
Camera de Licenţiere

Registrul de licenţiere

Genul de activitate Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice 
şi a berii produse de producătorii autohtoni

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

Sistarea temporară decizia nr.47 
din 08.11.2016
conform art. 7 alin (2) lit. a) art. 
20 alin (2) lit. b) alin (3) şi (4) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001
Sistarea temporară decizia nr. din 
17.11.2016
conform Hotărîrii judecătoriei 
sect.Grigoropol nr.2c-981/2016
Retrasă prin decizia nr. din 
17.11.2016
Conform  Hotaririi judecatoriei 
Grigoriopol nr 2c-981/16
Retrasă prin decizia nr. din 
06.03.2017
Conform Hotaririi judecatoriei 
sec.Centru nr 2c-1018/2016
Reluarea decizia nr. din 
06.03.2017
conform Hotărîrii  judecîtoria 
Chiținău sediul Centru nr.2c-
1018/2016
Reluarea decizia nr.42 din 
13.03.2017
conform art.7 alin (2 lit. a)  și 
art.20 alin (5) ale Legii nr. 451-
XV din 30.07.2001

A MMII 
050207
06.11.2015
05.11.2017

Decizie nr. 
3078 din 
06.11.2015

r-l.Orhei, s. Peresecina, mun. Chişinău, str. 
Avocat Eugenia 
Crușevan, 1, ap. (of.) 
40;
CF: 1012600034034;
Tel. 068909919
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "CIOCO-
STUDIO"
* Păstrarea și 
comercializarea angro a 
producției alcoolice 
produsă de producătorii 
autohtoni *

1.



Sistarea temporară decizia nr.25 
din 30.05.2017
conform art.7 alin (2) lit. a) art.20 
alin (2) lit. b) alin (3) şi (4) ale 
Legii nr. 451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.85 din 
02.08.2017
conform  art.7 alin (2) lit. a) art.21 
alin (2) lit. e) ale Legii nr. 451-XV 
din 30.07.2001

A MMII 
051660
27.05.2016
26.05.2017

Decizie nr. 
1481 din 
18.05.2016

mun. Balţi, bd. Eminescu, 
10

mun. Bălţi, bd M. 
Eminescu, 10;
CF: 1002602004805;
Tel. 0231 44888 0696 
17477
Fax. 0231 44888

Societatea cu Răspundere 
Limitată ”FANTEZIE”
*Fabricarea, păstrarea şi 
comercializarea angro a 
berii produsă de 
producătorii autohtoni*

2.

Retrasă prin decizia nr.68 din 
24.06.2017
In temeiul art.7 alin.(2) lit.a) si 21 
alin.(2) lit. a) alin (5) ale Legii 
nr.451-XV din 30.07.2001.

A MMII 
052968
13.09.2016
12.09.2017

Decizie nr. 
2365 din 
05.09.2016

or. Orhei, str. C.Negruzzi, 
99/a

mun. Chişinău, str. 
Burebista, 118;
CF: 1013600021383;
Tel. 079908180
Fax. 

Societatea cu Răspundere 
Limitată 
”DOUBLESPOT”
* Păstrarea şi 
comercializarea angro a 
producţiei alcoolice 
produsă de producătorii 
autohtoni *

3.


