
Lista autorizațiilor eliberate întreprinderilor care desfășoară activități  

de gestionare a deșeurilor 
 

Nr Nr. autorizației Denumirea 

întreprinderii 

Genul de activitate a 

întreprinderii 

Termenul de emitere şi 

valabilitate a autorizației 
1   052/2013.pdf S.R.L,,REV ECOLOGIC” 

 str. Gagarin,  nr. 12, 

or. Ialoveni,   

tel. 079-332-307  

Autorizația nr. 52/2013 privind 

colectarea, selectarea și balotarea 

deșeurilor de ambalaje PET și folie 

de polietilenă. 

09 octombrie 2013 

 

 

09 octombrie 2018 

2   053/2014.pdf G.Ț ,,Morari Vasile Ion” 

 str. Tohatin, nr. 10, 

s. Colonița, 

mun.Chișinău, 

tel. 079-404-291  

Autorizația nr. 053/2014 privind 

prelucrarea deșeurilor animaliere și 

producerea biogazului în scopul 

obținerii  energiei.  

10 iunie 2014 

 

 

10 iunie 2019 

3   054/2014.pdf S.R.L ,,ECO PRIVAT” 

str. A. Onică, nr. 46, 

or. Vadul lui Vodă, 

 mun. Chișinău, 

tel. 079-767-884, 069-767-

884. 

Autorizația nr. 054/2014 privind 

colectarea, transportarea și 

depozitarea deșeurilor menajere 

solide. 

07 iulie 2014 

 

 

07 iulie 2019 

4   055/2014.PDF S.R.L. ,,Eco Management”, 

s. Duşmani, r-nul Glodeni, 

Autorizaţia nr. 055/2014 privind 

colectarea şi valorificarea deşeurilor 

reciclabile, hîrtie/carton, folie, PET, 

sticlă, material plastic. 

24 iulie 2014 

 

24 iulie 2018 

http://madrm.gov.md/sites/default/files/052.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/053.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/054.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/055.PDF
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tel. 068-132-167, 079-00-

6885 

5  056/2014.pdf S.R.L ,,Diversacces” 

s. Sturzovca,  

r-nul Glodeni, 

tel. 079-758-005, 068-830-

304. 

Autorizația nr. 056/2014 privind 

colectarea și depozitarea deșeurilor 

reciclabile, hîrtie/carton, folie, PET. 

02 septembrie 2014 

 

 

02 septembrie 2019 

6   057/2015.pdf S.R.L. ,,EuroPaperPack” 
str. Uzinelor, nr. 9/3, 

mun. Chișinău,  

tel. 0 22-41-11-02/ 41-13-39  

Autorizația nr. 057/2015 privind 

colectarea și reciclarea maculaturii și 

celulozei pentru producerea hîrtiei și 

cartonului  

12 ianuarie 2015 

 

12 ianuarie 2020 

7   058/2015.pdf Cooperativa de Producție 

,,Entuziast” 

str. Florilor, nr. 1, 

 mun. Chișinău,  

tel. 069-986-117, 

022-24-34-05. 

Autiorizația nr. 058/2015 privind 

colectarea și valorificarea deșeurilor 

și resturilor provenite din prelucrarea 

metalelor prețioase. 

29 ianuarie 2015 

 

 

29 ianuarie 2020 

8   059/2015.pdf S.R.L.,,CANDELUX-COM” 

str. Uzinelor, nr. 19/1, 

mun. Chișinău,  

tel. 022-42-23-02  

Autorizația nr. 059/2015 privind 

colectarea, depozitarea și reciclarea 

deșeurilor de hîrtie și carton pentru 

producerea hîrtiei igienice.  

 

03 aprilie 2015 

 

03 aprilie 2020 

9   060/2015.PDF Instituție privată 

”MoldRec” 

Autorizaţia nr.  060/2015 privind 

colectarea, transportarea, depozitarea 

și comercializarea deșeurilor de 

22 mai 2015 

 

22 mai 2020 

http://madrm.gov.md/sites/default/files/056.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/057.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/058.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/059.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/060.PDF
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s. Goian (Penitenciarul nr. 10-

Goian), com. Ciorescu, 

mun. Chișinău, 

tel. 060-121-112 

echipament electrice și electronice cît 

și adeseurilor de aluminiu, ambalaj de 

hirtie, carton și plastic. 

10   061/2015.pdf S.R.L. ,,TRISUMG” 

str. Sanatoriului, nr. 2/67, 

mun. Cahul,  

tel. 0299-4-17-77  

Autorizația nr. 061/2015 privind 

prelucrarea deșeurilor din cauciuc și 

plastic prin metoda de piroliză. 

04 iunie2015 

 

04 iunie 2020 

11   062/2015.pdf  S.R.L. ,,AVE-UNGHENI” 

str. Lacului, nr. 1 

mun. Ungheni, 

 tel. 0236-2-51-11, 0236-3-

37-66 

Autorizația nr. 062/2015 privind 

colectarea, transportarea, depozitarea, 

prelucrarea și comercializarea 

deșeurilor de hîrtie/carton, folie din 

polietilenă, masă plastică și PET  

15 iulie 2015 

 

15 iulie 2020 

12   063/2015.pdf S.R.L. ,,EAGLE TRANS” 

str.Pădurii, nr. 21, 

mun.Chișinău,  

tel. 068-149-686 

Autorizația nr. 063/2015 colectarea și 

prelucrarea deșeurilor de 

hîrtie/carton, polietilenă și masă 

plastică. 

15 iulie 2015 

 

15 iulie 2020 

13  064/2015.pdf  S.R.L. ,,UISPAC” 

str. N. Milescul Spătarul, 

nr.  75 

Autorizația nr. 064/2015 colectarea, 

transportarea și tratarea prin 

autoclavare a deșeurilor din activități 

medicale 

27 octombrie 2015 

 

27 octombrie 2020 

http://madrm.gov.md/sites/default/files/061.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/062.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/063.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/064.pdf
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mun. Chișinău,  

tel. 068-160-030, 022-35-01-

76 

14  065/2015.pdf S.R.L. ,,DOLVIDA” 

str. Uzinelor, nr. 19/1 

 mun. Chișinău, 

tel. 022-42-23-03, 022-42-22-

04  

Autorizația nr. 065/2015 colectarea, 

depozitarea și comercializarea 

deșeurilor de hîrtie și carton  

30 octombrie 2015 

 

30 octombrie 2020 

15   066/2015.pdf S.R.L. ,,BEST CARE” 

str.Cucorilor, nr. 58 

mun. Chișinău, 

tel. 060-795-368 

Autorizația nr. 066/2015 colectarea și 

transportarea deșeurilor menajere  
03 noiembrie 2015 

 

03 noiembrie 2020 

16   067/2015.pdf Î.M. „ARTESA 

CONS” S.R.L., 

str. I. Pruncul, c/p nr. 44, or. 

Vatra, 

mun. Chiținău,  

tel. 060-442-156, 060-230-

921 

Autorizația nr. 067/2015 colectarea, 

transportarea, depozitarea și 

prelucrarea deșeurilor din cauciuc și 

mase plastice (prin metoda de 

piroliză)  

30 decembrie 2015 

 

30 decembrie 2020 

17   068/2016.pdf Î.M. Regia 

,,Autosalubritate” 
mun.Chișinău, 

str. 27 Martie 1918, nr. 14 

 Autorizația nr.  068/2016 

Gestionarea deșeurilor menajere 

solide 

11 mai 2016 

 

 

11 mai 2021 

http://madrm.gov.md/sites/default/files/065.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/066.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/067.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/068.pdf
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tel. 022-74-6- 42 

18   069/2016.pdf S.R.L. ,,DOLVIDA” 

Str. Uzinelor, nr. 19/1, 

mun. Chișinău, 

tel. 022-42-23-03, 022-42-22-

04 

Autorizația nr. 069/2016 colectarea, 

depozitarea și comercializarea 

deșeurilor de mase plastice 

25 mai 2016 

 

 

25 mai 2021 

19   070/2016.pdf S.R.L. ,,Olioimpex”, 

str. Industrială, nr. 14/1, 

mun. Chișinău,  

tel. 069-996-033 

Autorizația nr. 070/2016 colectarea, 

depozitarea și comercializarea 

uleiurilor vegetale uzate 

24 mai 2016 

 

 

24 mai 2021 

20   071/2016.pdf S.R.L. ,,Ecostat” 

Şos. Munceşti, nr. 607 

mun. Chișinău, 

tel. 079-520-116 

Autorizația nr. 071/2016 colectarea, 

transportarea și tratarea prin 

autoclavare (sterilizare)a deșeurilor 

medicale 

27 mai 2016 

 

 

27 mai 2021 

21   072/2016.pdf S.R.L. ,,Prest Energy” 

com. Băcioi, str. 

Independenţei, nr. 52, 

mun. Chișinău,  

 tel. 069-566-318, 061-021-

203 

Autorizația nr. 072/2016 privind 

colectarea și transportarea deșeurilor 

menajere solide 

23 iunie 2016 

 

 

23 iunie 2021 

22   073/2016.PDF S.C. ,,MANEVLA-COM” 

S.R.L., 

Autorizația nr. 073/2016 privind 

gestionarea deşeurilor menajere 

solide 

27 iulie 2016 

http://madrm.gov.md/sites/default/files/069.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/070.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/071.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/072.pdf
http://madrm.gov.md/sites/default/files/073.PDF
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str. Testimiţeanu, nr. 18, 

or. Durleşti 

mun. Chişinău 

tel. 0 22-583-798, 069-243-

141 

 

27 iulie 2021 

23   074/2016.PDF S.R.L. ,,Ursachi Trans”, 

str. Uzinelor, nr. 201/1, 

mun. Chişinău, 

tel. 022-815-111, 069-369-

844 

Autorizația nr. 074/2016 privind 

colectarea, prelucrarea şi 

comercializarea deşeurilor de 

polietilenă PET şi alţi polimeri 

27 iulie 2016 

 

27 iulie 2021 

24   075/2016.PDF Î.M ,,Salubr Sireţ”,  

s. Sireţ, 

r-nul Străşeni, 

tel. 0 237-72-486, 069-182-

696 

Autorizația nr. 075/2016 privind 

gestionarea deşeurilor menajere 

solide 

08 august 2016 

 

08 august 2021 

25   076/2016.PDF S.R.L. ,,PRO-

AMBROCART” , 

str. Lunca Bîcului, nr. 33/3, 

mun. Chşinău, 

Autorizația nr. 076/2016 privind 

colectarea, transportarea, depozitarea 

şi comercializarea deşeurilor de hîrtie 

şi carton 

11 august 2016 

 

11 august 2021 

http://madrm.gov.md/sites/default/files/074.PDF
http://madrm.gov.md/sites/default/files/075.PDF
http://madrm.gov.md/sites/default/files/076.PDF
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tel. 069-116-289, 069-129-

372 

26   077/2016.PDF S.R.L. ,,BIOECOIL”, 

bd. Dacia, nr. 49/6, 

mun. Chişinău, 

 tel. 079-089-783 

Autorizația nr. 077/2016 privind 

colectarea, depozitarea şi 

trasnportarea uleiurilor alimentare 

uzate 

09 noiembrie 2016 

 

09 noiembrie 2021 

27   078/2016.PDF S.R.L. ,,FINPLAST-PRIM”, 

str. Ştefan cel Mare, nr. 128, 

mun. Bălţi, 

tel. 069-166-577 

Autorizația nr. 078/2016 privind 

colectarea, transportarea, reciclarea şi 

comercializarea deşeurilor de mase 

plastic, hîrtie şi carton 

22 decembrie 2016 

 

22 decembrie 2021 

28   079/2016.PDF S.R.L. ,,ECORECYCLE”, 

str. Calea Ieşilor, nr. 186, 

 mun. Bălţi, 

tel. 0 22-884-790 

Autorizația  nr. 079/2017 privind 

colectarea, transportarea, depozitarea, 

reciclarea şi comercializarea 

deşeurilor de mase plastic, sticlă, 

hîrtie şi carton 

22 decembrie 2016 

 

22 decembrie 2021 

29   080/2017.PDF SRL ,,UNIPLAST”, 

str. Pădurii, nr. 6/2, 

mun. Chișinău, 

tel.079-111-617, 

078-817-707 

Autorizația  nr. 080/2017 privind 

colectarea, transportarea și 

reciclarea/prelucrarea deșeurilor de 

polietilenă. 

30 mai 2017 

 

30 mai 2022 

http://madrm.gov.md/sites/default/files/077.PDF
http://madrm.gov.md/sites/default/files/078.PDF
http://madrm.gov.md/sites/default/files/079.PDF
http://madrm.gov.md/sites/default/files/080.PDF
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30  081/2017.PDF . Î.S. ,,Fabrica de Sticlă din 

Chișinău”, 

str. Transnistria, nr. 20, 

mun. Chișinău, 

tel. 022-47-39-26, 022-47-39-

46 

Autorizația  nr. 081/2017 din privind 

colectarea, transportarea, depozitarea 

și reciclarea/prelucrarea deșeurilor de 

sticlă 

28 iunie 2017 

 

28 iunie 2022 

31  082.PDF082.PDF082.PDF082/201

7.PDF 

SRL ,,GREEN 

ENVIRONMENT, 

 com. Zagarancea, str. Oleg 

Ungureanu, f/n, 

mun. Ungheni, 

tel. 060-112-244/060-001-601 

Autorizația nr. 082/2017 privind 

colectarea, transportarea, depozitarea 

și exportul deșeurilor de grăsimi 

animale și uleiuri alimentarea uzate. 

18 septembrie 2017 

 

18 septembrie 2022 

32  083/2017.PDF S.R.L. ,,RIKIPAL” 

str. Pădurii, nr. 13, 

mun. Chişinău 

tel. 022-92-56-56, 

0 22-55-85-96 

  

Autorizația nr. 083/2017 privind 

colectarea, transportarea, depozitarea, 

reciclare/prelucrarea şi 

comercializarea deşeurilor de lemn 

01 decembrie 2017 

 

01 decembrie 2022 

33  01/2018.PDF S.R.L. ,,ABS” Autorizația nr. 01/2017 privind 

colectarea, colectarea, transportarea, 

sortarea, depozitarea temporară şi 

12 aprilie 2018 

http://madrm.gov.md/sites/default/files/081.PDF
http://madrm.gov.md/sites/default/files/083.PDF
http://madrm.gov.md/sites/default/files/083.PDF
http://madrm.gov.md/sites/default/files/082_0.PDF
http://madrm.gov.md/sites/default/files/082_0.PDF
http://madrm.gov.md/sites/default/files/082_0.PDF
http://madrm.gov.md/sites/default/files/082_0.PDF
http://madrm.gov.md/sites/default/files/083_0.PDF
http://madrm.gov.md/sites/default/files/01_0.PDF
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s. Coliniţa, 

mun. Chişinău 

tel. 022-53-39-98 

  

  

tratarea (compostarea şi balotarea) 

deşeurilor municipale 

 

12 aprilie 2023 

34   02/2018.PDF Î.M. ,,Gospodăria 

Comunală Străşeni” 

str. Ştefan cel Mare, nr. 134, 

mun. Străşeni 

tel.0237-2-21-10 

Autorizația nr. 02/2017 privind 

colectarea şi transportarea deşeurilor 

municipale 

17 aprilie 2018 

 

17 aprilie 2023 

 

35   

03-2018.PDF 

03-2018.PDF  

S.R.L. 

,,NORDPROMEXPO” 
str. Octavian Cirimpei, nr. 90, 

mun. Edineţ, 

tel. 060281935 

 Autorizația nr. 03/2018 privind 

colectarea, transportarea şi 

depozitarea temporară a deşeurilor de 

hîrtie/carton şi mase plastice  

02 mai 2018 

 

02 mai 2023 

36   

04-2018.PDF 

04-2018.PDF  

S.R.L. ,,BIOPROD 

PELEŢI” 
str. Ştefan cel Mare, nr. 279, 

mun. Ungheni 

tel. 060046648 

 Autorizația nr. 04/2018 privind 

colectarea, transportarea şi 

depozitarea temporară a deşeurilor de 

lemn, hîrtie şi carton 

 

10 mai 2018 
 

10 mai 2023 

37   

05-2018.PDF 

05-2018.PDF  

 S.R.L. ,,AVE UNGHENI” 
str. Lacului, nr. 1,  

mun. Ungheni 

tel. 0236-2-51-11 

Autorizația nr. 05/2018 privind 

colectarea, transportarea, depozitarea 

temporară şi comercializarea 

deşeurilor de sticlă şi a deşeurilor de 

echipamante electrice şi electronice 

 

31 mai 2018 
 

 

31 mai 2023 

http://madrm.gov.md/sites/default/files/02_0.PDF
http://madrm.gov.md/ro/file/2769
http://madrm.gov.md/sites/default/files/03-2018.PDF
http://madrm.gov.md/ro/file/2770
http://madrm.gov.md/sites/default/files/04-2018.PDF
http://madrm.gov.md/ro/file/2771
http://madrm.gov.md/sites/default/files/05-2018.PDF
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38   

06-2018.PDF 

06-2018.PDF  

S.R.L. ,,HÎRTIE IMPEX” 
s. Cojuşna,  

r-nul Străşeni 

tel. 060777223,  

069128688 

 Autorizația nr. 06/2018 privind 

colectarea, transportarea şi tratarea 

deşeurilor de hîrtie şi carton 

 

12 iunie 2018 
 

12 iunie 2023 

39   

07-2018.PDF 

07-2018.PDF  

S.A. ,,METALFEROS” 
str. Feroviarilor, nr. 1/3,  

Zona Industrială Vatra, 

mun. Chişinău, 

tel. 022-509-159, 

069126587 

Autorizația nr. 07/2018 privind 

colectarea, transportarea, depozitarea 

temporară a resturilor şi deşeurilor de 

metale feroase şi neferoase şi al 

deşeurilor de baterii şi acumulatorii, 

cu prelucrarea doar a resturilor şi 

deşeurilor de metale feroase şi 

neferoase 

 

25 iunie 2018 
 

25 iunie 2023 

40   

08-2018.PDF 

08-2018.PDF  

S.R.L. ,,SĂNĂTATEA” 
str. 31 August nr. 62,  

mun. Străşeni/ 

str. Mihai Viteazul, nr. 257  

mun. Străşeni 

tel. 0237-4-33-89, 

069115440 

 Autorizația nr. 08/2018 privind 

colectarea, transportarea şi 

depozitarea temporară a resturilor şi 

deşeurilor de metale feroase şi 

neferoase  

25 iunie 2018 
 

25 iunie 2023 

41   

09-2018.PDF 

09-2018.PDF  

 S.A. ,,Combinatul de 

articole din carton” 
str. Transnistria, nr. 16  

mun. Chişinău 

tel. 022-47-25-54 

 Autorizația nr. 09/2018 privind 

colectarea, transportarea, depozitarea 

temporară şi prelucrarea deşeurilor de 

hîrtie şi carton 

27 iunie 2018 
 

27 iunie 2023 
 

 

http://madrm.gov.md/ro/file/2772
http://madrm.gov.md/sites/default/files/06-2018.PDF
http://madrm.gov.md/ro/file/2773
http://madrm.gov.md/sites/default/files/07-2018.PDF
http://madrm.gov.md/ro/file/2774
http://madrm.gov.md/sites/default/files/08-2018.PDF
http://madrm.gov.md/ro/file/2775
http://madrm.gov.md/sites/default/files/09-2018.PDF

