al (2) lit. a) şi art. 20 
al (4) ale Legii nr. 451/XV din 
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.05 din 
13.01.2015
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lit f) şi alin. (6) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 04/209 din 
10.07.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit. d) şi 
art.19 alin (8), (9) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 04/342 din 
13.10.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit. d) şi 
art.19 alin (8), (9) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

A MMII 
042259
04.07.2013
04.07.2018

Decizie nr. 
1296/RE 
din 
20.06.2013

r-l.Sîngerei, s.Pepeni, 
Zăcămîntul de nisip pentru 
construcţii "Pepeni", r-l 
Sîngerei, periferia de Sud-
Vest a s. Pepeni

mun. Chişinău, str. 
Hristo Botev, 21, ap. 1;
CF: 1005600025890;
Tel. 069120643; 
022428083
Fax. 

Societatea Comercială 
"MACROMEX" S.R.L.
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

28.

Retrasă prin decizia nr.04 din 
13.01.2015
art. 7 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. 
(2) lit f) şi alin. (6) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 04/203 din 
07.07.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit. d), 
art.19 alin (8) şi (9) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 04/326 din 
08.10.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit. d), 
art.19 alin (8) şi (9) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

A MMII 
043345
13.01.2014
13.01.2019

Decizie nr. 
2522/RE 
din 
27.12.2013

r-l.Soroca, s. Cremenciug, 
zăcămîntul rocilor de nisip-
prundiş "Cremenciug-III", 
situat la 1,0 km vest de s. 
Cremenciug, r-l Soroca

r-l.Soroca, s. 
Cremenciug, ;
CF: 1003607006133;
Tel. 0230 92719, 
067261663
Fax. 

Întreprinderea 
Municipală 
"CREMSOCBAL"
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

29.

Retrasă prin decizia nr.13 din 
19.01.2015
În temeiul art. 11 alin. (7)  şi art. 
(17) alin. (3) al Legii nr. 235-XVI 
din 20.07.2006 art. 7 alin. (2) lit. 
a), art. 21 alin.(3) şi (6) ale Legii 
nr. 451-XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 04/210 din 
10.07.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit. d) şi 
art.19 alin (8), (9) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

A MMII 
045992
17.10.2014
17.10.2019

Decizie nr. 
2561 din 
16.10.2014

r-l.Edineț, s. Brînzeni, 
(exploatarea zăcămîntului 
de calcar pentru piatră 
brută “Brînzeni-1” şi 
“Brînzeni-2”, la 250 m 
spre nord-vest de s. 
Brînzeni);
r-l. Glodeni, s. Balatina, 
(exploatarea zăcămîntului 
de calcar brut pentru 
producerea prundişului, la 
0,7 km spre est de s. 
Balatina).

r-l.Edineț, s.Brînzeni, ;
CF: 1003604152660;
Tel. 0246 22560, 
079567118
Fax. 

Societatea pe 
Acțiuni ,,MACONRUT"
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

30.

Retrasă prin decizia nr.186 din 
15.09.2015
în temeiul art.7 alin (2) lit. a), 
art.21 alin (3) (6) ale Legii nr. 451
-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.186 din 
16.09.2015
în temeiul art.7 alin (2) lit. a), 
art.21 alin (3) şi (6) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

A MMII 
049079
19.06.2015
18.06.2020

Decizie nr. 
1798/RE 
din 
10.06.2015

r-l Anenii Noi, s.Mereni, 
Zăcămîntul de nisip pentru 
construcții ”Mereni III”, 
situat la 2,5 km est

mun. Chişinău, str. 
Uzinelor, 1/3;
CF: 1005600028695;
Tel. 069154776
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată ”SAFARI-
IMPEX”
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

31.



Retrasă prin decizia nr.160 din 
29.11.2016
conform art. 7 alin (2) lit. a), art. 
21 alin (3) şi (6) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
09.12.2016
conform Hotărîrii judecătoriei 
Anenii Noi nr.2-1218/2016

Prescripţie nr. 04/248 din 
23.10.2012
art. 29 din Codul funciar nr.828-
XII din 25.12.1991; art. 7 alin (2) 
lit. d), art. 19 alin (8) şi (9) ale 
Legii nr.451-XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 04/13 din 
23.01.2013
art. 7 alin (2) lit.d), art.19 alin (8) şi 
(9) ale Legii nr.451-XV din 
30.07.2001

A MMII 
050155
29.10.2015
28.10.2020

Decizie nr. 
3019 din 
28.10.2015

r-l Anenii Noi, s.Mereni, 
zîcîmîntul de nisip 
"Mereni" (blocul III, partea 
de Sud)

or.Anenii Noi, str. 
Concilierii Naţionale, 
100;
CF: 1005600040772;
Tel. 0265 22094
Fax. 

Asociaţia 
Intergospodărească de 
Construcţii Nr.1
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

32.

Retrasă prin decizia nr.158 din 
29.11.2016
conform art. 7 alin (2) lit. a), art. 
21 alin (3) şi (6) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

Prescripţie nr. 04/88 din 
10.04.2014
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. d), şi 
art. 19 alin.(8) ,(9)  ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 04/220 din 
11.07.2014
în temeiul art. 7 alin. (2) lit. d), şi 
art. 19 alin.(8) ,(9)  ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

A MMII 
051203
29.03.2016
28.03.2021

Decizie nr. 
663 din 
24.03.2016

r-l. Criuleni, s.Ohrincea, 
Zăcămîntul de nisip-
prundiş „Ohrincea”, la 0,5 
km Est de s. Ohrincea, r-l 
Criuleni

or.Criuleni, str. Orhei, 
54;
CF: 1003601004687;
Tel. 024822274,22731
Fax. 

Societate pe Acţiuni 
"CRIOCONSTRUCŢIA"
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

33.

Retrasă prin decizia nr.159 din 
29.11.2016
conform art. 7 alin (2) lit. a), art. 
21 alin (3) şi (6) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr. din 
19.12.2016
Hotărîrea Judecătoriei r-l Anenii 
Noi,din 19.12.2016  (dosarul nr.2-
1219/2015) privind retragerea 
licenţei

Prescripţie nr. 04/85 din 
09.04.2014
în temeiul art.7 alin.(2) lit. d), 
art.19 alin. (8) şi (9) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001
Prescripţie nr. 04/213 din 
10.07.2014
în temeiul art.7 alin.(2) lit. d), 
art.19 alin. (8) şi (9) ale Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001

A MMII 
052441
21.07.2016
20.07.2021

Decizie nr. 
1984 din 
13.07.2016

r-l Anenii Noi, s.Puhăceni, 
(exploatarea zăcămîntului 
de calcar brut pentru 
construcţii şi nisip-prundiş 
"PUHĂCENI" , situat la 
3,6 km Sud-Vest de s. 
Puhăceni, r-l Anenii Noi)

r-l Anenii Noi, 
s.Puhăceni, ;
CF: 1003600109057;
Tel. 0265 75105
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată  "N. GORGAN"
*Extragerea substanțelor 
minerale utile **

34.


