
2016 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA 

 
mun.Chişinău          

nr. 47 

Cu privire la aprobarea Nomenclatorului         

prestatorilor privaţi de servicii de sănătate 

în scopul asigurării unei organizări raţionale a prestatorilor privaţi de servicii de sănătate, 

în conformitate cu prevederile art. 4 (alin.5) al Legii Ocrotirii Sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995, 

precum şi în temeiul pct.8 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 

2011, 

O R D O N :  

1. Se aprobă: 

1) Nomenclatorul prestatorilor privaţi de servicii de sănătate în domeniul asistenţei 

medicale primare, urgente prespitaliceşti, spitaliceşti, specializate de ambulator şi de recuperare, 

conform anexei nr. 1; 

2) Nomenclatorul prestatorilor privaţi de servicii de sănătate în domeniul stomatologiei, 

conform anexei nr. 2; 

2. Direcţia asistenţă medicală primară, urgentă şi comunitară (dna Tatiana Zatîc) şi 

Centiul Naţional de Management în Sănătate (dnul Petru Crudu) vor asigura controlul 

corespunderii prestatorilor privaţi de servicii de sănătate Nomenclatorului aprobat. 

3. Se abrogă Ordinul nr. 1488 din 29.12.2014 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului 

instituţiilor medico-sanitare private". 

4. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Gheorghe Ţurcanu şi dnei 

Valentina Rotaru, viceminiştri.
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Anexa 1 

la ordinul Ministerului 

Sănătăţii nr. 47 din 10.02.2oiô 

Nomenclatorul 

Prestatorilor privaţi de servicii de sănătate 

în domeniul asistenţei medicale primare, urgente prespitaliceşti, spitaliceşti, 

specializate de ambulator şi de recuperare 
 

Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

Raionul Anenii Noi 
1. 3383 

Întreprinderea Individuală 

„ION RUSU” 

or. Anenii Noi, str. Uzinelor, 30 acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul dermatologiei, andrologiei 

şi sexologiei conservative 

2. 
3384 Societatea Comercială 

„LENMED” S.R.L. or. Anenii Noi, str. 31 August, nr. 6 

acordarea de asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică-sonografie) 

3. 3596 Firma 

„MEDEFERENT P” 
SR L.  

r-1 Anenii Noi, s. Ruseni, str. 31 

August, 42 mun. Chişinău, str. M. 

Costin, 16 
Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii de familie, medicinii interne, medicinii 
intemistice (medicină de diagnostic funcţional, 
cardiologie), pediatriei, neurologiei, mamologiei, 
ginecologiei, chirurgiei, otorinolaringologiei, 

imagisticii (imagisticii sonografie) 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit: r-1 Anenii Noi, 
s. Ruseni 

Raionul Briceni 
1. 1638 Societatea cu Răspundere 

Limitată „MELISMED & 
MELISCOSMETICA” 

r-1 Briceni, s. Grimăncăuţi Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii de familie, 
medicinii interne 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit Rnul Briceni, s. 
Grimăncăuţi 

2. 3372 Întreprinderea Individuală 

„GONŢA LARISA” 

or. Briceni, str. M. Eminescu, 48 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, 

neurologiei, imagisticii (imagistică sonografie), 

în condiţii de ambulator Asistenţă medicală spitalicească 

Profd paturi Număr paturi 

Total 20 

Profd terapeutic 20 

3. 3385 întreprinderea Individuală 

„CERNEI V.V.” 

or. Briceni, str. M.Eminescu, 48, nr. 

1 
Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, 
endoscopiei (endoscopie diagnostică), imagisticii 

(imagistică sonografie) 

4. 3385 întreprinderea 

Individuală 

„NEURON-MED” 

or. Briceni, str. Prieteniei, 3a acordarea asistenţei medicale în domeniul 

pediatriei, neurologiei pediatrice, diagnoscului 
funcţional 

5. 4052 întreprinzătorul 

Individual 

MORARIŢA 

RADISLAV 

r-1 Briceni, or. Briceni, str. 

Prieteniei, 3/A, nr. 1 r-1 Briceni, or. 

Lipcani, str. Independenţei, 4 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică sonografie), endoscopiei 

(endoscopie diagnostică) 

6. 4276 Societatea cu Răspundere 
Limitată 
"ENDOSONOMED" 

r-1 Briceni, or. Briceni, str. M. 

Eminescu, 48/b 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică sonografie), endoscopiei 

(endoscopie diagnostică) 

7. 4487 

Societatea cu Răspundere 

Limitată 
"ANDIENDOMED" 

r-1 Briceni, or. Briceni, str. M. 

Eminescu, 48/B, nr.75 

or. Hîncești, str. MihalceHîncu, 183 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinei interne, terapiei intensive, cardiologiei, 

diagnosticului funcțional, neurologiei, medicină 

de laborator, endoscopiei, medicina tradițională,  

radiologie și imagistica (imagistică sonografie, 

rezonanţă magnetică nucleară) 
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Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

Raionul Cahul 
1. 3386 Socitatea Comercială 

„RENOX-OPTIC” 

S.R.L. 

or. Cahul, str. V.Stroescu, 37/15 Acordarea asistenţei medicale oftalmologice 

consultative 

2. 3387 Societatea Comercială 

„MEDISA - PULS” 

S.R.L. 

or. Cahul, str. Fiodor Seliviorstov, 
18 A/5 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii internistice, 

homeopatici 

3. 3388 Central Curativ- 

Diagnostic 

„DRĂGĂLINA- 

POPOV” Î.I. 

or. Cahul, str. Ştefan cel Mare, 111A Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

endoscopiei (endoscopia diagnostică), imagisticii 

(imagistică sonografie) 

4. 3323 Societatea Comercială 

„BIMED-SUD” S.R.L. 

or.Cahul, str. Vasile Stroescu, 37, 

nr. 16 

Acordarea asistenţei medicale: medicină de 

laborator clinico-bio chimic şi imunologic 

5. 3390 Societatea Comercială 

„JUMPER BIO” S.R.L. r-1 Cahul, sat. Alexandra Ioan Cuza, 

Acordarea asistenţei medicale de diagnostic 

clinic de laborator 

6. 3392 întreprinzător Individual 

BĂDĂNĂU SERGIU 

or. Cahul, str. Ştefan cel Mare, llla/2 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

psihoterapiei 

7. 3393 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „OCULAR-M” 

or. Cahul, str. Ştefan cel Mare, 46, 
nr. 2 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 
domeniul oftalmologiei 

8. 3394 Societatea cu Răspundere 

Limitată „W 

CHISTRUGA” 

r4 Cahul, or. Cahul, str. Ivan Spirin, 
94, nr. 38 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 

internistice (fizioterapie), otorinolaringologiei, 

ozonoterapiei 

9. 4488 Societatea cu Răspundere 
Limitată "ANTOHI 
VICTORIA" 

r4. Cahul, or.Cahul, bd Victoriei, 14 
A 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică sonografie) 

10. 4489 Societatea cu Răspundere 
Limitată " CHIRIAC-
MED" 

r4. Cahul, or.Cahul, str. Ştefan cel 
Mare, 27, of. 507 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

endoscopiei (endoscopia diagnostică), imagisticii 

(imagistică sonografie) 

11. 4118 întreprinderea 

Individuală 

“MARCELA- 

ZARÎŞNEAC” 

r4. Cahul, or.Cahul, str. Vasile 

Stroescu, 40, nr. 16 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul neurologiei 

12. 3391 Societatea cu Răspundere 
Limitată “CENTRUL DE 

SĂNĂTATE „BIO 
MED” 

or.Cahul, str. Vasile Stroescu, 40, 
nr. 16 

Acordarea asistenţei medicale clinico-diagnostice 
în domeniul medicinii de familie 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit: Sector or. 

Cahul 

13. 3365 Societatea cu Răspundere 

Limitată Sanatoriul 
„NUFĂRUL ALB” 

or.Cahul, str. Nucilor, 1 Acordarea asistenţei medicale de recuperare şi 

asistenţă medicală balneo-sanatorială în 
domeniul medicinii interne, medicinii internistice 
(cardiologie, medicină de diagnostic funcţional, 
fizioterapie), dermatologiei, neurologiei, 
ginecologiei, kinetoterapiei (terapie manuală), 
imagisticii (imagistică radiologie), laborator 

clinico- biochimic 

14. 4476 Societatea cu Răspundere 
Limitată „MEDFAM 
GRUP” 

r4. Cahul, or.Cahul, str. Ştefan cel 
Mare, 31, of. 4 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii de familie 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit: 
4 practici ale medicului de familie din or. Cahul 

15. 4482 Societatea cu Răspundere 
Limitată 
„DENLENMED” 

r-1. Cahul, or.Cahul, str. M. Frunze, 

62 

Acordarea asistenţei medicale primare în 

domeniul medicinii de familie 
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Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit: 

Rnul Cahul, s. Borceag, s. Frumuşica, s. Chioselia Mare, s. 

Baurci-Moldoveni 

 

16. 4582 Societatea cu Răspundere 
Limitată "DERMA 
ASIST” 

r-1. Cahul, or.Cahul, str. Ştefan cel 
Mare, 27 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
dermatologiei (cosmétologie) 

Raionul Cantemir 

1. 4053 Societatea cu Răspundere 
Limitată “KRIDAL-OX” 

r-l.Cantemir, or. Cantemir, str. 

Ştefan Vodă, 16. 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii intemistice (fizioterapie) 

Raionul Călăraşi 
1. 3395 întreprinderea Individuală 

„AMBRO S NADEJDA” 

or. Călăraşi, str. M. Eminescu, 53a, 
nr. 2 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul ginecologiei 

2. 
4054 întreprinderea Mixtă 

“EMIGMED” S.R.L. 

r-1. Călăraşi, or. Călăraşi, str. Mihai 

Eminescu, 41. 

Acordarea asistenţei medicale: medicină de 

laborator clinico-biochimic şi imunologic 

3. 4055 Societatea cu Răspundere 

Limitată “NEUROMED 
SAN” 

r-1. Călăraşi, or.Călăraşi, str. M. 
Eminescu, 25 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

psihoterapiei, medicinii intemistice (medicină de 

diagnostic funcţional) 

4. 4056 întreprinzătorul 

Individual 

BRĂDUŢANU 

VALENTINA 

r-1. Călăraşi, or.Călăraşi, str. Pan 
Halippa, nr. 18 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
otorinolaringologiei 

5. 4201 întreprinderea Mixtă 

"EMIGMED" S.R.L. 
r-1. Călăraşi, or.Călăraşi, str. M. 

Eminescu, 41 
mun. Chişinău, or.Străşeni, str. 
Ştefan cel Mare, 70B 

Acordarea asistenţei medicale: medicină de 
laborator clinico-biochimic şi imunologic 

6. 4286 Societatea cu Răspundere 
Limitată 
"PROMEDICAL" 

r-1. Călăraşi, s.Hîrjauca Acordarea asistenţei medicale de reabilitare şi 

medicină fizică, cu efectuarea oxigenaţiei 

hiperbarice (baroterapie) 

7. 3382 Societatea cu Răspundere 
Limitată „STAŢIUNEA 

BALNEOCLIMATERI 
CĂ CODRU” 

r-1 Călăraşi, s.Hîrjauca, 

Acordarea asistenţei medicale balneo- sanatoriale 
în domeniul medicinii interne, medicinii 
intemistice (gastroenterologie, fizioterapie), 
ginecologiei, kinetoterapiei (terapie manuală), 
medicinii tradiţionale (fitoterapie), imagisticii 

(imagistică sonografie), stomatologiei 
terapeutice, laborator clinico-biochimic 

Raionul Căuşeni 
1. 3396 Societatea cu Răspundere 

Limitată „ECOMED 
GRUP” 

or. Căuşeni, str. Unirii, 1, nr. 110 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
imagisticii (imagistică sonografie), endoscopiei 
(endoscopie diagnostică) 

2. 4057 întreprinderea Mixtă 
Central Medical 

American “ACADEMIA 
SĂNĂTĂŢII” S.R.L. 

r-1. Căuşeni, or. Căuşeni, str. 
Gagarin, 54 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
imagisticii (imagistică-sonografie, tomografie 

computerizată), endoscopiei (endoscopie 
diagnostică), ozonoterapiei, chirurgiei de 
ambulator, radioviziografiei dentare, masaj 
curativ 

3. 4202 întreprinzător Individual 

DONCILA NAT ALIA 

r-nul Căuşeni, or. Căinări, str. 
Trandafirilor, 57 A 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

oftalmologiei 

Raionul Criuleni 
1. 3397 întreprinderea 

Individuală 
„BOLBOCEAN” 

or. Criuleni, str. Lalelelor, 2, mun. 
Chişinău, bd Ştefan cel Mare, 
133, nr. 20 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinei tradiţionale (homeopatie) 

2. 4204 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „PRIVAMED” 

r-1. Criuleni, s. Hîrtopul Mic Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii de familie 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit: r-1. Criuleni, s. 

Hîrtopul Mic, s. Işnovăţ, s. Rîşcova, s. 
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Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

Hîrtopul Mare 
 

Raionul Cimişlia 

1. 3398 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „OTOMED” 

or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 17 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul otorinolaringologiei 

2. 4058 Asociaţia Obştească 
“ANGELUS- 

CIMIŞLIA” 

r-1 Cimişlia, or. Cimişlia, str. Mihai 

Eminescu, 46 
Acordarea îngrijirilor medicale la domiciliu, 

inclusiv paliative 

3. 4203 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "IGE 

GENERALMED" 

r-1 Cimişlia, or. Cimişlia, str.M. 

Eminescu, 44 
Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul ginecologiei, imagisticii 
(imagistică sonografie), laborator clinico- 

biochimic şi imunologic 

Raionul Donduşeni 
4. 4059 Întreprinderea Individuală 

"IRINA- BANUH" 

r-l.Donduşeni, or.Donduşeni, str. 
Feroviarilor, 7 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

Raionul Dubăsari 
5. 3381 Sanatoriul 

„STRUGURAŞ” 

S.R.L. 

r-1 Dubăsari, s.Cocieri, 

Acordarea asistenţei medicale de recuperare şi 
asistenţei medicale balneo-sanatoriale în cadrul 
medicinii interniste, medicinii intemistice 
(cardiologie, fizioterapie), neurologie, medicinii 
tradiţionale (acupunctura), ginecologiei (fără 
dreptul de supraveghere şi tratament a femeilor 

gravide şi întreruperii sarcinii), urologiei, 
imagisticii (imagistică-sonografie), laborator 
clinico- biochimic, stomatologiei terapeutice 

Raionul Drochia 

1. 3399 Asociaţia Obştească 

„CONSUELA” Centrul 

de Binefacere 

r-1 Drochia, s. Hăsnăşenii Mari, r-1 

Drochia, s. Dominteni, 

Acordarea asistenţei medicale şi sociale de 

îngrijire la domiciliu 

2. 3400 Societatea Comercială 

„SV-MEDCLINIC” 

S.R.L. 

or.Drochia, str. Independenţei, 29, 
nr. 8 ’ 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul neurologiei, medicinii 

tradiţionale (acupunctura), imagisticii (imagistică 

sonografie) 

3. 4490 Societatea cu Răspundere 
Limitată "ECVALD" 

r-1 Drochia, s. Pelinia Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică-sonografie) 

4. 4608  S.R.L. ”VLADELIZA”  raionul Drochia s. Chetrosu Acordarea asistenței medicale consultativ-

curative în domeniul medicinii de familie, 

medicinei interne, medicinii internistice, 

cardiologiei, medicina de diagnistic funcțional, 

balneo și fizioterapie, imagisticii, (imagistică-

sonografie) neurologiei, ginecologiei, 

psihoneurologiei pediatrice, oftalmologie 

laborator clinic-biochimic și imunologic, 

staționarde zi. 

Raionul Edineţ 
1. 3401 întreprinderea Individuală 

„CROITOR N. A.” 

or. Edineţ, str. Independenţei, 80 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

ginecologiei 
2. 3402 Societatea cu Răspundere 

Limitată „DENTAL-
NORD” 

or. Edineţ, str. Independenţei, 88 Acordarea asistenţei medicaleconsultative în 

domeniul neurologiei. Acordrea asistenței 

medicale stomatologice (terapie, protetică 

dentară,  implantologie, chirurgie dento-alveolară 

(de ambulator), Imagistică dentară. 
3. 3403 A.O. „SPERANŢELE 

BĂTRÎNILOR AL 
NORDULUI 
MOLDOVEI” 

or. Edineţ, str. Trandafirilor, 2 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, 
îndeplinirea de către asistentele medicale a 
indicaţiilor medicilor pacienţilor la domiciliu 

4. 3404 Societatea Comercială 
„NEUROMED-TEST” 
S.R.L. 

or. Edineţ, str. Independenţei, 81 Acordarea asistenţei medicale consultative în 
domeniul neurologiei, medicinii intemistice 
(medicină de diagnostic funcţional), imagisticii 
(imagistică-sonografie, tomografie 

computerizată) 

5. 3405 Societatea Comercială 

„CARO-SERVICE” 

S.R.L. 

or. Edineţ, str. Independenţei 37/a Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii intemistice (fizioterapie), neurologie 
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Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

6. 3406 Societatea Comercială 

„SCANMEDICA- 

G.T.L.” S.R.L. 

or. Edineţ, str. Independenţei, 81 Acordarea asisteneţei medicale în domeniul 

oftalmologiei, neurologiei, imagisticii (imagistică 

sonografie) 

7. 4391 Societatea cu Răspundere 
Limitată "AL-HADI" 

r-l.Edineţ, s.Gordineşti Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii intemistice 

8. 4491 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "NEUROLAB" 

r-l.Edineţ, or. Edineţ, str. 
Independenţei, 81 

Acordarea asistenţei medicale: medicină de 
laborator clinico-bio chimic şi imunologic 

Raionul Făleşti 
1. 3407 Organizaţia Obştească 

„CAROMA - NORD” 

r4 Făleşti, s. Pîrliţa, Acordarea asistenţei medicale şi sociale de 

îngrijire la domiciliu 

2. 3408 Asociaţia Obştească 

„CUGET” 

r4 Făleşti, s. Izvoare, Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii interne şi medico-sociale de îngrijire la 
domiciliu 

3. 3409 Societatea cu Răspundere 
Limitată „CRISTELA-
NORD” 

or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 79, 
nr. 3 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, 
imagisticii (imagistică-sonografie) 

Raionul Floreşti 
1. 3410 Întreprinderea Individuală 

„VASILCIUC NINA” 

or. Floreşti, str. Pieţii, lb 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, medicinii 

intemistice (medicină de diagnostic funcţional) 

2. 3411 Întreprinderea Mixtă 

Moldo-Italiană „BIO-

TEST” S.R.L. 

or. Floreşti, str. C.Porumbescu, 6/18 acordarea asistenţei medicale (laborator clinico-
biochimic) 

3. 3412 Societatea Comercială 

„VIOMED-CORD” 

S.R.L. 

or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 13 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii de familie, medicinii intemistice 
(medicină de diagnostic funcţional, fizioterapie), 
ginecologiei, otorinolaringologiei, oftalmologiei, 
imagisticii (imagistică-sonografie), terapiei 
manuale, acordarea asistenţei medico-sociale de 

îngrijire la domiciliu şi asistenţei medicale la 
domiciliu cu transport sanitar asistat 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit: - 

4. 3414 întreprinderea 

Individuală 

„TAMARA 

TIMBALĂ” 

or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 31 Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul neurologiei 

5. 3415 întreprinderea Individuală 

„G.OŢEL” 

or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 20, 
nr. 3 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii intemistice 

(cardiologie) 

6. 3416 întreprinzător Individual 

„MORARI LEONID” 

or. Floreşti, str. Mihai Viteazul, 7, 

ap. 51; 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii intemistice 

(fizioterapie), masaj curativ 

7. 3417 întreprinzător 
Individual 

„SOROŢCHI 
VALERIU” 

or. Floreşti, str. Vasile Alecsandri, 
114 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii intemistice (fizioterapie) 

8. 4392 

Societatea cu Răspundere 

Limitată "QUEST" 

raionul.Floreşti. or. Floreşti, str. C. 

Porumbescu, 6/18 

Acordarea asistenţei medicale: medicină de 

laborator clinico-biochimic 

9. 4609 Asociația Obștească 

”Centrul Filantropic  

ALINARE” 

raionul Florești, 

s. Cărpești 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terpie, ortopedie, chirurgie de ambulator) cu 

excepția folosirii metalelor prețioase. 

Raionul Glodeni 
1. 3418 Societatea Comercială 

„ORIGINEA VIEŢII” 

S.R.L. ’ 

or. Glodeni, str. M. Eminescu, 9/A Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul neurologiei, psihoterapiei, 

medicinii intemistice (fizioterapie), endoscopiei 

(endoscopie diagnostică), stomatologiei (terapie, 

ortopedie, 
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Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

    

chirurgie de ambulator) cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

2. 3378 Asociaţia Obştească 

Centrul de Reabilitarea a 
Veteranilor „ORIGINEA 
VIEŢII” 

or.Glodeni, str. M.Eminescu, 9 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase, neurologie 

consultativ-curativă, ambulator şi staţionar, 

proceduri fizioterapeutice a aparatului locomotor 

Raionul Hînceşti 
1. 3419 Societatea cu Răspundere 

Limitată 

„MEDPRIVSERVTCE” 

or.Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 
174/B 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul ginecologiei, mamologiei 
consultative, mediciniii internistice (fizioterapie), 

imagisticii (imagistică sonografie), stomatologiei 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

2. 3420 

întreprinzător Individual 

EREMIA ŞTEFAN 

r-1 Hînceşti, or.Hînceşti, str. 

Mihalcea Hîncu, 174/B 

Acordarea asistenţei medicale: laborator clinico-
biochimic 

3. 3421 întreprinderea Mixtă 

„FARMACIA 

FAMILIEI” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare 
şi Sfînt nr.6, nr. 148;   mun. 
Chişinău, bd Grigore Vieru nr. 21; 
mun. Chişinău, bd. Mircea cel 
Bătrîn nr. 4/6; mun. Chișinău, str.31 

august1989 nr. 79/1; or.Hînceşti, str. 
Chişinăului 2A; mun. Bălţi, str. 26 
Martie, f/n;mun. Bălți, str. Ștefan cel 
Mare nr. 74/15; or. Briceni, 
str.Independenței nr. 18/D 
or. Sîngerei, str. Independenţei, 

117/4; or. Orhei, str. 
V. Lupu nr. 15 A; or. Floreşti, str. 
M. Eminescu nr.16 A; or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun nr. 31, nr. 
121/5; or. Străşeni, str. Ştefan cel 
Mare nr.125; or.Leova, str. 

Independenţei nr. 14/1; or.Călăraşi 
str, Mihai Eminescu nr. 22 or. 
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare nr. 1, 
nr. 31;  or. Edineţ, str. 31 August 
nr.2 ”A”; mun. Ungheni, 
str.Națională nr. 17. 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

4. 4060 Societatea cu Răspundere 
Limitată 
„MEDPRIVSERVTCE” 

r4. Hînceşti, or.Hînceşti, str. 
Mihalcea Hîncu, 174/B Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul ginecologiei, mamologiei, mediciniii 

internistice (fizioterapie), imagisticii (imagistică 

sonografie), stomatologiei (terapie, ortopedie), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

5. 4205 Societatea cu Răspundere 
Limitată "PATRIFELIX" 

r4. Hînceşti, or.Hînceşti, str. 31 

August, 8, nr. 49 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul ginecologiei 

6. 4206 Asociaţia Obştească 

"PREZICERE 
DIVINĂ" 

r4. Hînceşti, s. Ciuciuleni, 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii interne, îngrijiri paliative la domiciliu 

Raionul Ialoveni 
1. 3423 întreprinderea Mixtă 

„FITOSFERA” S.R.L. 

or. Ialoveni, str. Alexandra cel Bun, 
41 

Acordarea asitenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, 
neurologiei, dermatologiei, ginecologiei (fără 

dreptul de supraveghere şi tratament a femeilor 
gravide şi întreruperii sarcinii) 

2. 4393 Asociaţia Obştească r4.Ialoveni. s.Văsieni Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
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Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

  

Asociaţia pentru Caritate 

şi Asistenţă Socială 

"ACASĂ"’ 

 

medicinii interne, îngrijiri geriatrice, asistenţa 

medicală de recuperare, masaj curativ şi asistenţă 

medico-socială la domiciliu 

3. 4492 

întreprinderea Individuală 
"DOINA SPĂTARU" 

r-l.Ialoveni, or. Ialoveni, str. 
Basarabia, 6, nr. 23 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii interne, medicinii internishce 
(fizioterapie) 

4. 4387 Întreprinderea Individuală 
”MELISSA 

COLOMEEȚ” 

 mun. Chișinău,  
str. Petru Movilă 23/3 Acordarea asistenței medicale în domeniul 

dermatologiei, cosmetologiei. 

Raionul Nisporeni 
1. 4207 Societatea cu Răspundere 

Limitată "COMPASNET" 

r-l.Nisporeni, s. Cristeşti Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii interne, îngrijiri paliative la domiciliu 

Raionul Ocniţa 

1. 3424 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „MONADA” 

or. Ocniţa, str. Sindicatelor, 8, nr. 5
 ’ 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii tradiţionale (acupunctura) 

2. 3425 întreprinderea Individuală 

„ROŞCA ANATOLIE” 

or. Ocniţa, str. 50 de ani ai Biruinţei, 
63 

Activitatea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul oftalmologiei 

3. 3426 întreprinderea Individuală 

„IONEL STĂTU” 

or. Ocniţa, str. Independenţei, 64 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 

intemistice (fizioterapie), kinetoterapiei (terapie 

manuală) 

4. 3427 întreprinderea Individuală 

„ROMA- CASIAN” 

r-1 Ocniţa, or.Otaci, str. Prieteniei, 

26c 
Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii internistice 
(cardiologie), imagisticii (imagistică- 
sonografie), endoscopiei (endoscopie 

diagnostică), laborator clinico-biochimic şi 
imunologic, stomatologiei (terapie, ortopedie, 
chirurgie de ambulator), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

5. 4061 Societatea cu Răspundere 
Limitată “FITOMED-
COM” 

r-1 Ocniţa, or. Ocniţa, str. Burebista, 
46, nr.17 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică-sonografie) 

6. 4062 întreprinzător 

Individual 

VIŞNEVSCHI 

ANATOLI 

r-l.Ocniţa, or. Ocniţa, str. 50 ani ai 
Biruinţei, 25, nr. 4 

acordarea asistenţei medicale în domeniul 

neurologiei 

7. 4208 Societatea cu Răspundere 
Limitată "ANNADENT" 

r-l.Ocniţa, or. Ocniţa, str. 
Independenţei, 64 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii interne, medicinii internistice 

(fizioterapie), imagisticii (imagistică sonografie) 

8. 4209 întreprinzător Individual 

GUŢU DAMIAN

 ’ 

r-l.Ocniţa, or. Ocniţa, str. 50 Ani ai 

Biruinţei, 128 
Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică sonografie), endoscopiei 

(endoscopie diagnostică) 

9. 4287 Asociaţia Obştească 
"ANGELUS- 

OCNIŢA" 

r-l.Ocniţa, or. Ocniţa, str. 
Independenţei, 64 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii interne, îngrijiri paliative la domiciliu 

Raionul Orhei 
1. 3329 S.R.L. „LCRC- 

MUNTEANU” 

or. Orhei, str. Şoimarul, 1 Acordarea asistenței medicale consultativ-curative în 

domeniul medicinei de familie, medicinei interne, medicinei 

internistice, oftalmologiei,, ginecologiei, cardiologiei, 

gastrologiei, traumatologiei-consultative, psihoneurologiei 

pediatrice, neurochirurgie-consultativă, imagisticii 

(imagistică-sonografie, radiologie), neurofiziologie-

electromiografie, medicina de diagnostic funcțional, balneo și 

fizioterapie, medicina tradițională: acupunctură, 

osteodensitometrie. Laborator clinico-biochimic și 

imunologic. Staționar de zi. 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit Rnul Orhei, s. 
Piatra, s. Zahoreni. 

2. 
3428 Întreprinderea Individuală 

„VENUS- 

or. Orhei, str. Gorkii, 18, nr. 3 Acordarea asistenţei consultativ-curative în 

domeniul ginecologiei (fără dreptul de 
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r. 
d
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ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

  
N.TMON” 

 
supraveghere şi tratament a femeilor gravide şi 

întreruperii sarcinii) şi citologie ginecologică 
3. 3430 Societatea Comercială 

„SONOVIAL” S.R.L. 
or. Orhei, str. V. Lupu, 115 Acordarea asistenţei medicale în domeniul imagisticii 

(imagistică sonografie), laborator clinico-biochimic 

4. 3431 întreprinderea Individuală „I. 

STATI” 

or. Orhei, str. Şoimarul, 1 Acordarea asistenţei medicale în domeniul medicinii 

intemistice (medicină de diagnostic funcţional), 

imagisticii (imagistică- sonografie) 

5. 3432  „DITA ESTFARM” S.RL. or. Orhei, str. V. Lupu, 8 Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

6. 3433 întreprinderea Mixtă „TCI 

CONSULTING” S.RL. 

or. Orhei, str. Scrisului Latin, 8/B Acordarea asistenţei medicale consultativ- curative în 

domeniul medicinii interne, medicinii intemistice 
(fizioterapie), pediatriei, ginecologiei, dermatologiei 
(cosmétologie), kinetoterapiei (terapie manuală), 
laborator clinico-biochimic şi etiologic, stomatologiei 
(terapie, ortopedie). 

7. 3434 întreprinderea Individuală 

„PLEŞCA NATALIA” 

r-1 Orhei, s. Peresecina, Acordarea asistenţei medicale ginecologice 

conservative 

8. 4063 Societatea cu Răspundere 

Limitată “EUROCLINIC” 
r-1. Orhei, or. Orhei, str. 

Negruzzi, 85 

Acordarea sistenţei medicale în domeniul imagisticii 

(imagistică-radiologie, tomografie computerizată) 
9. 4064 Societatea cu Răspundere 

Limitată “MEDICORT” 
 or. Orhei,  

str. M. Sadoveanu, 20, of. 74 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul ortopedieii 

şi traumatologiei, otorinolaringologiei, reumatologiei, 

endocrinologiei, neurologiei, cardiologiei. Diagnostic 

ultrasonografic  și endoscopic, osteodensitometrie, 

electrocardiografie. Prelevarea sângelui cu scop de 

diagnostic. 

1
0. 

4210 Asociaţia Obştească 
"ARIPILE 
SPERANŢEI" 

 or. Orhei, str. Vasile Lupu, 36 Acordarea asistenţei medicale în domeniul medicinii 
interne, îngrijiri paliative la domiciliu, îngrijiri 
medicale la domiciliu 

1
1. 

4076 Societatea cu Răspundere 
Limitată “PROSANFAM” 

r-1. Orhei, or. Orhei, str. Scrisul 

Latin, 8/b 

Acordarea asistenţei medicale: medicină de laborator 
clinico-biochimic şi imunologic 

1
2. 

4288 Societatea pe Acţiuni 
"ELCOM" 

r-1. Orhei, or. Orhei, str. Mihai 

Eminescu, 10 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- curative în 
domeniul medicinii interne, medicinii intemistice 
(cardiologie, gastroenterologie, alergologie, 

fizioterapie, medicină de diagnostic funcţional), 
pediatriei, neurologiei, dermatologiei, ginecologiei, 
oftalmologiei, anesteziologiei, endoscopiei 
(endoscopie diagnostică), imagisticii (imagistică-
sonografie, imagistică-radiologie), kinetoterapiei 
(terapie manuală), masaj curativ, laborator clinico-

biochimic, imunologic, etiologic 

1
3. 

4493 S.R.L. "GASTROENDOCON 

SULT" 

r-1.Orhei, or. Orhei, str. Vasile 
Lupu, 109, nr. 1 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul medicinii 

intemistice (gastroenterologie) 

1
4 

4664  S.R.L. ”MEDHEMATEST„ 

 

mun. Orhei, str. Negruță 155 Diagnostic de laborator, analize medicale. 

1
5. 

4754 
 
 

S.R.L. ”FARMCOMPLEX 
PRIM” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

or. Orhei, str.Vasile Lupu nr.118 
Asistenţă medicală primară 
Teritoriul deservit: str. Negruzzi 
nr. 93;95;97;99;111;113;115;117, 
str. B.Glavan nr. 7, str. T.Ceban, 

str. T.Roman, str. Colindelor, str. 
C.Stamati, str. Colindătorilor, str. 
1 Mai nr.  55;57, str. 
M.Sadoveanu 22; 26 a), b), 28, 
32,, str. Ștefan cel Mare nr 3-6, 
str. Iachir. 

mun. Chișinău, str. 
Sprîncenoia,1A 

Acordarea asisitenței medicale primare, proceduri, 

vaccinare, triaj, investigații de laborator,l, 

ultrasonografie. Neurologie. Proceduri injectabile 

(i/m,i/v). 

 

Raionul Rezina 

1. 3435 Întreprinderea 

Individuală 

„VEACESLAV MUŞINSCHI” 

or Rezina, str. Şciusev, 2 Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul neurologiei 

2. 3436 Societatea cu Răspundere 
Limitată „SPAMCRIAS” 

or.Rezina, str. 1 Mai, 19, nr. 113. Acordarea asistenţei medicale consultativ- curative în 

domeniul ginecologiei, imagisticii (imagistică 

sonografie) 3. 3437 Societatea Comercială or.Rezina, str. Basarabia, 4/1 Acordarea asistentei medicale consultative în 
 



9 

 

 

Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

  

„OFTALMOS” S.R.L. 
 

domeniul oftalmologiei 

4. 4049 Filiala Rezina a Centrului 

Sănătăţii Familiei 

“Galaxia” a ÎC Balcombe 

SRL 

Or. Rezina, str. Păcii, m. 53 Medicina de familie, acordarea asistenţei 
medicale consultative în domeniul medicinii 
interne, pediatrice, medicinii specializate : 
neurologie, cardiologie, endocrinologie, 
alergologie, imunologie, urologie, chirurgie, 
ginecologie, traumatologie şi ortopedie, 

oftalmologie, otorinolaringologie, mamologie, 
dermatovenerologic ş.a Servicii diagnostice în 
domeniul diagnosticii funcţionale, imagisticii, 
endoscopiei, laborator şi investigaţii de înaltă 
performanţă. 
Servicii curative în ambulator: staţionar de zi, 

fizioterapia, medicină fizică şi asistenţa de 
recuperare. Stomatologia (terapie, ortodonţie, 
protetica dentară, chirurgia dentară, 
implantologia dentară, chirurgia dentară, cu 
excepţia folosirii metalelor preţioase. Acordarea 
asistenţei medico-sociale de îngrijire la domiciliu 

şi asistenţei medicale la domiciliu. 

Asistenţă medicală spitalicească 

Profil paturi Număr paturi 

Total 18 

Profil chirurgical 12 

Profil terapeutic 6 

Raionul Soroca 

1. 3438 Asociaţia Obştească 
„SOARTA “ 

or.Soroca, str. Viilor, 15, nr. 3637 acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii internistice, 
chirurgicale de ambulator, îngrijiri medico- 
sociale la domiciliu 

2. 3439 întreprinderea Individuală 
„GÎNGA AXENTIE” 

or.Soroca, str. Ştefan cel Mare, 24 Acordarea asistenţei medicale consultative în 
domeniul oftalmologiei 

3. 3440 întreprinzător Individual 

„BORDIAN TATIANA” 

or.Soroca, str. Luceafărul, 10 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul ginecologiei 

4. 4279 Asociaţia Obştească 

„ANGELUS 

SOROCA” 

or.Soroca,  
 str. M. Eminescu, 16 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii interne, îngrijiri paliative la domiciliu 

5. 4394 Firma Ştiinţifică şi de 

Producţie 

„DIOSCORIDA” S.R.L. 

r-1.Soroca, or.Soroca, str. C. 
Negruzzi, 4, nr. 106 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii interne, medicinii internistice 

(medicină de diagnostic funcţional) 

6. 4395 întreprinzător 

Individual 

„MARINESCU 

NATALIA" 

r-1. Soroca, s.Cosăuţi Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii interne 

Raionul.Sîngerei 
1. 3441 Asociaţia Obştească 

Dezvoltarea Durabilă 
„MILENIUL - III” 

r-1 Sîngerei, s. Chişcăreni, Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii interne şi medico-sociale de îngrijire la 
domiciliu 

Raionul Ştefan Vodă 

1. 
 
 
 

3442 

Întreprinderea Individuală 

„HARET VEACESLAV” 

or. Ştefan Vodă, str. 31 August, 6/1, 

nr. 18 
Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

otorinolaringologiei, neurologiei, terapiei, 

endocrinologiei, ginecologiei, recoltarea  

analizelor medicale. 

analizelor medicale. medicinii internistice 

(endocrinologie), ginecologiei 
Raionul Străşeni 

1. 3443 Întreprinderea 

Individuală 

„REFLEXOTERAPEU T 

- JARDAN” 

or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 
119 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul neurologiei, medicinei 

tradiţionale (acupunctura) 

2. 3444 A.O. Asociaţia pentru 
Educaţie 
„NEOUMANIST” 

or. Străşeni, str. Ion Creangă, 31 

Acordarea asistenţei medicale persoanelor în 
etate cu îngrijire medicală la domiciliu. 

3. 3760 Asociaţia Obştească r-1 Străşeni, s.Zubreşti, Acordarea asistentei medicale în domeniul 
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Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

  

„PROSPERARE- 
ZUBREŞTI” 

 

medicinii interne, îngrijiri paliative şi medico-

sociale la domiciliu şi în hospice 

4. 4583 Întreprinzător Individual 

TĂNASE TATIANA 

r-l.Străşeni, or. Străşeni, str. Ştefan 
cel Mare, 133b 

Acrodarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul pediatriei 

Raionul Şoldăneşti 
1. 3445 Societatea Comercială 

„GLOBIMPORT GRUP” 
S.R.L. 

or. Ştefan Vodă, str. 31 August, 20, 
ap. 34 

Acordarea asistenţei medicale: laborator clinico-
biochimic şi imunologic 

2. 4212 Societatea cu Răspundere 
Limitată "MEDAS-LAB" 

r-1. Şoldăneşti, or. Şoldăneşti, str. 

Independenţei, 2/B Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul ortopediei- traumatologiei, 
medicinii internistice (fizioterapie), laborator 
clinico-biochimic şi imunologic 

Raionul Taraclia 

1. 3446 întreprinderea 

Individuală 

„VICTORIA 

VESNINA” 

or.Taraclia, str. Lenin, 141. Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul ginecologiei. 

2. 3447 Asociaţia Obştească 
„ANGELUS 

TARACLIA” 

r-1 Taraclia, or. Taraclia, str. 
Voczalinaia, 91 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne şi îngrijirii 

paliative la domiciliu 

3. 4065 întreprinzător Individual 

PLAGOV VASILE 

r-1 Taraclia, or. Taraclia, str. 
Dimitrova, 31b 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul neurologiei 

Raionul Teleneşti 
1. 3448 întreprinderea Individuală 

„FAMILIA 

ANDRONIC” 

or.Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 
10, nr. 4 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, 

ginecologiei (fără dreptul de supraveghere şi 
tratament a femeilor gravide şi întreruperii 
sarcinii), imagisticii (imagistică-sonografie) 

2. 3449 Societatea cu Răspundere 
Limitată 

„ELITMEDICAL” 

or.Teleneşti, str. Renaşterii, 79, nr. 
19 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, 
neurologiei, oftalmologiei, imagisticii 
(imagistică-sonografie) 

3. 4066 întreprinzătorul 

Individual CRISTEA 

ANATOLIE 

r-l.Teleneşti, s. Căzăneşti, Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii internistice (medicină de diagnostic 

funcţional), imagisticii (imagistică-sonografie) 

4. 4067 întreprinzătorul 

Individual BULAT 

IULIA 

ş Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

ginecologiei consultative 

5. 4396 Societatea cu Răspundere 

Limitată 

"ConsultproMed" 

r-l.Teleneşti, or.Teleneşti, str. Ştefan 

cel Mare, 28 
Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii de familie, 

neurologiei, pediatriei, oftalmologiei, 

ginecologiei, imagisticii (imagistică- sonografie), 

masaj curativ, staţionar de zi 

Raionul Ungheni 
1. 3450 Societatea Comercială,, 

MEDICLAS” S.R.L. 

or. Ungheni, str. Ion Creangă, 4 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne şi 
asistenţei medico-sociale de îngrijire la domiciliu 

2. 3451 întreprinzătorul 

Individual SCARLAT 

VALENTINA 

or. Ungheni, str. Naţională, 17 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii internistice 

(pneumologie, fizioterapie) 

3. 3452 întreprinzător Individual 

„GAIBU DUMITRU” 

or. Ungheni, str. Naţională, 10 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul oftalmologiei 

4. 3453 Societatea cu Răspundere 

Limitată 

or. Ungheni, str. Naţională, 40 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii interne, medicinii internistice 
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Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

  
„PRO DIAGNOSTIC” 

 
(endocrinologie, cardiologie), kinetoterapiei 
(terapie manuală), mamologiei, ginecologie, 
pediatriei, neurologiei, imagisticii (imagistică 
sonografie), laborator clinico-biochimic şi 
immunologie 

5. 3454 

întreprinderea Individuală 

„SOCHIRCĂ ANA” 

or. Ungheni, str. Decebal, 21 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii tradiţionale (homeopatie) 

6. 
4068 Societatea Comercială 

“MEMOSAN” S.R.L. 

r4 Ungheni, or. Ungheni, str. B. 

Lăutaru, 26, of. 208 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

psihoterapiei 

7. 4397 Societatea cu Răspundere 
Limitată "ECOIMPULS" 

r4.Ungheni, or. Ungheni, str. 

Decebal, 14, m. 2 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică-sonografie) 

8. 4289 r-1 Ungheni, or. 
Ungheni, str. 
Romană, 66A 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „ALFAMED 
CONSULT” 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii de familie, 

ginecologiei, pediatriei, neurologiei, 

otorinolaringologiei, imagisticii (imagistică 

sonografie), laborator clinico-biochimic, 

imunologic, citologic, microbiologic 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit Secror Or. 

Ungheni 

UTA Găgăuzia 

Raionul Comrat 
1. 3455 Societatea cu Răspundere 

Limitată „ANAMED- 
CENTRU” 

UTA Găgăuzia, or. Comrat, str. 

Tretiakov, 28, a 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative specializate în domeniul ginecologiei, 
imagisticii (imagistic, sonografie). Medicină de 
diagnostic funcţional și de laborator. Reabilitare 
și medicină fizică. 

2. 3456 întreprinderea Individuală 

„SLAVUTCAIA “ 

UTA Găgăuzia, or. Comrat, str. 

Odesei, 2a 
Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii internistice (fizioterapie 

(hidroterapie)), medicinii tradiţionale 

(homeopatie, acupunctura), kinetoterapiei 

(terapie manuală) în condiţii de ambulator şi 

staţionar de zi 

3. 3457 Societatea pe Acţiuni de 
Tip închis 

„OPTIMEDFARM” 

UTA Găgăuzia, or. Comrat, str. 
Tretiacov, 21, nr. 1 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

4. 3458 întreprinderea Individuală 

„RADCOV 

CONSTANTIN” 

UTA Găgăuzia, or. Comrat, str. 
Binmiţei, 69/1 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

5. 4069 Societatea cu Răspundere 
Limitată „ANAMED- 
CENTRU” 

UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. 

Tretiacov, 28a Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii internistice 
(medicină de diagnostic funcţional, fizioterapie), 

ginecologiei, imagisticii (imagistică sonografie), 
laborator clinico- biochimic şi imunologic 

6. 4494 Societatea cu Răspundere 
Limitată "NEURO 
DENY" 

UTA Găgăuzia, mun. Comrat, stria 
Şcolinîi, 3a 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul neurologiei 

Raionul Ceadîr-Lunga 

1. 3459 Societatea cu Răspundere 
Limitată „FARMACON” 

UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, 
str. Lenin, 42/1 

UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, 
str. Miciurin, 2a 
UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, 
str. Miciurin, 3/1 r-1 Comrat, or. 
Comrat, str. Biruinţei. 46 “a” 

*Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
neurologiei, otorinolaringologiei, ginecologiei, 

dermatologiei, imagisticii (imagistică 
sonografie), stomatologiei (terapie, ortopedie, 
laborator tehnico-dentar), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase* 

2. 
4070 Întreprinderea Individuală 

“BARBOV 

UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, 

str. Molodiojnaea, 110 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul neurologiei 
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Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

  
S.” 

  

3. 4071 Societatea cu Răspundere 
Limitată „FARMACON” UT A Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, 

str. Miciurin, 2a 
UT A Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, 
str. Miciurin, 3/1 r-1. Comrat, or. 
Comrat, str. Biruinţei. 46 “a” 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, 

otorinolaringologiei, dermatologiei, neurologiei, 
ginecologiei, oftalmologiei, chirurgiei, 
imagisticii (imagistică-sonografie), în condiţii de 
ambulator şi staţionar de zi. 

4. 4213 Asociaţia Obştească 
„GLORIA” 

UT A Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, 

str. Bugeacului, 205 UT A 

Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. 

Iujnaia, 3 

Acordarea asistenţei medicale consultativ-

curative în domeniul medicinii interne, 

cardiologiei, endoscopiei, imagistică, medicină 

de diagnostic funcțional, investigații de laborator, 

clinice și biochimice, fizioterapie, îngrijiri 

paliative la domiciliu şi în hospice 

Municipiul Chişinău 

1. 3379 Societatea cu Răspundere 
Limitată „MEDPH 
ARMCON S ULT” 

mun. Chişinău, str. Trandafirilor, 

13/2 
Acordarea asistenţei medicale consultative - 

curative in domeniul medicinii interne, medicinii 

intemistice (cardiologie, endocrinologie, 

gastroenterologie, medicini de diagnostic 

funcfional, fizioterapie), hepatologiei, chirurgiei, 

ginecologiei, urologiei, neurologiei, 

neurochirurgiei, dermatologiei (cosmétologie), 

otorinolaringologiei, ortopediei - traumatologiei, 

mamologiei, imagisticii (imagistică sonografie, 

imagistică - radiologie), endoscopiei (endiscopie 

diagnostică, endoscopie chirurgicală), 

anesteziologiei, reanimatologiei, stomatologiei 

(terapie, ortopedie, chirurgie de arnbulator), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase, laborator 

clinico - biochimic şi imunologic, în condiţii de 

ambulator şi staţionar, sănătatea reproducerii 

asistate medical (fecundarea "in vitro") şi 

planificarea familială. 

Asistenţă medicală spitalicească 

Profd pat Număr paturi 

Total 20 

Profil chirurgical 
20 

2. 2651 Central Sănătăţii Familiei 

„Galaxia” a ÎC Balcombe” 

SRL 

Chişinău str. Alexandra cel Bun, 54 

Asistenta spitalicească profil: boli interne, 

inclusiv recuperare medicali pentru adulţi şi 

copii, cardiologie pentru adulţi, reanimatologie 

pentru adulţi, neurologie pentru adulţi; chirurgie 

pentru adulţi, ortopedie-traumatologie pentru 

adulţi; ginecologie, urologie pentru adulţi, 

neurochirurgie pentru adulţi, chirurgi vasculară, 

ORL pentru adulţi şi pentru copii, reanimarea; 

Servicii medicale specializate de ambulator: 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniile: medicina de familie, 

pediatrie, medicinii specializate pentru maturi şi 

copii pe profilurile boli interne, reumatologie, 

cardiologie, gastroenterologie, hepatologie, 

alergologie, imunologie, pneumoftiziologie, 

nefrologie, endocrinologie, hematologie, 

psihoterapie, psihologie, dermatologie, 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit Mun. Chişinău, 

sector Centru 

Asistenţă medicală spitalicească 

Profil pat Număr paturi 

Total 62 

Profil terapeutic 35 

Profil chirurgical 27 
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Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

  

cosmétologie, neurologie, chirurgicale, 
ORL, urologie, oftalmologie, 
mamologie, ortopedo-traumatologice, 
ginecologice, inclusiv cu planificarea 
familială, asistenţa reproductivă şi 
întreruperea sarcinii, neurochirurgie, 
angiologie intervenlională şi chirurgia 
plastică şi estetică. Acordarea asistenţei 
diagnostice pe segmentele: laborator 
diagnostic, diagnostica funcfională, 
endoscopia, imagistica, investigaţii 
performante (Tomografia 
Computerizată, Rezonanţa Magnetică, 
Osteodensitometria, Angiografia 
diagnostică şi intervenfională, USG 
inclusiv Doppler/Duplex Artroscopia, ş. 
a. ). Acordarea asistenţei medicale la 
domiciliu, asistenţei medico-sociale de 
ingrijire la domiciliu şi extraspital, 
asistenţă medicală profilactică in 
colectivităţi şi în baza de contracte. 
Acordarea asistenţei în staţionarele de zi 
profil terapeutic şi chirurgical şi 
ginecologic. 
Asistenţa de reabilitare medicală şi 
medicină fizică (kinetoterapie şi 
manipulări, masaj, fizioterapie, terapie 
manuală şi medicină tradilională: 
acupunctură, fitoterapie, homeopatie). 
Acordarea asistenţei medicale 
stomatologice (terapie, ortodonţie, 
protetica dentară, chirurgia dentară, 
implantologia dentară. 

3. 2652 Clinica de Medicină 

Estetică „CME SANCOS” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, bd. Moscova, 16 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul cosmetologiei, 
dermatologiei, chirurgiei, medicinii de familie, 
medicinii intemistice (gastroenterologie, 
cardiologie, endocrinologie, reumatologie, 
fizioterapie), pediatriei, imunizarea populaţiei, 

ginecologiei, urologiei, otorinolaringologiei, 
oftalmologiei, anesteziologiei, reanimatologiei, 
traumatologiei şi ortopediei, mamologiei 
consultative, neurologiei, psihoterapiei, 
psihologiei, medicinii tradiţionale (acupunctură), 
endoscopiei (endoscopie diagnostică), imagisticii 

(imagistică sonografie), laborator clinico- 
biochimic şi imunologic, stomatologiei (terapie, 
ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase, în condiţii de ambulator şi 

staţionar 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit: mun. Chişinău, 

sector Rîşcani 

Asistenţă medicală spitalicească 

Profd pat Număr paturi 

Total 11 

Profd terapeutic 4 
Profil chirurgical 7 

4. 3369 Firma „OVICO” S.R.L. mun. Chişinău, str. Milescu, 20, lit. 
E, 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
oftalmologiei 

Asistenţă medicală spitalicească 

Profil pat Număr paturi 

Total 18 

Profil chirurgical 18 
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Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

5. 3366 Centrul Oftalmologie 

„MICROCHIRURGIA 

OCHIULUI” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Zelinschi, 15 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
intemistice (cardiologie), oftalmologiei, 
otorinolaringologiei, anesteziologiei, 
reanimatologiei, imagisticii (imagistică- 

radiologie) în condiţii de ambulator şi staţionar 

Asistenţă medicală spitalicească 

Profil pat Număr paturi 

Total 60 

Profil chirurgical 60 

6. 3325 Firma „GHIFELMIX” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Gheorghe Caşu, 

37 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniile medicinii internistice 
(cardiologie, gastroenterologie, nefrologie, 
endocrinologie), dermatologiei, pediatriei, 
neurologiei, neurologiei pediatrice, psihoterapiei, 
sexopatologiei, ginecologiei (lâră dreptul de 

supraveghere şi tratament a femeilor gravide şi 
avorturilor), urologiei, chirurgiei, chirurgiei 
pediatrice, anesteziologiei şi reanimatologiei, 
traumatologiei şi ortopediei, endoscopiei 
(endoscopie diagnostică, endoscopie 
chirurgicală), imagisticii (imagistică sonografie), 

în condiţii de staţionar şi ambulator 

Asistenţă medicală spitalicească 

Profil pat Număr paturi 

Total 20 

Profil chirurgical 18 

Profil terapeutic 2 

7. 3377 Clinica de Chirurgie 

Estetică ÎMPP 

„NEOGEN" S.R.L. 

      mun. Chişinău,  
      str. Lomonosov, 37 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul chirurgiei estetice, 

anesteziologieI, reanimatologiei, dermatologiei, 

stomatologie  (terapie, ortopedie). Asistenţă medicală spitalicească 

Profil pat Număr paturi 

Total 6 

Profil chirurgical 6 

8. 3324 Societatea cu Răspundere 
Limitată „CALMET- 
NALCAS” 

mun. Chişinău, str. A. Russo, 11, 

bloc 1/B 

mun. Chişinău, str. Copăceni, 1 

Acordarea asistenţei medicale de urgenţă la etapa 
prespitalicească şi transport medical asistat, 
asistenţă medicală consultativ-curativă de 
ambulator şi staţionar în domeniile: medicinii 
interne, ginecologiei, urologiei, neurologiei, 

gastrologiei, alergologiei, cardiologiei, 
proctologiei, endocrinologie, nefrologiei, 
chirurgiei (cu excepţia patologiilor purulente), 
imagisticii (imagistică-sonografie), 
anesteziologiei, reanimatologie 

Asistenţă medicală spitalicească 

Profil pat Număr paturi 

Total 6 

9. 3375 Firma Ştiinţifică de 

Producţie 

„EXTRAMED” S.A. 

mun. Chişinău, str. Grenoble, 27 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul obstetricii şi ginecologiei, 
neonatologiei, anesteziologiei, reanimatologiei, 
dermatologiei, imagisticii (imagistică 
sonografie), în condiţii de ambulator şi staţionar 

Asistenţă medicală spitalicească 

Profil pat Număr paturi 

Total 12 

Profil chirurgical 12 

10. 3374 întreprinderea cu Capital 

Străin 

„Health Forever 

International” 

SPITALUL 

INTERNAŢIONAL 
MEDPARK 

mun. Chişinău, str. Andrei Doga, 

24 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicina internă, asistenţă medicală urgentă 

prespitalicească, cardiologie, reumatologie, 
hematologie, gastroenterologie, nefrologie, 
endocrinologie, profpatologie, mamologie 
(inclusiv oncologica), alergologie, geriatrie, 
imunologie, medicină de diagnostic funcţional, 
dietetică, medicina sportivă, pediatrie, 

pneumologie, audiologie; Cardiologie 
intervenţională Medicină de familie, inclusiv 
îngrijiri medicale la domiciliu; 
Medicina de urgenţă; 
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Nr. 
d/o 

Cod 
ul 

Prestatorul Adresa Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

Asistenţă medicală spitalicească 

Profil pat Număr paturi 

Total 80 

Profil chirurgical 66 

Profil terapeutic 14 

Central de Medicină 

Intervenţională 

„CARDIOMED” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Tudor Strişcă, nr. 
30 

Asistenţă medicală spitalicească 

Profil pat Număr paturi 

Total 
 

Profil chirurgical 
 

Profil terapeutic 
 

 

4272 11. 

Genul de activitate 

acordarea asistenţei medicale în domeniul 
psihiatrie, psihiatrie pediatrica (consultativă), 

psihologie medicală, sexopatologie, 
Dermatovenerologie, cosmétologie; 
Boli infecţioase, boli infecţioase la copii; 
Neurologie, genetică medicală, neurologia 
pediatrică; 
Medicina netradiţională, acupunctura, 

fitoterapia, homeopatia; 
Kinetoterapie, reabilitare medicală si medicina 
fizică; 
Chirurgie, chirurgie generală, chirurgie 
plastică, microchirurgie, chirurgie 
cardiovasculară, chirurgie orală şi maxi- 

facială; chirurgie toracică, chirurgie vasculară, 
oftalmologie, ORL, urologie, chirurgie 
laparoscopică; chirurgie colorectală, 
combustiologie; 
Chirurgie pediatrică, urologie pediatrică, 
combustiologie pediatrică, chirurgie generală, 

microchirurgie, chirurgie cardiovasculară, 
chirurgie orală şi maxi-facială, chirurgie 
toracică, chirurgie vasculară, oftalmologie, 
ORL, urologie, chirurgie laparoscopică, 
chirurgie colorectală; 
Obstetrică şi ginecologie; 

Neonatologie; 
Anesteziologie şi reanimatologie maturi şi 
pediatrică; 
Ortopedie şi traumatologie, ortopedie şi 
traumatologie maturi şi pediatrică, ortopedie de 
protezare, vertebrologie; Anatomie patologică; 

Epidemiologie; 
Neurochirurgie, neurochirurgie pediatrică; 
Stomatologie terapeutică, protetică dentară (cu 
excepţia materialelor preţioase), implantologie; 
ortodonţie imediată, chirurgie stomatologică; 
Medicina de laborator, biochimie, biologie 

moleculară, hematologie, imunologie şi 
sérologie, marcheri tumorali, marcheri 
endocrinologie, markeri virali, teste 
alergologie, teste de anatomie patologică 
(histologie); Radiologie-imagistică medicala: 
tomografie computerizată, RMN; angiografie, 

mamografie, radiologie, ultrasonografie, Pet 
CT. Gama camera. Ostéodensitométrie 
Activitate farmaceutica, inclusiv pentru 
substanţe narcotice, psihotrope si precursori, 
farmacologic clinica 
Însâmînţare artificială şi fecundare in vitro. 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii intemistice (cardiologie), cardiologiei 
intervenţionale şi chirurgiei cardiovasculare, 
chirurgiei, ginecologiei, otorinolaringologiei, 
neurologiei, anesteziologiei-reanimatologiei, 
imagisticii (imagistică-sonografie, imagistică-

radiologie), staţionar şi staţionar de zi  
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Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

12. 3330 Firma „DAC SLAV 

BIZNES” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. I. Vieru, 15 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii de familie, 
medicinii interne, medicinii internistice 
(cardiologiei, gastroenterologie, nefrologie, 

endocrinologie, fizioterapie), pediatriei, 
neurologiei, psihoterapiei, otorinolaringologiei, 
dermatologiei, ginecologiei, chirurgiei, 
oftalmologiei, urologiei, ortopediei-
traumatologiei, endoscopiei (endoscopie 
diagnostică), imagisticii (imagistică-sonografie), 

stomatologiei (terapie, ortopedie) cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase, laborator clinico- 
biochimic, staţionar de zi 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit Mun. Chişinău, 

Sector Ciocana 

13. 3362 Întreprinderea de Stat 

„CENTRUL DE 
MEDICINĂ A 
AVIAŢIEI CIVILE” 

mun. Chişinău, bd Dacia, 60/2 mun. 

Chişinău, bd Dacia, 70/1 
acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii de familie, 
medicinii internistice (cardiologie, 
endocrinologie, medicină de diagnostic 

funcţional, fizioterapie), pediatriei, neurologiei, 
psihologiei, chirurgiei de ambulator, 
ginecologiei, oftalmologiei, otorinolaringologiei, 
imagisticii (imagistică sonografie, imagistică 
radiologie), laboratorului clinico-biochimic, 
stomatologiei (terapie, ortopedie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase, în condiţii de ambulator şi staţionar de 
zi. 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit Mun. Chişinău, 

sector Botanica 

14. 3328 Societatea cu Răspundere 
Limitată „PRO SANO” 

mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75/15 

Acordarea asistentei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii de familie, 

medicinii internistice (endocrinologie, 
cardiologie, fizioterapie), pediatriei, neurologiei, 
dermatoîogiei, ginecologiei, chirurgiei de 
ambulator, urologiei, otorinolaringologiei, 
imagististicii (imagistică sonografie), 
stomatologiei (terapie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase, diagnostic de laborator 
clinic-biochimic şi imunologic în condiţii de 
ambulator şi staţionar de zi 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit Mun. Chişinău, 

Sector Buiucani 

15. 3493 Întreprinderea Mixtă „ON 

CLINIC MOLDOVA” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, 

str. V.Alecsandri, 90/1 

or. Orhei, str. V. Lupu, 122 
Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii de familie, 
medicinii interne, medicinii internistice 
(endocrinologie, gastroenterologie, fizioterapie), 

dermatologiei (cosmétologie), ginecologiei, 
neurologiei, medicinii tradiţionale (acupunctură), 
ozonoterapiei, laborator clinico-biochimic, 
imunologic şi etiologic 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit Sector or. 

Codru, or. Durleşti, Mun. Chişinău 

16. 4384 Societatea cu Răspundere 

Limitată 
„SINDBIODAN” 

mun. Chişinău, str. Trandafirilor, 7. 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
de familie, endocrinologiei, oncologiei generale, 
dermatologiei, neurologiei inclusiv pediatrice, 
pediatriei, traumatologiei, neurochirurgiei, 
ginecologiei, otorinolaringologiei, imagisticii 
(imagistică sonografie), endoscopiei (endoscopie 

diagnostică), laborator clinico-biochimic, 
imunologic şi etiologic, stomatologiei (terapie, 
ortopedie) cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit Sector Botanica 
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17. 4481 Centrul Medical 

„TRIOTA” S R L. 

mun. Chişinău, bd Dacia, 24/2 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii de familie, medicinii internistice 

(reumatologie, fizioterapie), pediatriei, 
ginecologiei, oftalmologiei, otorinolaringologiei, 
neurologiei, imagisticii (imagistică sonografie), 
imunizarea populaţiei, masaj curativ, în condiţii 
de ambulator şi staţionar de zi 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit - 

18. 4486 Societatea cu Răspundere 

Limitată 

„MEDECOSISTEM” 

mun. Chişinău, str. N. Zelinski, 

33/2, nr. 103 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii de familie 

Asistenţă medicală primară Teritoriul deservit - 
 

3380 Staţiunea Balneară 

„BUCURIA-SIND” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, or. Vadul lui Vodă, 

str. Balneară, 1 
Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii interne, medicinii internistice 

(cardiologie, fizioterapie), neurologiei, 

ozonoterapiei, medicinii tradiţionale 

(acupunctura), imagisticii (imagistică 

sonografie), laborator clinico-biochimic, 

staţionar 

19. 3461 

Societatea cu Răspundere 

Limitată „S.L.M. PRIM” 

mun. Chişinău, str. Hristo Botev, 27 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

terapiei, pediatriei, proctologiei neoperatorii, 

homeopatici, terapiei manuale, ozonoterapiei 

20. 3462 Societatea cu Răspundere 
Limitată „PETRUMED” 

mun. Chişinău, str. Gh.Asachi, 71/4 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, 
ginecologiei, medicinii tradiţionale 
(acupunctura), kinetoterapiei (terapie manuală), 
masaj curativ, imagisticii (imagistică-
sonografie), endoscopiei (endoscopie-
diagnostică), stomatologiei (terapie, ortopedie, 

chirurgie de ambulator, radioviziografie dentară), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

21. 3463 

întreprinderea Individuală 

„STATNÎI VLADIMIR” 

mun. Chişinău, str. Mirceşti 22/4 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, 

neurologiei, psihoterapiei 

22. 3464 Central Medical de 
Reabilitare „ORTOPED” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Sf. Gheorghe, 
28/1 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul ortopediei- traumatologiei, 

kinetoterapiei (terapie manuală), medicinii 
internistice (fizioterapie) 

23. 3465 Societatea cu Răspundere 
Limitată „LACTEIA-
PRIM” 

mun. Chişinău, bd. Cuza Vodă, 6 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
internistice (reumatologie, endocrinologie), 
dermatologiei (cosmétologie), ozonoterapiei, 
ginecologiei, imagisticii (imagistică sonografie), 
stomatologiei (terapie, ortopedie) cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase, kinetoterapiei 

(terapie manuală), fizioterapiei, medicinei 
tradiţionale (acupunctura), cardiologiei, 
otorinolaringologiei, masaj curative 

24. 3467 Societatea Comercială 

„REABILITOLOG” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Tighina, 31 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, 

ginecologiei, urologiei consultative, imagisticii 
(imagistică-sonografie), staţionar de zi 

25. 3468 

Societatea Comercială 

„CITOBIOMED” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Ismail, 44 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

urologiei, ginecologiei conservative, manopere 

parenterale, diagnostic de laborator citologic și 

molecular-biologic, dermatologiei, cosmetologiei 

cu și fără afectarea tenului. 

26. 3422 Societatea Comercială 
„CETAMED” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Independenţei, 
28, lit. A ’ Acordarea asistenţei medicale de diagnostic 

funcţional (doplerografie, echoencefalografie, 

electroencefalografie, termografie) 
 



18 

 

 

Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

27. 3469 întreprinderea 

Individuală 
„AFRODITA- 
SERGHEEV” 

mun. Chişinău, bd Mircea cel 
Bătrîn, 3 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică-sonografie) 

28. 3470 Fabrica de Confecţii 

„IONEL” S.A. 

mun. Chişinău, str. Bulgară, 47 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii interne, oftalmologiei, ginecologiei 

(fără dreptul de supraveghere şi tratament a 

femeilor gravide şi întreruperii sarcinii), 

stomatologiei (terapie, ortopedie), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase, fizioterapiei, 

gimnasticii curative, masaj 

29. 3471 Societatea Comercială 
„INTEROPTIC” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Zelinski, 15/2 

mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare 

şi Sfînt, 73 mun. Chişinău, bd Dacia, 

26 

Acordarea asistenţei medicale oftalmologice 

consultative 

30. 3472 Societatea cu Răspundere 
Limitată „RIDICON 

COMERŢ” 

mun. Chişinău, str. Columna, 124 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii internistice 
(cardiologie, endocrinologie, fizioterapie), 
neurologiei, imagisticii (imagistică- sonografie), 
hepatologiei, traumatologiei- ortopediei, 

medicinii tradiţionale (acupunctura), staţionar de 
zi 

31. 3473 Societatea Comercială 

„HAMAMELIS” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Matei Basarab, 

5/1 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

domeniul pediatriei 

32. 3474 Societatea Comercială 

„PROVITFARM” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, şos. Munceşti, 
400/1, lit. A 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii internistice (fizioterapie), imagisticii 

(imagistică-sonografie), stomatologiei (terapie, 

ortopedie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

33. 3475 Societatea cu Răspundere 
Limitată „MEDICAL 
GRUP” 

mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 19 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
urologiei şi ginecologiei inclusiv-chirargicale de 
ambulator, imagisticii (imagistică sonografie), 

anesteziologiei, endoscopiei (endoscopie 
diagnostică), diagnostic clinic de laborator în 
domeniul citologiei, biochimiei şi imunologiei, în 
condiţii de ambulator şi staţionar de zi 

34. 3476 Misiunea Religioasă 
Catolică „CARITAS 

MOLDOVA” 
mun. Chişinău, str-la Sf. Andrei, 7, 

mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. 

Livezilor, 27 r-1 Glodeni, s. Stîrcea, 

r-1 Sîngerei, s. Grigorăuca 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii interne, îngrijiri paliative şi medico- 

sociale la domiciliu 

35. 3477 Combinatul de Piei 
Artificiale şi Articole 

Tehnice de Cauciuc 
„PIELART” S.A. 

mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10 acordarea asistenţei medicale terapeutice 

consultativ-curative 

36. 3478 Asociaţia Obştescă 
Central Medical de 
Reabilitare a Victimilor 

Torturii „MEMORIA” 

mun. Chişinău, str. Frumoasă, 26/2 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, 

cardiologiei, psihoterapiei 

37. 3479 întreprinderea 

Individuală 

„ZLATOVCEN 

ALEXEI” 

mun. Chişinău, bd Renaşterii, 22/2, 
of. 48 

acordarea asistenţei medicale în domeniul 

angiochirargiei, chirurgiei consultativ-curative de 

ambulator 

38. 3480 Central Curativ- 

Diagnostic „PODIAC” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Columna, 111 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase), 

ginecologie conservativă 

39. 3481 Uzina Mecanică 

„ARTMET” S.A. 

mun. Chişinău, str. Feredeului, 12 Acordarea asistenţei medicale terapeutice 

consultativ-curative de ambulator 
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40. 3482 Societatea Comercială 

„IZALVV SERVICE” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 
15/2 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul homeopatiei 

41. 3483 SERVICIUL MEDICO-
SANITAR AL 
MOLDCOOP 

mun. Chişinău, str. Trandafirilor, 7/1 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniile: medicinii interne, 
chirurgiei de ambulator, ginecologiei 
conservative, neurologiei, oftalmologiei şi 
otorinolaringologiei conservative, stomatologiei 
(terapie, chirurgie de ambulator, ortopedie cu 
excepţia folosirii metalelor preţioase), 

fizioterapiei, diagnostic funcţional, imagistică-
radiologie, sonografie, diagnostic de laborator 
clinico-biochimic 

42. 3484 Compania de Construcţie 

şi Montaj a Gazoductelor 
„SAMOTLOR-GAZ” 
S.R.L. 

mun. Chişinău, s.Ciorescu, str. 

Lunii, 6 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniu medicinii interne 

43. 3485 Societatea Comercială 
„NEURODIAGNOSTI 
CA” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. A.Doga, 24/1 Acordarea asistenţei medicale de diagnostic - 
imagistică sonografia diagnostic funcţional 
(electroencefalografie) 

44. 3486 Societatea Comercială 

„AREND-COM” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Mitrop. Petra 
Movilă, 23/3 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniu medicinei cosmetologice şi 

chirurgiei de ambulator 

45. 3487 Societatea cu Răspundere 

Limitată 
„MEDOPTIFARM” 

mun. Chişinău, bd. Renaşterii, 14 Acordarea asistenţei medicale de diagnosticare 

imagistică-sonografrcă (lără dreptul de 

examinare a femeilor gravide) 

46. 3488 Firma „PODIUMNOVA” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu, 13 acordarea asistenţei medicale consultative şi 

tratament în domeniul hepatologiei, determinarea 

marcherilor hepatici, vaccinarea contra hepatitei 

şi gripei, îngrijirii medico- sociale la domociliu 

47. 3489 

Societatea cu Răspundere 
Limitată Central de 
Reabilitare „TIODO-CR” 

mun. Chişinău, str. Testemiţanu, 20, 

et. 5 

 

 

 ’ 

acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniu pulmonologiei, diagnostic funcţional 

48. 3490 Societatea Comercială 
„ALVIMED” S.R.L. 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. Conev, 

34 

Acrodarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii de urgenţă 

49. 3491 întreprinderea Mixtă 
„SUPRAMED” S.R.L. mun. Chişinău,, bd Decebal, 5, nr. 6 

acordarea asistenţei medicale în domeniul 
fizioterapiei 

50. 3492 

întreprinderea Individuală 

„ŢURCANU IUL IA” 

mun. Chişinău, str. P.Rareş, 32 acordarea asistenţei medicale de diagnostic 

sonografie 

51. 3494 

Societatea cu Răspundere 

Limitată „SAN-ECO” 

mun. Chişinău, bd. Traian, 17/1, nr.l Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară).Proceduri 

cosmetologice fără afectarea tenului. 

52. 3495 întreprinderea Individuală 

„MININ ALEXANDR” 

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 
şi Sfînt, 126 

acordarea asistenţei medicale consultativeîn 

domeniul oftalmologiei 

53. 3496 întreprinderea 

Individuală 

„CEBOTARI 

VALERIAN” 

mun. Chişinău, str. Zelinschi, 1 Acordarea asistenţei medicale de diagnosticare-

imagistică-sonografie (fără dreptul de 

supraveghere a femeilor gravide), terapie 

manuală 

54. 3497 întreprinderea 

Individuală 

„LEVCENCO-MED- 

DIAGNOSTIC” 

mun. Chişinău, str. Mircea cel 
Bătrîn 10 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

otorinolaringologiei conservative, endoscopiei 

(endoscopie diagnostică) 

55. 3498 întreprinderea Individuală 

„PĂDURE S.R.” 

mun. Chişinău, str Ismail 47, nr. 11 acordarea asistenţei medicale de diagnosticare 

investigaţii imunologice 

56. 3499 Societatea pe Acţiuni mun. Chişinău, bd Mircea cel acordarea asistentei medicale consultativ- 
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Firma „BADEN - 

BADEN” 

Bătrîn, 21, nr. 3 curative în domeniul oftamologiei şi corecţia cu 

lentile de contact 

57. 3500 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „CUTANMED” 

mun. Chişinău, bd. Dacia, 3/1, nr. 89 acordarea asistenţei medicale consultativ- curative 
în domeniul dermatologiei şi andrologiei 
conservative 

58. 3501 Asociaţia Obştească 
Centrul Internaţional de 

Ştiinţe 
Energoinformatice 
„ZEIA” 

mun. Chişinău, str. Bulgară, 39 acordarea asistenţei medicale consultative în 
domeniul medicinii internistice, (cardiologie), 

chirurgiei, neurologiei, psihoterapiei, 
diagnosticului funcţional (scrining - diagnostic, 
electrocardiografie) 

59. 3502 Publicaţia Periodică 

Revista „КУЛЬТУРА 

ЗДОРОВЬЯ” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Negruzzi, 4/2 acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii internistice, psihologiei, psihoterapiei 

consultativ curative 

60. 3503 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „SIREXTON” 

mun. Chişinău, str. Armenescă, 30, 

of. 104 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul otorinolaringologiei 

61. 
3504 Societatea Comercială 

„GINOZON” S.R.L. 
mun. Chişinău, str. Mitropolit 
Dosoftei, 146 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

ozonoterapiei 

62. 3505 întreprinderea cu Capital 

Străin Centrul Medical 

Internaţional 

„SVECHYNSKYY” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Dacia, 27 Acordarea asisitenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interniste, 

pediatriei 

63. 3506 întreprinderea Individuală 

„DAR- MOROZOV” 

mun. Chişinău, str. Puşkin, 21, cab. 

109 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul psihoterapiei 

64. 3507 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „OPTICA-M” 

mun. Chişinău, bd Dacia, 12 Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

65. 3508 întreprinderea Mixtă 

„SPERANŢA VIEŢII” 

S.R.L. ’ ’ 

mun. Chişinău, str. Vasile Lupu, 32 Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul medicinii internistice (cardiologie, 

gastroenterologie), chirurgiei, neurologiei, 

psihoterapiei, traumatologiei şi ortopediei, 

pediatriei 

66. 3509 Firma 

„INTEGRAMED” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Columna, 170 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
kinetoterapiei (terapie manuală), medicinii 

internistice (medicină de diagnostic funcţional) 

67. 3510 Firma „ALNA- 

GINECOLOGIE” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Vasile 
Alecsandri, 44 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul ginecologiei, inclusiv 

chirurgicale, staţionar de zi 

68. 
3511 Firma „СОМ V & V “ 

S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare 
şi Sfînt, 71/1 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul terapiei 

manuale, masaj curativ 

69. 3512 Societatea Comercială 
„PMV & СО” S.R.L. 

mun. Chişinău,  
str. Romană nr. 1 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, chirurgiei, 
ginecologiei, urologiei, proctologiei, endoscopiei, 
anestiziologiei,  cardiologiei, gastrologiei, 

neurologiei, USG, terapie manuală, proceduri 
injectabile, investigații  clinico-serologice de 
ambulator şi staţionar de zi 

70. 3513 Societatea Comercială 

„MEDORIENTSTAR” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Petra Movilă, 
22/2 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinei tradiţionale (homeopatie, acupunctura, 

fitoterapie), kinetoterapiei (terapie manuală) 

71. 3514 Firma „SANATATE 

EVP” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Cuza Vodă, 23 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
ginecologiei, imagisticii (imagistică sonografie), 

endoscopiei (endoscopie diagnostică), medicinii 
tradiţionale (acupunctura), laborator clinico-
biochimic şi imunologic, masaj curativ 

72. 3515 Asociaţia Obştească mun. Chişinău, str. Ion Creangă, Acordarea asistentei medicale în domeniul 
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„HIPOCRATES” 39 medicinei intemistice (fizioterapie), pediatriei, 

medicinei tradiţionale (acupunctura), 

kinetoterapiei (terapie manuală) 

73. 3516 Societatea cu Răspundere 
Limitată „GEANA - 
MED“ 

mun. Chişinău, str. Mitropolit 
Varlaam, 84, of. 2 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul oftalmologiei 

74. 3517 Centrul Medical 
„FLUID” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Bucureşti, 64 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii intemistice (medicină de diagnostic 

funcţional), psihoterapiei 

75. 3518 Societatea cu Răspundere 
Limitată „ASPIRO - 
MED” 

mun. Chişinău, str. Puşkin, 52 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniile medicinii intemistice 

(cardiologie, pulmonologie), dermatologiei, 

neurologiei, pediatriei, neurologiei pediatrice, 

chirurgiei pediatrice (ortopedie-traumatologie 

pediatrică, urologie pediatrică), 

otorinolaringologiei pediatrice, oftalmologiei, 

medicinii tradiţionale (homeopatie), imagisticii 

(imagistică sonografie) 

76. 3520 Societatea 
Interconfesională a 
Medicilor Creştini 
„EMANUIL” din 

Republica Moldova 

mun. Chişinău, str. Alexandru cel 
Bun, 140 
mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 59 
mun. Chişinău, str. Nicolae Costin, 

48/3 
r-1. Ştefan Vodă, s. Ciobruciu, 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
intemistice (cardiologie, endocrinologie, 
fizioterapie), neurologiei, pediatriei, 

dermatologiei, ginecologiei, oftalmologiei, 
otorinolaringologiei, ozonoterapiei, imagisticii 
(imagistică sonografie), laboratorului clinico-
biochimic, stomatologiei (terapie, ortopedie, 
chirurgie de ambulator) cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase, asistenţă medico-socială la 

domiciliu 

77. 3521 întreprinderea Individuală 

„VIVAM- 

MOLDOVAN” 

mun. Chişinău, str. Sciusev, 88 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul sexopatologiei 

78. 3522 Societatea cu Răspundere 
Limitată „OPTIC-LUX” mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 

101 

mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare 
şi Sfînt, 123 mun. Chişinău, bd 
Dacia, 4, mun. Chişinău, bd Mircea 
cel Bătrîn, 13/1, nr. lg, mun. 
Chişinău, str. Zelinski, 15,mun. 
Bălţi, str. Bulgară, 120/A 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 
domeniul oftalmologiei 

79. 3523 Societatea Comercială 

„IROLAS- COSMETIC” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Zelinski, 15 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii intemistice 

(fizioterapie), dermatologiei (cosmétologie) 

80. 3524 Societatea cu Răspundere 
Limitată „MELITA-
MED” 

mun. Chişinău, bd Negruzzi, 10, nr. 

3 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii tradiţionale (acupunctura, homeopatie), 

kinetoterapiei (terapie manuală) 

81. 3525 

întreprinderea Individuală 
„GHERMAN ANA” 

mun. Chişinău, str. Butucului, 1 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
kinetoterapiei (terapie manuală) 

82. 3526 Societatea pe Acţiuni 
„BUCURIA” 

mun. Chişinău, str. Columna, 162 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii intemistice 

(medicină de diagnostic funcţional, fizioterapie), 

neurologiei, ginecologiei (fără dreptul de 

supraveghere şi tratament a femeilor gravide şi 

avorturilor), imagisticii (imagistică sonografie), 

laboratorului clinico- biochimic, stomatologiei 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase, în condiţii de 
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ambulator şi staţionar de zi 

83. 3527 Societatea Comercială 
„REVIMED” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Lăpuşnei, 20 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interniste 
(gastroenterologie, medicină de diagnostic 

funcţional, fizioterapie), neurologiei, psihologiei 
medicale, medicinii tradiţionale (acupunctura), 
imagisticii (imagistică- sonografie) 

84. 3528 Societatea Comercială 

„VEDASAN” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Burebista, 80, 

bir. 32, 33, 34, 35, 36, 37 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 

intemistice, chirurgiei,  ginecologiei, ORL,  

neurologiei, dermatologiei, gastrologiei, 

alergologiei, endocrinologiei, pediatriei, 

urologiei- andrologiei,  ortopediei- 

traumatologiei, USG, asistență medicală 

endoscopică (endoscopie diagnostică). 

85. 3529 Societatea cu Răspundere 
Limitată „DETRAX - 
LUX” 

mun. Chişinău, or. Vadul lui Vodă, 

str. Ştefan cel Mare, 42 
Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul pediatriei, medicinei 
tradiţionale (acumpuctura) 

86. 3530 întreprinderea 

Individuală 

„POSTOLACHI 

AURELIU” 

mun. Chişinău, str. Pădurii, 12 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii tradiţionale(homeopatie,fitoterapie) 

87. 3531 Societatea cu Răspundere 

Limitată 
„AURASANUM” 

mun. Chişinău, str. Trandafdilor, 7 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
tradiţionale (acupunctura, fizioterapie), 

kinetoterapiei (terapie manuală), pediatriei, 
neurologiei, ginecologiei (fără dreptul de 
supraveghere şi tratament a femeilor gravide şi 
întreruperii sarcinii) 

88. 3532 Societatea Comercială 

„LAURILUCIMED” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Kogălniceanu 41 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interniste, 
pediatriei, medicinii tradiţionaleţacupunctură, 
homeopatie) 

89. 3533 Societatea Comercială 
„VANELI GRAŢIA” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Dimo, 13A/K- 1 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii internistice 
(fizioterapie), dermatologiei (cosmétologie), 

chirurgiei de ambulator, urologiei, ginecologiei 
(fără dreptul de supraveghere şi tratament a 
femeilor gravide şi întreruperii sarcinii) 

90. 3534 Societatea Comercială 

„NEURONOVA PLUS” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Armenească, 9/1 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii internistice 
(medicina de diagnostic funcţional), medicinii 

tradiţionale (acupunctura), imagisticii 
(imagistică, sonografie), diagnostic de laborator 
în domeniul imunologiei 

91. 3535 Societatea Comercială 

„ERGOSUM” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Moscova, 14/1 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
imagisticii (imagistică sonografie), ginecologiei 
(fără dreptul de supraveghere şi tratament a 
femeilor gravide şi întreruperii sarcinii) 

92. 3536 Societatea Comercială 

„BRIOMEDTEST” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Burebista, 80, of. 

7 

Acordarea asistenţei medicale consultativ-curative în domeniul 

medicinii interne, imagisticii (imagistică- sonografie), laborator 

microbiologic, biologie moleculara (analize prin metoda reacţiei 

de polimerizare in lanţ ADN si ARN, determinarea paternitatii, 

maternitatii si a gradelor de rudenie) 

93. 3537 

Societatea cu Răspundere 
Limitată 

„TELEPANOPTIC” 

mun. Chişinău, bd. Negruzzi, 10, 

nr.3 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii internistice, 

medicinii tradiţionale (fitoterapie, 
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homeopatie) 
 
 
 

94. 3538 Societatea pe Acţiuni 
„SIGMA” 

mun. Chişinău, str.Decebal, 99 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interniste, 
prolpatologiei, neurologiei, medicinii tradiţionale 
(homeopatie, acupunctura), imagisticii 

(imagistică-sonografie), stomatologiei (terapie, 
ortopedie), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase 

95. 3539 Asociaţia Obştească 
Asociaţia pentru 
Asistenţa Copiilor cu 
Deficienţe „AS CODE” 

mun. Chişinău, str. Grenoble, 163/5, 

lit. A 
Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

neurologiei, psihologiei medicale, kinetoterapiei 

(terapie manuală) 

96. 3540 întreprinderea Mixtă 

„EXCELLENCE” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Grenoble, 23 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
intemistice (cardiologie, gastroenterologie, 
reumatologie, endocrinologie, medicină de 

diagnostic funcţional), pediatriei, oftalmologiei, 
mamologiei, oncologiei consultative, 
neurologiei, psihoterapiei, chirurgiei de 
ambulator, otorinolaringologiei, ginecologiei, 
urologiei, dermatologiei, anesteziologiei, 
imagisticii (imagistică sonografie, tomografie 

computerizată, mamografie, osteodensitometrie), 
endoscopiei (endoscopie diagnistică, endoscopie 
chirurgicală 

97. 3541 Societatea cu Răspundere 
Limitată „PROESTETIC-
LUX” 

mun. Chişinău, str. Bucureşti, 67 A Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul dermatologiei 

(cosmétologie), chirurgiei de ambulator 

98. 3542 întreprinderea Individuală 

„ION CELACU” 

mun. Chişinău, str. Petra Rareş, 43/1 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

kinetoterapiei (terapie manuală) 

99. 3543 Societatea cu Răspundere 
Limitată „TRILITAT” 

mun. Chişinău, str. Suceava, 160 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii tradiţionale (acupunctura, fitoterapie, 
homeopatie), kinetoterapiei (terapie manuală) 

100. 3544 Societatea cu Răspundere 
Limitată „MED AZUR 
MED SPA” 

mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 
46 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 

intemistice (endocrinologie, alergologie, 

dietologie), neurologiei, ginecologiei, urologiei, 

dermatologiei (cosmétologie) cu utilizarea 

aparatelor Lazer, chirurgiei de ambulator, 

psihoterapiei 

101. 3545 Societatea Comercială 

„PRODIAFARM” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Independenţei, 

34/1, mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 

75/15; mun. Chişinău, bd Moscova, 

5, mun. Bălţi, str. 

Ştefan cel Mare, 26 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii interne, pediatriei, imunizarea 

populaţiei 

102. 3546 Societatea cu Răspundere 
Limitată „ÎNCREDERE-
DNM” 

mun. Chişinău, str.N.Titulescu, 1 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii tradiţionale 

(acupunctura), psihoterapiei, psihologiei 
 
 
 

103. 3547 Societatea Comercială 

„PRIMA MEDICA” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 

87, nr. 1 
Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii de familie, 

medicinii interne, medicinii intemistice 

(fizioterapie, gastroenterologie, endocrinologie, 

alergologie), pediatriei, neurologiei, 

psihoterapiei, dermatologiei, ginecologiei (fără 

dreptul de supraveghere şi tratament a femeilor 

gravide şi întreruperii sarcinii), chirurgiei de 

ambulator, ortopedie- traumatologie, endoscopiei 

(endoscopie- 
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diagnostică), urologiei, otorinolaringologiei, 

mamologiei consultative (cu excepţia 
tratamentului afecţiunilor oncologice), 
hematologiei consultative, medicinii tradiţionale 
(acupunctură, fitoterapie, homeopatie), 
oftalmologiei, imagisticii (imagistică-
sonografie), laborator clinico- biochimic şi 

imunologic, masaj curativ, ozonoterapiei, 
imunizării populaţiei, stomatologiei (terapie, 
ortopedie), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase 

104. 3548 întreprinderea Individuală 

„VALUŢA DIANA”

 ’ 

mun. Chişinău, str. Iablocichin, 2/1 

Acrodarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul ginecologiei conservative 
(fără dreptul de supraveghere şi tratament a 
femeilor gravide şi întreruperii sarcinii) 

105. 3549 Societatea cu Răspundere 
Limitată „BIOMED-
PRIVAT” 

mun. Chişinău, str. Bănulescu- 
Bodoni,45, of. 100,101 Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul medicinii interniste (cardiologie, 
medicină de diagnostic funcţional), neurologiei 

106. 3550 întreprinderea 

Individuală 

„IU. G. -GURB ANO V” 

mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare, 
8 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

107. 3551 Societatea Comercială 

„SILDCO-CLUB” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Piaţa Unirea 
Principatelor, 3 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul otorinolaringologiei, 

ginecologiei (fără dreptul de supraveghere şi 

tratament a femeilor gravide şi întreruperii 

sarcinii), medicinii internistice (fizioterapie), 

imagisticii (imagistică-sonografie) 

108. 3552 

Central Medical de 
Diagnostic „MODUS 
VIVENDI” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Burebista, 80 
Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (sonografie),  citopatologie. 
Investigații de laborator (clinice, biochimice, 
imunologice, microbiologice). Consultația 
medicului androlog. 

109. 3553 Societatea cu Răspundere 
Limitată 
„COSMOMEDFARM” 

mun. Chişinău, str. Tighina, 49/3 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

dermatologiei (cosmétologie) 

110. 3554 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „TESSA 
SERVICE- COM” 

mun. Chişinău, str. Vasile 
Alecsandri, 104 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

dermatologiei (cosmétologie) 

111. 3555 ÎI 

„LUCHIAN DMITRIE” 

mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 

16 
Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică-sonografie) 

112. 3556 Firma „AMOFARM- 

DIVERSE” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare 

şi Sfînt, 62, mun. Chişinău, str. 

Kiev, 11, mun. Chişinău, bd Grigore 

Viera, 17, mun. Chişinău, str. Ion 

Creangă, 49/1 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

113. 3557 Central de Medicină 

„RECORD-MED” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Grenoble, 128, 
of. 207, 309,312,313,314 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinei internistice 
(cardiologie, medicină de diagnostic funcţional), 
kinetoterapiei (terapie manuală), în condiţii de 
ambulator şi staţionar de zi 

114. 3558 Societatea Comercială 
„PUTEREA 
SOARELUI” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Căpriana, 56, nr. 
1 
mun. Bălti, str. Păcii, 26 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

pediatriei 

115. 3559 Fundaţia 

„AGAPEDIA” din 

Moldova 

mun. Chişinău, str. Lomonosov, 20 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, 

ginecologiei, îngrijirii paliative şi medico- 

sociale la domiciliu 

116. 

3560 

ÎI „TCACI  

mun. Chişinău, str. Trandafirilor, 7, 

of. 15;str. Alba Iulia 89, of.154 

str. Alba Iulia  
Acordarea asistenţei medicale consultative în 
domeniul medicinii internistice (endocrinologie), 
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IRINA” 

 

dermatologiei, cosmétologiei, kinetoterapiei 

(terapie manuală) 

117. 3561 Societatea cu Răspundere 

Limitată 
„VALMEDPRIM” 

mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. 

A. Mateevici, 13/1 
Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii internistice 
(fizioterapie), sexopatologiei, psihologiei 
medicale, masaj curativ 

118. 3562 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „NACAR-LUX” 

mun. Chişinău, str. Tighina, 49/3, 

of. 56 
Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interniste, 

endocrinologie. 

119. 3563 Firma de Producţie şi 

Comerţ „AMOFARM” 

S.R.L ’ 

mun. Chişinău, bd Dacia, 21/6 Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

120. 3564 

Societatea cu Răspundere 

Limitată „GENIU & CO” 

mun. Chişinău, str. Tudor 
Vladimirescu, 5, nr.2 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul otorinolaringologiei, 

dermatologiei (cosmétologie) 

121. 3565 Asociaţia Obştească 
„HOMECARE” mun. Chişinău, str. Columna, 

150/C., mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Decebal, 99a r-l.Donduşeni, s. Ţaul 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne şi 

asistenţei medico-sociale la domiciliu 

122. 3566 Societatea cu Răspundere 
Limitată „MED-DEO 
PLUS” 

mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 
45 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul neurologiei, medicinii 

interne, medicinii internistice (medicină de 

diagnostic funcţional) 

123. 3567 ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE DIN 
MOLDOVA 

mun. Chişinău, str. Albişoara, 86/4 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii internistice (fizioterapie) 

124. 3568 întrepinderea de Stat 

„Preventoriul 

Autogestionar al A.Ş.M.” 

mun. Chişinău, str. Gh.Asachi, 62/3 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interniste, 

ginecologiei, urologiei, dermatologiei, 

otorinolaringologiei, medicinii tradiţionale 

(acupunctura), stomatologiei (terapie, ortopedie, 

laborator tehnico-dentar), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

125. 3569 Societatea Comercială 

„JANVANTARI-M” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Trandafirilor, 7, 

of. 25, 26 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, masaj 

curativ 

126. 3570 Societatea Comercială 

„NEUROSCAN” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Mt.Bănulescu- 
Bodoni, 45, of. 110 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, masaj 

curativ 

127. 3571 Asociaţia Obştească 
„MEDÂSIST” 

mun. Chişinău, str. Nadejda Russo, 

10 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne şi 
asistentei medico-sociale la domiciliu 

128. 3572 întreprinderea cu Capital 
Străin „OPTIPLAZA 

SHOPS” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Arborilor, 21 Acordarea asistenţei medicale consultative în 
domeniul oftalmologiei 

129. 3573 întreprinderea Mixtă 

Central Medical „NEW 

MED LIFE” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. P. Zadnipra, 4/5 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicniii interne, 

ginecologiei, reabilitarea funcţiei reproductive, 

reproducerea umană asistată (fecundarea "in 

vitro"), anesteziologiei, urologiei, andrologiei, 

endoscopiei (endoscopie diagnostică), imagisticii 

(imagistică-sonografie), laborator clinico- 

biochimic şi imunologic, în condiţii de ambulator 

şi staţionar de zi 

130. 3574 întreprinderea 
Individuală 
„BABOGLO EMILIA” 

mun. Chişinău, str. Ismail, 84, of. 

114 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

131. 3575 Societatea Comercială 
„MED AL VA” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Ismail, 44 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, 
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medicinii intemistice (cardiologie, 

gastroenterologie, profpatologie), medicină de 
diagnostic funcţional, fizioterapie), neurologiei, 
dermatologiei, imagisticii, imagisticii 
(imagistică-sonografie) la domiciliu, în condiţii 
de ambulator şi staţionar de zi 

132. 3576   

 

133. 3577 Societatea Comercială 
„GALSETOL” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Zelinski, 15, cab. 

301 

mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu, 

10/1, nr. 55 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul dermatologiei 
(cosmétologie) 

134. 3578 Societatea Comercială 
„EVLANA CE” S.R.L. 

mun. Chişinău, or. Codru, str. 

Costiujeni, 8/3 
Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul neurologiei, medicinii 

interne, otorinolaringologiei, medicinii 

tradiţionale (acupunctura), masaj curativ 

135. 3579 Asociaţia Obştească 
„MEDLIFE” 

mun. Chişinău, str. Nadejda Russo, 
10, nr. 13 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, chirurgiei 
şi ginecologiei de ambulator, îngrijiri paliative şi 
medico-sociale la domiciliu 

136. 3580 Societatea cu Răspundere 
Limitată 
„MEDLABTEH” 

mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 

37 

Acordarea asistenţei medicale de diagnostic de 

laborator clinico-biochimic şi imunologic 

137. 3581 Societatea cu Răspundere 
Limitată „LUPAŞCU 
O.R.L.” 

mun. Chişinău, str. Florilor, 12/1 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul otorinolaringologiei 

138. 3582 Societatea cu Răspundere 
Limitată „MAGNIFIC” 

mun. Chişinău, str. Melestiu, 20, lit. 
E, 
mun. Chişinău, bd. Mircea cel 
Bătrîn, 16 
UT A Găgăuzia, or.Comrat, str-la 

Şcolii, 3 a 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
intemistice (medicină de diagnostic funcţional), 
neurologiei, ginecologiei, imagisticii (imagistică-

sonografie, tomografie computerizată), 
endoscopiei (endoscopie diagnostică), laborator 
clinico-biochimic şi imunologic, stomatologiei 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

139. 3583 Asociaţia Obştească 
Clubul’,, AS AHI 
KYOKUSHINKAI 
KARATE” 

mun. Chişinău, str. Măria Drăgan, 

38 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii intemistice 

(fizioterapie), ortopedie-traumatologie, 

kinetoterapiei (terapie manuală) 

140. 3584 Societatea cu Răspundere 
Limitată 
„GRANDISMEDOZO 
N” 

mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 
15 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
ozonoterapiei, stomatologie (terapie, ortopedie), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

141. 3585 întreprinderea cu Capital 
Străin „CENTRUL DE 
DIAGNOSTIC 
GERMAN” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Negruzzi, 4/2 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 

intemistice (cardiologie, gastroenterologie, 

endocrinologie, medicină de diagnostic 

funcţional), anesteziologiei, neurologiei, 

neurochirurgiei, chirurgiei, ginecologiei, 

ortopediei-traumatologiei, 
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mamologiei, endoscopiei (endoscopie 
diagnostică), urologiei, imagisticii (imagistică- 

sonografie, imagistică-radiologie, rezonanţă 
magnetică nucleară, tomografie computerizată, 
mamografie), laborator clinico- biochimic, 
imunologic, citologic, masaj curativ şi staţionar 
de zi 

142. 3586 Societatea cu Răspundere 
Limitată „LB 
MEDICAL” 

mun. Chişinău, str. Florilor, 16/1 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
intemistice (medicină de diagnostic funcţional), 
imagisticii (imagistică sonografie) 

143. 3587 

Societatea cu Răspundere 

Limitată „PROGEN” 

mun. Chişinău, str. Columna, 77 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

neurologiei, ozonoterapiei 

144. 3588 întreprinderea Mixtă 

„MAXIMUM- 

MAGNUM” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Melestiu, 20, lit. 
E 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul urologiei, litotripsiei, 

imagisticii (imagistică sonografie, rezonanţă 

magnetică nucleară), endoscopiei (endoscopie 

diagnostică), aneteziologiei 

145. 3589 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „TOCISMED” 

mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 
90/1 

Acordarea asistenţei medicale de diagnostic 
clinic de laborator 

146. 3590 Societatea Comercială 

„UNISANO M” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Decebal, 99, of. 7 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii intemistice (medicină de diagnostic 

funcţional), psihoterapiei 

147. 3591 Societatea cu Răspundere 

Limitată 
„HOMEOFARM” 

mun. Chişinău, str. Mioriţa, 9/2 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 

intemistice (cardiologie, gastroenterologie), 

pediatriei, neurologiei, psihoterapiei, chirurgiei 

de ambulator, medicinii tradiţionale 

(acupunctura, fitoterapie, homeopatie) 

148. 3592 întreprinderea cu Capital 
Străin „CT- DENT” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Trandafirilor, 7/1 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică radiologie) 

149. 3593 

Cooperativa de Producţie 
„UT- FREITA” 

mun. Chişinău, str. Armenească, 53, 
mun. Chişinău, str. Mitropolit 
Varlaam, 63/12 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

150. 3594 întreprinderea 
Individuală 
„LUPUŞOR 
VITALIE” 

mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 
6, of. 224 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
tradiţionale (acupunctura, fitoterapie, 
homeopatie), kinetoterapiei (terapie manuală) 

151. 3595 Societatea Comercială „S 

& G ELIT” S.R.L. mun. Chişinău, str. Şciusev, 37, nr. 2 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

dermatologiei (cosmétologie) 

152. 3597 Societatea Comercială 

„IMUNOTEHNOMED ” 

S.R.L. 
mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 42 , 
mun. Chişinău, str. Ion Luca 
Caragiale, 3 , r-1 Cimişlia, or. 
Cimişlia, str. Alexandra cel Bun, 
135 , mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Decebal, 101, mun. Bălţi, mun. 
Bălţi, str. Decebal, 101"A", mun. 
Bălţi, mun. Bălţi, str. Decebal, 
101"B"., mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 
Ştefan cel Mare, 29, mun. Bălţi, 
mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 

140, mun. Chişinău, str. Vadul lui 
Vodă, 80/1, mun. Chişinău, str. N. 
Zelinski, 33/2 , UTA Găgăuzia, 
mun. Comrat, str. Pobedî, 46 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul medicinii interne, imunizării 

populaţiei, laborator clinico-biochimic, 

imunologic şi citologic, ginecologiei, urologie 

 



28 

 

 

Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

   

mun. Chişinău, str. Gh, Asachi, 

42/3, r-1. Cahul, or.Cahul, str. 
Ştefan cel Mare, 32/1 mun. 
Chişinău, str. Bulgară, 35 

 

153. 3598 Întreprinderea Individuală 

„MIHALIOVA NAT 

ALIA” 

mun. Chişinău, bd Grigore Viera, 23 Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

154. 3599 Societatea cu Răspundere 
Limitată „TRIOLAB - 
MED” 

mun. Chişinău, str. Zelinski, 15 Acordarea asistenţei medicale de laborator 

diagnostic clinico-biochimic şi imunologic 

155. 3600 Întreprinderea cu Capital 

Străin „ARMONIA-

MED” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Grigore Viera, 9, 
of. 406 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

psihoterapiei 

156. 3601 Asociaţia Obştească 

Fundaţia Filantropică 

Medico-Socială 
„ANGELUS 
MOLDOVA” 

mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 
46. 

Acordarea asitenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, îngrijirile 
paliative şi medico-sociale la domiciliu 

157. 3602 întreprinderea de 
Producţie şi Comerţ 

„BENEFICIU” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Dacia, 46 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii interne şi medicinii de familie. 

158. 3603 

Central Medical „MARIA 

ARAMĂ 

REABILITARE” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. V. Belinski, 59. 

mun. Chişinău, str. E. Coca, 29. 
Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii intemistice (fizioterapie), 

kinetoterapiei (terapie manuală), ortopediei- 

traumatologiei 

159. 3604 Societatea cu Răspundere 
Limitată „OZONOMED-
LUX” 

mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 97 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii interne, dermatologiei (cosmétologie), 

ozonoterapiei, hidrocolonoterapiei 

160. 3605 Societatea cu Răspundere 
Limitată “STIL-
OPTICA” 

mun. Chişinău, str. Columna, 42 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul oftalmologiei 

161. 3606 Societatea cu Răspundere 
Limitată „ASTRO 
UNIVERSAL” 

mun. Chişinău, str. Armenească, 27 Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

162. 3607 Societatea cu Răspundere 
Limitată „SPECTRU 
ACUSTIC” 

mun. Chişinău, str. Titulescu, 1 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

audiologiei 

163. 3608 Societatea cu Răspundere 
Limitată „BIOMED 
DIAGNOSTIC” 

mun. Chişinău, or. Codru, str. 

Costiujeni, 8/3 A. 

Acordarea asistenţei medicale consultativ-

curative  în domeniul medicinii interne, 

neurologie, ginecologie, ORL, urologie, 

pediatrie, dermato-cosmetologie,  USG, 

fizioterapie, kinetoterapie. Investigații clinico- 

diagnostice: clinice, biochimice, hemostază, 

imunologice, microbiologice, parazitologice, 

serologice, citomorfologice. 

164. 3609 FIRMA „DR. PITEL” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Cuza-Vodă, 23 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii interne, hemodializei, 
hidrocolonoterapiei, laborator clinico- biochimic 
şi imunologic 

165. 3610 Societatea cu Răspundere 
Limitată 

„BIRIVOFARM” 

mun. Chişinău, str. Testimiţeanu, 37
 ’ 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

166. 
3611 Societatea cu Răspundere 

Limitată mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 19 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interniste, 
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„MEDICAL GRUP” 

 

urologiei şi ginecologiei inclusiv-chirurgicale de 

ambulator, imagisticii (imagistică sonografie), 

anesteziologiei,endoscopiei (endoscopie 

diagnostică), diagnostic clinic de laborator în 

domeniul citologiei, biochimici şi imunologiei, în 

condiţii de ambulator şi staţionar de zi 

167. 3612 întreprinderea Mixtă 

„MEDITMOLL” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Bemardazzi, 51 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul ginecologiei, medicinii 

interne, medicinii intemistice (fizioterapie), 

medicinii tradiţionale (acupunctura), masaj 

curativ 

168. 3613 

întreprinderea cu Capital 

Străin „MNT 

HEALTHCARE” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. A. Doga, 24 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică-sonografie, imagistică- 

radiologie, imagistică-medicină nucleară), 

rezonanţă magnetică, osteodensitometrie 

169. 3614 Misiunea Creştină de 
Binefacere „Armata 
Salvării” din Republica 
Moldova 

mun. Chişinău, str. Mitropolit Petru 
Movilă, 19 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii interne, medicinii internistice 

(cardiologie), oftalmologiei, otorinolaringologiei, 
ginecologiei, pediatriei, neurologiei, inclusiv cu 
deplasare în teritoriu, acordarea asistenţei 
medico-sociale de îngrijire la domiciliu 

170. 3615 Societatea cu Răspundere 

Limitată „MAGNAMED” 

mun. Chişinău, str. Acad. Natalia 

Gheorghiu, 3 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
intemistice (endocrinologie, gastroenterologie, 
cardiologie, fizioterapie), hepatologiei, 
neurologiei, neurochirurgiei, urologiei, 
ortopediei-traumatologiei, ginecologiei, 

otorinolaringologiei, oftalmologiei, mamologiei 
consultative, imagisticii (imagistică-sonografie), 
rezonanţă magnetică, laborator clinico-
biochimic, imunologic şi citologic, staţionar de zi 

171. 3616 Centrul de Medicină 

„RECORD-MED” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. C. Brâncuşi, 110 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii internistice 

(cardiologie, medicină de diagnostic funcţional), 

imagisticii (imagistică- sonografie), în condiţii de 

ambulator şi staţionar de zi 

172. 3617 Societatea cu Răspundere 

Limitată 
„INTEGRATIV” 

mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 89, 

nr. 147 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii tradiţionale (acupunctura, fitoterapie, 

homeopatic), kinetoterapiei (terapie manuală) 

173. 4072 Societatea cu Răspundere 

Limitată “INCRUS” 

mun. Chişinău, str. Nicolae Milescu-

Spătaru, 15, ap. 43 
Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii internistice 
(endocrinologie, gastroenterologie, fizioterapie), 
oftalmologiei, neurologiei, imagisticii (imagistică 
sonografie) 

174. 4073 

Societatea cu Răspundere 
Limitată “MICROMED” 

mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 
37, nr. 171 

Acordarea asistenţei medicale: medicină de 

laborator clinico-biochimic, imunologic, 

microbiologic, biologie moleculară 

175. 4074 Societatea cu Răspundere 
Limitată 
“MEDMODERN PRIM’ 

mun. Chişinău, str. Burebista, 78 Acrodarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii internistice 

(fizioterapie), chirurgie de ambulato 

176. 4077 Societatea cu Răspundere 
Limitată “REVIMED 
PLUS” 

mun. Chişinău, bd Mircea cel 
Bătrîn, 13/2, nr. 15 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
intemistice (medicină de diagnostic funcţional, 
fizioterapie), neurologiei, psihologiei medicale, 
medicinii tradiţionale 
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(acupunctura), imagisticii (imagistică 

sonografie), masaj curativ 

177. 4078 Societatea Comercială 

’’RODILUX 
COSMETIC” S.R.L 

mun. Chişinău, str. Maria Cebotari, 

6 

Acordarea asistenţei consultativ-curative de 

diagnosticare în domeniul dermatologiei 

cosmétologiei. 

178. 4079 Societatea cu Răspundere 

Limitată “NIVEL-ON” 

mun. Chişinău, str. Columna, 78 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

dermatologiei (cosmétologie) 

179. 4080 întreprinderea Mixtă “DE 

SARIO CARE CENTER” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Testemiţanu, 20 
’ 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii intemistice (fizioterapie) 

180. 4081 Societatea cu Răspundere 
Limitată “MORFOMED 
SERVICE” 

mun. Chişinău, str. Acad. Natalia 
Gheorghiu, 3 

Asistenţa medicală de diagnostic morfopatologic 

181. 4082 Societatea cu Răspundere 
Limitată “CASCADA 
VIE” 

mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu, 

24/3 
Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii interne, stomatologiei (terapie, 

ortopedie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase, masa) curativ 

182. 4083 Societatea Comercială 
„REPROMED” S.R.L. 

mun. Chişinău,  
bd Cuza-Vodă, 29/1; 
mun. Chișinău,  
str. Valea Crucii nr. 19 

Acordarea asistenţei medicale în cadrul S.R.L. 

„Repromed”, conform Regulamentului de 

organizare și funcționare a prestatorului privat de 

servicii de sănătate. 

183. 4084 ÎntreprindereaIndividuală 
”SANTALOVA 
ELENA” 

mun. Chişinău, bd Moscova, 16 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
pediatriei 

184. 4085 Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

mun. Chişinău, str. Doina, 104 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 

intemistice (fizioterapie), medicinii tradiţionale 

(acupunctura), stomatologiei (terapie, ortopedie) 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

185. 4086 Societatea Comercială 

“MEDOX-PRIM” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 

m. la 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

ozonoterapiei 

186. 4087 Central „ESTETIC- 

SANA” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Alexandra cel 
Bun, 108/1 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, 
ginecologiei, chirurgiei, imagisticii (imagistică-
sonografie), ozonoterapiei, stomatologiei 
(terapie, ortopedie) cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

187. 4114 Societatea cu Răspundere 
Limitată “OPTIMUS-
MED” 

mun. Chişinău, str. Zelinski, 22 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

endoscopiei, fibrogastroscopie, colonoscopie. 

188. 4089 întreprinderea cu Capital 

Străin “LABORATORUL 

MEDICAL-SYNEVO” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 
37 mun. Chişinău, str. Zelinski, 31 
mun. Chişinău, bd Grigore Viera, 24 

Acordarea asistenţei medicale: medicină de 

laborator clinico-biochimic, imunologic, 

microbiologic, biologie moleculară 

189. 4090 Societatea cu Răspundere 
Limitată “GULDEN” 

mun. Chişinău, s. Băcioi, str. 
Independenţei, 19/1 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul ginecologiei, imagisticii 

(imagistică-sonografie), neurologiei şi urologiei. 

190. 4091 întreprinderea cu Capital 
Străin “CHUN LIN” 
S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 11 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii tradiţionale (fitoterapie) 

191. 4092 întreprinderea Mixtă 

“BALTMOD” S.R.L. 

mun. Chişinău, com.Coloniţa, str. 

M. Eminescu, 25 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

urologiei, imagisticii (imagistică sonografie) 

192. 4093 Societatea cu Răspundere 

Limitată 
mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 
30, m. 4 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii tradiţionale (acupunctura, 
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“TIBETMED” 
 

fitoterapie), ginecologiei, masaj curativ 

193. 4094 întreprinderea 

Individuală 

“LUCHIAN DMITRII” 

mun. Chişinău, str. Armenească, 
75/1 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică-sonografie) 

194. 4095 Societatea cu Răspundere 
Limitată “ANAMARIA-
MED” 

mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare 
şi Sfînt, 202 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
intemistice (medicină de diagnostic funcţional, 
cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie, 
hepatologie, nefrologie, reumatologie, 

fizioterapie), traumatologiei, neurologiei, 
anesteziologiei, urologiei- andrologiei, medicinii 
tradiţionale (acupunctură, fitoterapie), imagisticii 
(imagistică-sonografie), endoscopie (endoscopie 
diagnostică) 

195. 4096 Societatea cu Răspundere 
Limitată “ SALINAT -

TIODO” 

mun. Chişinău, str. VI. Korolenko, 
59/3 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii intemistice (fizioterapie, 

pulmonologie) 

196. 4097 Societatea 
Interconfesională a 
Medicilor Creştini 
“EMANUIL” din 

Republica Moldova 

mun. Chişinău, str. Alexandru cel 
Bun, 140 
mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 59 
mun. Chişinău, str. Nicolae Costin, 

48/3 
r-1. Ştefan Vodă, s. Ciobruciu, 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
intemistice (cardiologie, endocrinologie, 
gastroenterologie, fizioterapie), neurologiei, 

pediatriei, dermatologiei, ginecologiei, urologiei, 
oftalmologiei, otorinolaringologiei, 
ozonoterapiei, imagisticii (imagistică 
sonografie), laboratorului clinico-biochimic, 
stomatologiei (terapie, ortopedie, chirurgie de 
ambulator) cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase, asistenţă medico-socială la domiciliu 

197. 4098 Societatea Comercială 

„MEDORIENTSTAR” 
S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Mitrop. Petra 
Movilă, 22/2 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii tradiţionale (acupunctura), masaj 
curativ 

198. 4099 întreprinderea Mixtă 

“EUROLAB” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Traian, 7/1 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 

intemistice (gastroenterologie, cardiologie, 

reumatologie, nefrologie, endocrinologie, 

alergologie), oncologiei consultative, 

dermatologiei, urologiei, andrologiei, 

ginecologiei, neurologiei, imagisticii (imagistică-

sonografie), acordarea serviciilor de laborator 

clinic, citologic, hematologic, biochimic, 

imunologic, coagulologic, molecular-biologic 

199. 4100 Societatea cu Răspundere 
Limitată “3D CEPH” 

mun. Chişinău, str. Puşkin, 14 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii  dentare (CT/OPG) cu prelucrarea 

digitală a informației. 

200. 4101 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „INSTITUTUL 
MUNCII” 

mun. Chişinău, str. Zimbrului, 10 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
inrenistice (medicină de diagnostic funcţional), 
imagisticii (imagistică-sonografie) 

201. 4102 Societatea cu Răspundere 

Limitată 

“NEUROSTOMATOL 

OGIE” 

mun. Chişinău, str. Botanica Veche, 

45 
Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul neurologiei, pediatriei, 

medicinii intemistice (medicină de diagnostic 

funcţional), stomatologiei (terapie, ortopedie, 

ortodonţie, chirurgie de ambulator), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

202. 4103 

Societatea cu Răspundere 
Limitată “LASART” 

mun. Chişinău, str. Lev Tolstoi, 24/1 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
intemistice (fizioterapie), 
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traumatologiei şi ortopediei 

203. 4104 întreprinderea cu Capital 
Străin “EUROMEDICS 
STEM” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Ioana Radu, 21 Acordarea asistenţei medicale: medicină de 

laborator clinico-biochimic, imunologic şi 

citologic 

204. 4105 Societatea cu Răspundere 

Limitată “DERMAMED” 

mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 43 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

dermatologiei (cosmétologie) 

205. 4106 Firma „ALNA- 

GINECOLOGIE” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Vasile 
Alecsandri, 44 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul ginecologiei, inclusiv 

chirurgicale, staţionar de zi 

206. 4107 Societatea cu Răspundere 
Limitată 

"HOMEOFITOSAN" 

mun. Chişinău, str. L. Tolstoi, 24/1 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul ginecologiei, medicinii 

tradiţionale (fitoterapie-homeopatie) 

207. 4108 Societatea cu Răspundere 
Limitată "NICORINAL 
PRIM" 

mun. Chişinău, bd Mircea cel 
Bătrîn, 42 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

neurologiei, medicinii interne stomatologiei 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator) cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

208. 4109 Societatea cu Răspundere 

Limitată "TANCEA-
TUR" 

mun. Chişinău, bd Decebal, 23 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii tradiţionale (acupunctura), medicinii 

intemistice (fizioterapie) 

209. 4110 ÎNTREPRINDEREA 

Individuală "GRIŢCU 

ELIZAVETA 

mun. Chişinău, str. Mitrop. 
Varlaam, 84, of. 2 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul oftalmologiei, medicinii 

tradiţionale (fitoterapie, homeopatie) 

210. 4214 Societatea Comercială 
"HAMAMELIS" 
S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Matei Basarab, 

5/1 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul pediatriei 

211. 4215 Societatea cu Răspundere 

Limitată "OPTIC-LUX" 

mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 

70 
Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

oftalmologiei 

212. 4216 

Societatea cu Răspundere 
Limitată 
"MEDBIOESTETIC" 

mun. Chişinău, str. Bemardazzi, 7 
Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul dermatologiei(tricologie, 

homeopatie, carboxiterapie), prelevarea probelor 

prin biopsie, în domeniul cosmetologiei 

(mezoterapie, proceduri injectabile (i/m, i/v, i/c). 

213. 4217 Societatea cu Răspundere 

Limitată " CENTRUL-

MAIA & CO" 

mun. Chişinău, str. Doina Ion 

Aldea-Teodorovici, 11/2. 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, pediatriei, 

psihoterapiei, masaj curativ 

214. 4218 Societatea cu Răspundere 

Limitată "PROESTETIC-
LUX" 

mun. Chişinău, str. Mioriţa, 3/5 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul dermatologiei 

(cosmétologie), chirurgiei de ambulator 

215. 4219 
Societatea cu Răspundere 
Limitată "EUROMED 
DIAGNOSTIC" 

mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 

29 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică radiologie, mamografie, 

tomografie computerizată, rezonanţă magnetică 

nucleară) 
216. 4220 Societatea cu Răspundere 

Limitată "VIANOVA" 
mun. Chişinău, str. V.Korolenko, 15 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul neurologiei 

217. 4221 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "MEDOSBIN" 

mun. Chişinău, str. N. Zelinski, 1 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicii interne, 

profpatologiei. 

218. 4222 

Societatea cu Răspundere 

Limitată "TOP-MED- 

CONSULT" 

mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 

37 
Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii internistice 

(endocrinologie), ginecologiei, pediatriei, 

imagisticii (imagistică sonografie) 

219. 4223 Societatea Comercială 

"TEHNOLOGII 

MONDIALE- IMPULS" 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Bogdan Voevod, 

7; bd. Decebal, nr.23/1 

Acordarea asistenţei consultative în domeniul 

cosmetologiei fără afectarea tenului. 

220. 4224 Societatea cu Răspundere 
Limitată "BELNIS" 

mun. Chişinău, str. Petricani, 19/1 Activitatea medicalăîn domeniul sănătății 

publice(dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare a 

produselor dezinfectante) 
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221. 4225 întreprinderea cu Capital 
Străin "CLINICA 
SÂNTE" S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Ismail, 84, r- 
l.Ialoveni, or. Ialoveni, str. 
Alexandru cel Bun, 31, mun. Bălţi, 
mun. Bălţi, str. Independenţei, 37 
 

Acordarea asistenţei medicale: medicină de 

laborator clinico-biochimic, imunologic, 

citologic, microbiologic 

222. 4226 întreprinderea Individuală 

"IU.G.- GURBANOV" 

mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare 
şi Sfînt, 8 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

oftalmologiei 

223. 4227 Societatea Comercială 
„VEDASAN” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Burebista, 80 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interne, medicinii 

intemistice (endocrinologie, reumatologie, 

gastrologie), pediatriei, neurologiei, ginecologiei, 

urologiei- andrologiei, dermatologiei, 

otorinolaringologiei, ortopediei- traumatologiei, 

chirurgiei consultative 

224. 4228 Societatea cu Răspundere 
Limitată 
"NEUROPROMED" 

mun. Chişinău, str. N. Dimo, 24, nr. 

1 
Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
intemistice (cardiologie, medicină de diagnostic 

funcţional), neurologiei, pediatriei, imagisticii 
(imagistică sonografie) 

225. 4229 Firma "AMOFARM- 

DIVERSE" S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare 

şi Sfînt, 62 mun. Chişinău, bd Ştefan 

cel Mare şi Sfînt, 132 mun. 

Chişinău, str. Kiev, 11; mun. 

Chişinău, bd Grigore Vieru, 13; 

mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 

49/1; mun. Chişinău, str. Ceucari, 2; 

mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 3/2 

mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 

27/1; r-l.Căuşcni. or. Căuşeni, bd M. 

Eminescu, nr.21/3 r4. Cahul, 

or.Cahul, str. Prospectul Republicii, 

17 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

226. 4290 Societatea cu Răspundere 
Limitată "MED-
DIAGNOSTICA" 

mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 

39 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică-sonografie) 

227. 4291 Societatea cu Răspundere 

Limitată "IMPLEMENT 

NOVA" 

mun. Chişinău, or. Vadul lui Vodă, 

str. Balneară, 11 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul neurologiei 

228. 4398 întreprinderea cu Capital 
Străin „TALA 

INTERNATIONAL” 
S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Andrei Doga, 
28/5, nr. 95 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

dermatologiei (cosmétologie) 

229. 4399 

Societatea cu Răspundere 

Limitată „EstetExpert” 

mun. Chişinău, str. Cuza-Vodă, 23 Acordarea asistenţei medicale consultativ-

curative specializate în domeniul dermatologiei, 

ginecologiei, endocrinologiei, gastrologiei, 

dietologiei, oncologiei, cosmetologiei cu aparataj 

cu și fără afectarea tenului, înlăturarea 

neoformațiunilor cutanate, recoltarea 

probelor.Proceduri injectabile (i/m, //i/v, 

subcutanat). 
230. 4400 întrepinderea de Stat 

„Preventoriul 

Autogestionar al A.Ş.M.” 

mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 62/3 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii interniste, 

ginecologiei, urologiei, dermatologiei, 

otorinolaringologiei, medicinii tradiţionale 

(acupunctura), stomatologiei (terapie, ortopedie, 

laborator tehnico-dentar), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

231. 4401 S.R.L. „CERCETĂRI 
MEDICALE 

mun. Chişinău, str.B. Bodoni, 45, 

nr.100, 101, 102,103,111,112, 

113,113a 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

neurologiei 
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PRIVATE” 
  

232. 4402 Societatea cu Răspundere 
Limitată 
"CARDIOSELECT" 

mun. Chişinău, str. Trandafirilor, 

33/3, nr. 67 
Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii interne, medicinii internistice 

(cardiologie, reumatologie, endocrinologie, 
gastroenterologie, medicină de diagnostic 
funcţional), neurologiei, imagisticii (imagistică 
sonografie) 

233. 4403 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "RENMED C" 

mun. Chişinău, bd Mircea cel 
Bătrîn, 11/6 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii interne, imagisticii (imagistică- 

radiologie), masaj curativ 

234. 4404 Societatea cu Răspundere 
Limitată „SALVAREA 
NAŢIUNII” 

mun. Chişinău, or. Durleşti, str. 

Cartuşa, 56 Acordarea asistenţei medicale psihoterapeutice, 

psihiatrice, narcologice, neurologice consultativ-

curative, ambulator şi staţionar, reabilitarea 

medico-socială a pacienţilor cu maladii 

psihiatrice, narcologice şi neurologice 

235. 4405 Societatea Comercială 

„OPTICA-NATALI” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Negruzzi, 5/2 Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

236. 4406 Societatea cu Răspundere 
Limitată Farmacia 
"RECETA FARM" 

mun. Chişinău, str. N. Testemişanu, 
29, mun. Chişinău, str. C. Vimav,13 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

oftalmologiei 

237. 4407 Societatea cu Răspundere 

Limitată 
„GRUPMEDOPTIC” 

mun. Chişinău, bd Mircea cel 
Bătrîn, 3 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

oftalmologiei 

238. 4408 Societatea cu Răspundere 

Limitată "CCSM GRUP" 

mun. Chişinău, str. Independenţei, 
28/1 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul medicinii internistice (fizioterapie), 

psihologiei, psihiatriei, masaj curativ, reabilitarea 

psihosocială a persoanelor cu probleme de 

sănătate mintală 

239. 4409 Societatea cu Răspundere 

Limitată 
„MEDLABTEH” 

mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 

37 

Acordarea asistenţei medicale de diagnostic de 
laborator clinico-bio chimic şi imunologic 

240. 4410 întreprinderea Mixtă 

„ELDORADO TERRA” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Decebal, 6/2 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

dermatologiei și cosmétologiei cu și fără 

afectarea tenului prin inoculare (mezoterapie, 

plastia de contur facială), plasmolifting, 

crioterapie, flebologie, fizioterapie (împachetări, 

masaj curativ) 

241. 4411 

S.R.L. „LA JUVONCE”  

mun. Chişinău, str. Bulgară, 24 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

dermatologiei (cosmétologie) 

242. 4412 Societatea cu Răspundere 
Limitată „NEO MEDICA 
GRUP” 

mun. Chişinău,  
str. Acad. Natalia Gheorghiu nr. 3; 
str. Armenească nr. 27. 
 or.Călăraşi,  
str. M. Eminescu, 32/2. 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii de interne, 
ginecologiei, urologiei,  pediatriei, oftalmologiei, 
imagisticii (imagistică-sonografie), medicină de 
laborator: clinico-biochimic, imunologic, 

serologic, parazitologic, citomorfologic,  
recoltarea analizelor de sânge, colectarea 
probelor pentru cercetări de laborator, 
ultrasonografie 

243. 4413 Societatea cu Răspundere 

Limitată ’’EXCLUSIV 
FLY” 

mun. Chişinău, str. Armenească, 27 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii interne, stomatologiei (terapie, 

ortopedie, chirurgie de ambulator), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

244. 4414 Societatea cu Răspundere 

Limitată "PROGEN" 

mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 32 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

neurologiei, ozonoterapiei 

245. 4415 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "INVITRO 
DIAGNOSTICS" 

mun. Chişinău, str. Testemiţeanu, 
19/1 ’ Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii internistice (gastroenterologie), 
pediatriei, urologiei, laborator clinico- biochimic, 
imunologic, citologic 

246. 4416 Instituţia Privată Tony 

Hawks Centru 

mun. Chişinău, str. Drumul Taberei, 

10 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
pediatriei, kinetoterapiei (terapie manuală), 
psihologiei medicale, masaj curativ 
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247. 4417 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "ORTOPRO" 

mun. Chişinău, str. Mt. Petra 
Movilă, 23/9 

Acordarea asistenţei medicale-consultativeși de 

diagnosticare a medicului ortoped, 

ultrasonografie, kinetoterapie. 

248. 4418 întreprinderea cu Capital 
Străin "FERTIL Y LINE" 
S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Andrei Doga, 24 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
ginecologiei, reproducerii asistate, tratamentul 
infertilităţii umane 

249. 4419 Societatea cu Răspundere 
Limitată „S.L.M. PRIM” 

mun. Chişinău, str. Hristo Botev, 27 Acrodarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii interne, pediatriei, medicinii 

tradiţionale (homeopatie), ozonoterapiei, 

dermatologiei (cosmétologie) 

250. 4495 Societatea cu Răspundere 

Limitată "VGS MED" 

mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 58 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

neurologiei, medicinii internistice (cardiologie, 

endocrinologie, fizioterapie), dermatologiei, 

kinetoterapiei (terapie manuală), medicinii 

tradiţionale (acupunctura), recuperare medicală, 

masaj curativ 

251. 4496 Societatea cu Răspundere 
Limitată "FETALMED" 

mun. Chişinău, str. N. Zelinski, 31, 

of. 74 
Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
ginecologiei, imagisticii (imagistică sonografie) 

252. 4497 Societatea cu Răspundere 
Limitată "SONOMED 
GRUP" 

mun. Chişinău,  

str. Ismail nr. 88/1 Acordarea asitenţei medicale curative în 

domeniul pediatriei, neurologiei, ortopediei, 

ginecologiei, urologiei, dermatologiei, 

oftalmologiei, terapiei, 

endocrinologiei,cardiologiei, mamologiei. 

Cosmetologie  cu afectarea tenului. Proceduri 

injectabile (i/m, i/v), USG, investigații clinico-

biochimice., radiologie digitală. 

253. 4498 Societatea pe Acţiuni 
"FARMACIA NR.280" 

mun. Chişinău, bd Moscovei, 5 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

oftalmologiei 

254. 4499 Societatea cu Răspundere 

Limitată "NC 

COMPANY PLUS" 

mun. Chişinău, or. Vadul lui Vodă, 

str. Ştefan cel Mare, 42 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

pediatriei 

255. 4500 Societatea cu Răspundere 
Limitată 
„TRADIŢIOMED” 

mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 
6, of. 224 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul neurologiei, medicinii 
interne, medicinii tradiţionale (acupunctura, 
fitoterapie),  kinetoterapiei, masaj. 

256. 4501 Societatea cu Răspundere 
Limitată 

"CARDIOCONSULT" 

mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 
22 

Acrodarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii internistice (cardiologie, medicină de 

diagnostic funcţional) 

257. 4502 Societatea cu Răspundere 

Limitată „PROMED 

C.M.S.” 

mun. Chişinău, str. Miron Costin, 
13/1 
mun. Chişinău, str. Ion Creangă,  
24/1 

mun. Chișinău, 
str. Nicolae Costin nr. 44/1 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul ginecologiei, urologiei, 
dermatologiei, mamologiei, anesteziologiei, 
fizioterapiei, proceduri invazive, chirurgie laser. 

oftalmologiei (microchirurgie de ambulator), 
medicinii interne, medicinii intemistice 
(fizioterapie, gastroenterologie), neurologiei, 
pediatriei, otorinolaringologiei, cosmétologiei, 
medicinii tradiţionale (acupunctura, homeopatie), 
masaj curativ, în condiţii de ambulator şi 

staţionar de zi. 

258. 4503 Asociaţia Obştească 

Central de Reabilitare 

Medico-Socială pentru 

Persoane cu Vedere Slabă 

"LOW VISION" 

mun. Chişinău, str. Romană, 1 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

oftalmologiei 

259. 4504 Asociaţia Obştească 
"VERBINA" 

mun. Chişinău, str. Zelinski, 33/2, 

nr. 103 

Acordarea asistenţei medicalede diagnosticare, 

imagistică-sonografie generală,  obstretico- 

ginecologică. 
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mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale, 3 

 

260. 4505 Societatea cu Răspundere 
Limitată 
„GESUNDHEIT” 

mun. Chişinău, str.Kogălniceanu, 
45/2 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul terapiei, psihoterapiei, 

acupunctura,masaj curativ.ografie), masaj curativ 

261. 4506 Societatea cu Răspundere 
Limitată "PROGINECO" 

mun. Chişinău, str. Bogdan 

Voievod, 7 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

ginecologiei 

262. 4507 Asociaţia Obştească 
Asociaţia Filantropică 

"MOLDOVA- 
FILANTROPIE" 

mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 
40, nr. 2A 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

psihoterapiei 

263. 4508 Societatea cu Răspundere 
Limitată ’’VIPSAND” 

mun. Chişinău, or. Durleşti, str. 

Cartuşa, 95, of. 127 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii interne, medicinii internistice 

(endocrinologie), neurologiei, urologiei, 

imagisticii (imagistică sonografie), ginecologiei 264. 4509 Societatea cu Răspundere 

Limitată ’’BABYLIFE” 

mun. Chişinău, str. Albişoara, 72/3 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

pediatriei 

265. 
 

4510 Societatea cu Răspundere 
Limitată "KOKON 
ESTET" 

mun. Chişinău,  
bd C. Negruzzi, 2/4 

Acordarea asistenţei medicale-consultativ-

curative, consultația medicului: 

nutriționist,,flebolog, în domeniul dermatologiei 

cosmétologiei cu și fără afectarea tenului, 

colectarea probelor de sănge 

266. 4511 Societatea Comercială 

„PROFDEZINFECŢIE -

MV” S.R.L. ’ 

mun. Chişinău, bd Moscova, 21 Activitatea medicală în domeniul dezinfecţiei, 

dezinsecţiei, deratizării 

267. 4512 Asociaţia Obştească 

Central de Intervenţie 

Precoce "VOINICEL”  

mun. Chişinău, str. Drumul Taberei, 
2A 

Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul pediatriei, neurologiei pediatrice, 

kinetoterapiei 

268. 4513 

Întreprinderea Individuală 

„BABII ORTOPED” 

mun. Chişinău,  
str. Romană nr. 1/2 ”M” 

Acordarea asistenţei medicale consultativ-crative 

în domeniul ortopediei, neuro-ortopediei, 

reflexoterapiei, kinetoterapiei,masaj curativ. 

masaj curativ 269. 4514 Societatea cu Răspundere 

Limitată "VEIANY" 

mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 168 Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul medicinii tradiţionale 

(acupunctura, homeopatie, fitoterapie), 

kinetoterapiei (terapie manuală), masaj curativ 

270. 4515 Societatea cu Răspundere 

Limitată "BB-DIALIZĂ" 

Acordarea asistenţei medicale în 

domeniul medicinii internistice 
(nefrologie), urologiei, dializă 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii internistice (nefrologie), urologiei, 
dializă 

271. 4516 S.R.L."DOCTOR LICA" mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare 
şi Sfînt, 184 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

dermatologiei (cosmétologie) 

272. 4517 Societatea cu Răspundere 
Limitată " STILITEX-
GRUP" 

mun. Chişinău, str. Ginta Latină, 
11/1 

Acordarea  asistenţei medicale consultativ-
curative în domeniul, chirurgiei, pediatriei, 
stomatologiei (terapie, ortopedie), imagisticii 
(imagistică, sonografie), laborator clinic 
(biochimic, imunologic), masaj curativ. 

273. 4180 Societatea cu Răspundere 
Limitată “CENTRUL DE 
MEDICINĂ 
REGENERATIVĂ” 

mun. Chişinău, str. Mitropolitul 

Dosoftei, 124 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii internistice (cardiologie, 

endocrinologie, medicină de diagnostic 

funcţional), oftalmologiei, imagisticii 

oftalmologice, stomatologiei (terapie, ortopedie, 

chirurgie de ambulator), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

 

 
          
     

Municipiul Bălţi 

 
 
 
 
 
 

1. 

3371 

Întreprinderea Ştiinţifică 

de Producere 

mun. Bălţi, str. Hotin, 37, nr. 22 

Tratamentul stations (chirurgical şi somatic) şi 
acordarea asistenţei medicale consultativ- 
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„INCOMED” S.R.L. 

 
curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
intemistice (fizioterapie, pulmonologie, 

cardiologie), pediatriei, neurologiei, ortopediei, 
alergologiei, psihoterapiei, dermatologiei 
(cosmétologie), alergologie, ginecologiei 
chirurgiei, chirurgiei plastice, anesteziologiei şi 
reanimatologiei, urologiei, traumatologiei, 
oftalmologiei, otorinolaringologiei, imagisticii 

(imagistică sonografie, imagistică radiologie, 
tomografie computerizata, rezonanţa magnetică 
nucleară), endoscopiei (diagnostică şi 
chirurgicală), oxibaroterapie, laborator clinico-
biochimic şi imunologic, laborator bacteriologic 
în condiţii de ambulator şi staţionar 

Asistenţă medicală spitalicească 

Profil pat Număr paturi 

Total 26 

Profil chirurgical 14 

Profil terapeutic 12 
2. 4111 Societatea cu Răspundere 

Limitată “MAGNIFIC 

NORD” 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Decebal, 125 
Acordarea asistentei medicale consultativ- 
curative în domeniul medicinii interne, medicinii 
intemistice (gastroenterologie, endocrinologie), 
ginecologiei, chirurgiei, anesteziologiei-
reanimotologiei, urologiei, neurologiei, 

imagisticii (imagistică sonografie, imagistică 
radiologie, tomografie computerizată, rezonanţă 
magnetică nucleară, mamografie), endoscopiei 
(endoscopie diagnostică), laborator clinico-
biochimic şi immunologie, staţionar, staţionar de 
zi 

Asistenţă medicală spitalicească 

Profil pat Număr paturi 

Total 8 

Profil chirurgical 
8 

3. 3618 Societatea Comercială 

„CENTRUL ORL- NORD” 

S.R.L. 

mun. Bălţi, str. Ostrovski, 39/2 ’ 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul otorinolaringologiei. 

4. 3619 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „ANDRETIN” 

mun. Bălţi, str. 31 August, 59, 
of. 1 ’ 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
dermatologiei (cosmétologie) 

5. 3620 întreprinderea Individuală 

„RUSSU OLEG A.” 

mun. Bălţi, str. B.Glavan, 21 acordarea asistenţei medicale în domeniul 

urologiei conservative, andrologiei şi 

sexopatologiei consultativ-curative 

6. 3621 Asociaţia Obştescă Central 
Medical de Reabilitare a 
victimilor de Război şi 

Regimului Totalitar 

mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 
112 

acordarea asistenţei medicale de reabilitare, 

corecţie psihologică, terapie manuală şi masaj, 

proceduri fizioterapeutice, consultaţii în 

domeniul medicinei interne, psihiatriei şi 

neurologiei 

7. 3622 întreprinderea 

Individuală 

„COTELEVICI 

VALENTINA” 

mun. Bălţi, str. Păcii, 29/1 acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii intemistice şi homeopatici 

8. 3623 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „MEDOPTEH” 

mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 
6/1 ' 

acordarea asistenţei medicale consultative 
oftamologice 

9. 3624 întreprinderea Individuală 

„L.V. NICOLA” 

mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 
16, nr. 54 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

oftalmologiei 

10. 3625 întreprinderea Individuală 

„G.S. BARARI” 

mun. Bălţi, str. Lăutarilor, 1 “A” 

, mun. Bălţi, str. Decebal, 126/5 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul neurologiei 

11. 3626 întreprinderea Individuală 

„I.G. CAPATÎNA” 

mun. Bălţi, str. Mihai Viteazu, 
58 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul dermatologiei 

12. 
3627 întreprinderea cu Capital 

Străin 
mun. Bălţi, str. Alexandra cel 
Bun, 44, nr. 38 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul dematologiei 
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Nr. 
d/o 

Cod 

ul 
Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Tipul de asistenţă medicală prestat* 
 

  

„SIMPLE USE 

BEAUTY” S.R.L. 

 
(cosmétologie) 

13. 3628 Societatea cu Răspundere 
Limitată 
„MEDTEHOPTICOR” 

mun. Bălţi, str. Kievului, 5, nr. 2 Acordarea asistenţei medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei 

14. 3629 întreprinderea 

Individuală 

„M. G. CHIMIRCIUC” 

mun. Bălţi, str. Independenţei, 37, 

nr. 4 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

ginecologiei 

15. 3630 Asociaţia Obştească 
Centrul de Asistenţă 
Socio-Medicală la 
Domiciliu „CASMED” 

mun. Bălţi, str. Mihai Viteazul, 36, 

nr. 2 ’ 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
medicinii interne, acordarea asistenţei medico- 
sociale de îngrijire la domiciliu 

16. 3631 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „QUAKER” 

mun. Chişinău, bd Moscova, 21, bl. 

5, et.5 

Acordarea asistenţei medicale (dezinfecție, 

deratizare ) 

17. 3632 întreprinderea Individuală 

„PROFIL AXIE- 

STOVBUN” 

mun. Chişinău, bd Moscova, 21 Acordarea asistenţei medicale (dezinfecţie, 

deratizare) 

18. 3633 Societatea Comercială 

„PROFDEZINFECŢIE -

MV” S.R.L. ’ 

mun. Chişinău, bd Moscova, 21. Activitatea medicală în domeniul dezinfecţiei, 

dezinsecţiei, deratizării 

19. 3634 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „BELNIS” 

mun. Chişinău, str. Petricani, 23 Aactivitatea medicală (Dezinfecţie, dezinsecţie, 

Deratizare) 

20. 4112 întreprinderea Individuală 

„A. COJOCARU” mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. Ştefan 

cel Mare, 35, nr. 15 mun. Bălţi, 
mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor, 107 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 
chirurgiei de ambulator, stomatologiei (terapie, 

ortopedie, laborator tehnico-dentar), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

21. 4230 întreprinzător 

Individual 

VARVARIUC 

CAROLINA 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. Decebal, 

101, nr. 14 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul pediatriei 

22. 4231 Societatea cu Răspundere 
Limitată "ULTRAMED- 
PROFIL" 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. Decebal, 

126/5 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

imagisticii (imagistică-sonografie, imagistică-

radiologie). 

23. 4263 

"ANALITICMED" 

S.R.L. 

mun. Bălţi, str. Decebal nr. 101 Acordarea asistenţei medicale: medicină de 

laborator clinico-biochimic, imunologic, 

microbiologic, biologie moleculară 

24. 4292 Societatea cu Răspundere 
Limitată "CLINICA SF. 
LUCA" 

mun. Bălţi,  

 str. Bulgară, 35, nr. 29 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

chirurgiei. 

25. 4420 

Societatea cu Răspundere 

Limitată „OftaMed” 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. Decebal, 

101 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 

curative în domeniul oftalmologiei 

26. 4421 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „MAZAMED 
ULTRA” 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. Nicolae 

Iorga, 20, nr.2 
Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii interne, medicinii internistice 

(cardiologie), psihoterapiei, imagisticii 

(imagistică-sonografie) 

27. 4422 Central Comunitar de 
Sănătate Mintală mun. 

Bălţi 

mun. Bălţi, str. T. Şevcenco, 23 Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

medicinii internistice (fizioterapie), psihoterapiei, 

masaj curativ, reabilitare psihosocială a 

persoanelor cu probleme de sănătate mintală 
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Notă: „Tipul de asistenţă medicală prestat*” - se specifică pentru prestatorii privaţi de asistenţă 

medicală primară şi spitalicească. 
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Anexa 2 

la ordinul Ministerului Sănătăţii 

nr.47 din 10.02.20i6 

Nomenclatorul 
Prestatorilor privaţi de servicii de sănătate în domeniul stomatologiei 
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Nr. 
d/o 

Codul Prestatorul Adresa Genul de activitate 

Raionul Anenii Noi 
1. 3635 întreprinderea Individuală 

„COIŢAN T.” 
or. Anenii Noi, str. Chişinăului, 

12 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

2. 3636 întreprinderea Individuală 

„ARMAŞ IRINA” 
or. Anenii Noi, str. Victoriei, 7 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

3. 3637 întreprinderea Individuală 
„ELENA PLATON” 

r-1 Anenii Noi, s.Mereni, str. 

Ştefan cel Mare, 89 acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, chirurgie de ambulator), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

4. 3638 întreprinderea Individuală 

„S.TOMA” 

or. Anenii Noi, str. Concelierii 

Naţionale, 8, nr. 004 ’ 

r-1 Anenii Noi, s.Mereni, 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie de 

ambulator, laborator tehnico- dentar), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

5. 3639 Societatea cu Răspundere 

Limitată „PALIENCO DENT” 

or. Anenii Noi, str. Chişinăului, 

27, nr. 1 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie,chirurgie de 
ambulator)m protetică dentară, 
radioviziografie dentară. 

6. 3640 întreprinderea Individuală 
„ŢURCANU-DANT” 

or. Anenii Noi, str. Uzinelor, 

30 

Acordarea asistentei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

7. 4113 întreprinderea Individuală 
“C.CHIPER” 

r-1 Anenii Noi, s.Puhăceni, 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

8. 4088 Societatea cu Răspundere 
Limitată “RUSU-DENTAL” 

r-1 Anenii Noi, or. Anenii Noi, 

str. Concelierii Naţionale, 1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

9. 4423 întreprinzător Individual 
CERNOMORCENCO 
DIANA 

r-1 Anenii Noi, s.Vamiţa, str. 

Tighina, 66 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

10. 4518 Societatea cu Răspundere 
Limitată "STOMA MEDICAL 
CENTRU" 

 or. Anenii Noi,  

str. Concilierii Naționale 

 nr. 8/4 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dentro-

alveolară (de ambulator). 

11. 4584 Societatea cu Răspundere 
Limitată "SANELEN DENT 

r-1 Anenii Noi, or. Anenii Noi, 

str. Concilierii Naţionale, f/n 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară, laborator tehnico-

dentar), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

Raionul Basarabeasca 

1. 3641 întreprinderea Individuală 
„TASMASIS NADEJDA” 

or. Basarabeasca, str. Lenin, 
11, nr. 1 acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, chirurgie de ambulator) cu excepţia 

folosirii metalelor 
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preţioase 

2. 3642 întreprinderea Individuală 
„VETROGONOVA 
LARISA” 

or. Basarabeasca, str. Gogol, 
14, m. 1 acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, chirurgie de ambulator), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

3. 3643 întreprinderea Individuală 

„ANDREEV NICOLAI” 

or. Basarabeasca, str. Karl 

Marx, 89 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, 

endodonție, implantologie,  chirurgie dento-

alveolară (de ambulator). 

4. 3644 întreprinderea Individuală 
„BÎCOS VALERIU” 

or. Basarabeasca, str. Karl 
Marks,22, nr. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

Raionul Briceni 
1. 3645 întreprinderea Individuală 

„STOMA - MEDVEŢCHI” 
r-1 Briceni, or.Lipcani, str. 

Livezilor, la 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

2. 3646 întreprinderea Individuală 
„LIDIA BARALIUC” 

or. Briceni, str. Prieteniei, 3/A 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

3. 3647 Societatea Comercială 
„MADIDENT” S.R.L. 

or. Briceni, str. Ştefan cel 
Mare, 15/A 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară, laborator tehnico-

dentar), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

4. 4115 întreprinzător Individual 

PŞENICINÎI ION 

r-1 Briceni, or. Briceni, str. 

Farmaciei, 18 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

Raionul Cahul 
1. 3648 întreprinderea Individuală 

„TERZIEVA ALBINA” 
or. Cahul, str. M. Eminescu, 
28/19 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

2. 3649 Socitatea Comercială „MEVA-

STOM” S.R.L. 

or. Cahul, str. Mihail Frunze, 

51, m. 4 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
laborator tehnico- dentar), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

3. 3650 întreprinderea Individuală 
„FORŢU NICOLAE” 

or.Cahul, str. M. Frunze, 55, 
nr. 9 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapeutică şi protetică), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

4. 3651 întreprinderea Individuală 

„DRAGOININA” 

r-1. Cahul, s. Slobozia Mare, 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, chirurgie de ambulator), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

5. 3652 întreprinderea Individuală 
„IACONIILIE” 

r-1. Cahul, s. Colibaşi, acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

6. 3653 Societatea Comercială 
„DUMBRAVĂ - DENTAL” 
S.R.L. 

or.Cahul, str.V.Stroescu, 40/2 Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

7. 3654 Societatea Comercială 

„DENTA-MOSTOVEr’ 
S.R.L. 

or.Cahul, str. Ştefan cel Mare 

42/2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
laborator tehnico- dentar), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

8. 3655 întreprinderea Individuală 

„CALARAŞ A.” or.Cahul, str. Ştefan cel Mare, 
26/20 or.Cahul, str. Ştefan cel 
Mare 28/36 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

9. 3656 întreprinderea Individuală 
„DENT AL-COCI AŞ” 

or.Cahul, str. Fiodor 

Seliviostrov, 18/a, nr. 2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, 
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chirurgie de ambulator ), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

10. 3657 întreprinderea Individuală 
„STOMA - STAVER” 

or.Cahul, str. Alexei Mateevici, 

31 d Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

11. 4519 Societatea cu Răspundere 

Limitată "AL-TER DENT" 

 or.Cahul, str. M. Eminescu, 

28/19 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică-dentară). 

12. 3659 întreprinderea Individuală 

„ZARIŢCAIA ANGELA” 

or.Cahul, str. Ştefan cel Mare, 

29, nr. 50 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

13. 3660 Societatea Comercială 

„OPTIMDENT” S.R.L. 

or.Cahul, str. A. Mateevici, 
33. „D” 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

14. 3661 Societatea cu Răspundere 
Limitată „DENTARIUS” 

or.Cahul, str. Tineretului, 10/1, 
nr. 3 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

15. 3662 întreprinderea Individuală 
„STOMA-PRALEA” 

or.Cahul, str. Prospectul 
Republicii, 12, nr. 4 

Acordarea asistentei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

16. 3663 întreprinderea Individuală 
„ARABADJI” 

or.Cahul, str. 31 August, 11, 
nr. 76 
or. Cahul, str. Nucilor, 1. 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

17. 3664 întreprinderea Individuală 
„CHELBAN GHEORGHE” 

r-1 Cahul, s. Slobozia Mare, Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

18. 4116 întreprinzător Individual 

IACONIILIE 

r-1. Cahul, or.Cahul, str. 

Prospectul Republicii, 15b Acordarea asistenţei medicale stomatologie 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

19. 4117 

Societatea cu Răspundere 

Limitată “SALENTA- STOM” 

r-1. Cahul, or.Cahul, str. Vasile 

Stroiescu, 38, nr. 2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţiose 

20. 4232 întreprinderea Individuală „ 
STOMA-POP AZU” 

r-1. Cahul, or.Cahul, str. M. 
Eminescu, 32 „b" nr. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

21. 4424 Societatea Comercială 

„DENTA-MOSTOVE”’ 

S.R.L. 

r-1. Cahul, or.Cahul, str. Ştefan 
cel Mare, 42, nr. 2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

22. 4425 Societatea cu Răspundere 

Limitată "TCACIŞIN 

SERGIU" 
r-1. Cahul, or.Cahul, str. 
Prospectul Republicii, 12, nr. 4 

Acordarea asistentei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

23. 4520 Societatea cu Răspundere 
Limitată "GALADENT PRIM" 

r-1. Cahul, or.Cahul, str. Ion 
Vodă cel Cumplit 72 B/2, nr. 
50 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

Raionul Cantemir 

1. 3665 întreprinderea Individuală 
„BOEŞTEAN VICTOR” 

r-1 Cantemir, s. Cociulia, 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

2. 3666 întreprinderea Individuală 
„SPÎNU ANA” 

r-1 Cantemir, s. Ciobalaccia, 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, chirurgie de ambulator) 

3. 3667 întreprinderea Individuală 
„BULIMAR ION” 

or. Cantemir, str. Testemiţanu, 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

4. 3668 întreprinderea Individuală r-1 Cantemir, s. Leca, Acordarea asistentei medicale 
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„DENT A-GOROPCE ANU” mun. Chişinău, str.Tighina, 42, 

of.514 

stomatologice (terapie, ortopedie), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

5. 3669 întreprinderea Individuală 
„POPO VICI-DENT A” 

r-1 Cantemir, s. Goteşti, Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

6. 3670 întreprinderea Individuală 
„ASCULAP-VLAS” 

or. Cantemir, str. Gagarin, 11 acordarea asistenţei medicale stomatologice 
terapeutice 

7. 4119 întreprinzător Individual 

VLAS CHIRIL 

r-1. Cantemir, or. Cantemir, 
str. Gagarin, 3, nr. 4 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

Raionul Călăraşi 
1. 3671 întreprinderea Individuală 

„ACVA - ROŞCA” 

or. Călăraşi, str. M.Eminescu, 
36 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

2. 3672 Societatea Comercială „MED-
FARM” S.R.L. 

or. Călăraşi, str. Toma Ciorba, 

11/A Acrodarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

3. 3673 întreprinderea Individuală 

„BONDARI TATIANA” 

or. Călăraşi, str. Toma Ciorbă, 

4, nr. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosiri metalelor preţioase 

4. 3674 Societatea Comercială 

„TERRA-MED” S.R.L. 

or. Călăraşi, str. Bojole, 2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

5. 3675 Societatea Comercială 
„OROMED - DENT” S.R.L. 

or. Călăraşi, str. Alexandru cel 
Bun, 60 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

6. 3676 Societatea Comercială 

„DENTIS LUCIO” S.R.L. 

or. Călăraşi, str. Bojole, 37, nr. 

1 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

7. 4120 Societatea cu Răspundere 
Limitată “ECHIBONPRIM” 

r-1. Călăraşi, or.Călăraşi, str. T. 
Ciorbă, 4, nr. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

8. 4121 Societatea cu Răspundere 
Limitată “STOMA-MED” 

r-1. Călăraşi, or.Călăraşi, str. 

Bojole, 2/b Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

Raionul Căuşeni 
1. 3677 întreprinderea Individuală 

„TIMOFEI VASLUIAN” 

or. Căuşeni, str-la Ana şi 

Alexandru 12 nr. 1 
Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

2. 3678 întreprinderea Individuală 

„BEJANU” 

r-1 Căuşeni, s. Chircăeşti, acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

3. 3679 

Societatea Comercială 

„DENTMED - PRIM” S.R.L. 

or. Căuşeni, str. Ştefan cel 

Mare, 2, nr. 1 
acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, otropedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

4. 3680 întreprinderea Individuală 
„VLAD COJUHARI” 

or. Căuşeni, str. Mihai 
Eminescu, 1, nr. 10 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

5. 3681 întreprinderea Individuală 

„SERGIU CRECIUN” 

r-1 Căuşeni, s. Ursoaia, Acordarea asistentei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

6. 3682 întreprinderea Individuală 

„TEOFIL BOLDESCU” 

or. Căuşeni, str-la Ana şi 

Alexandru, 12, nr.l 
Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

7. 4122 întreprinderea Individuală r-1. Căuşeni, s.Fîrlădeni, Acordarea asistentei medicale 
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“LEONID CUCOVICF 

 

stomatologice (terapie, ortopedie), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

8. 4233 Întreprinderea Individuală 
"SERGIU CRECIUN" 

r-l.Căuşeni, s. Ursoaia, Acordarea asistentei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

9. 4426 Societatea Comercială 
"MEDIA ACTIV" S.R.L. 

r-l.Căuşeni, s. Pervomaisc Acordarea asistentei medicale stomatologice 
(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase 

10. 4427 Întreprinzător Individual 

GODOROJA VASILE 

r-l.Căuşeni, or. Căinări, str. 
Trandafirilor, 57 A Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, chirurgie de ambulator), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

11. 4428 Întreprinzător Individual 

COVRIG GRIGORE 

r-l.Căuşeni, s.Taraclia 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, chirurgie de ambulator), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

12. 4429 Întreprinzător Individual 

POPUŞOI VERONICA 

r-l.Căuşeni, s. Zaim * Acordarea asistenţei medicale 

stomatologice (terapie, ortopedie, chirurgie 

de ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

13. 4521 întreprinzător Individual 
ROŞCA VLADIMIR 

r-l.Căuşeni, or. Căuşeni, str. 
Tighina, 7/1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

14. 4522 Societatea cu Răspundere 

Limitată "NOVO DENT ART" 

r-l.Căuşeni, or. Căuşeni, str. 

Unirii, 1, (of.) 51 acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar) cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

Raionul Cimişlia 

1. 3683 Societatea Comercială „C. A. 

CIMDENT” S.R.L. 
or. Cimişlia, str. Alexandru cel 

Bun, 134, nr. 8 
acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, otropedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

2. 3684 Societatea Comercială 

„BONIDENT” S.R.L. 

or. Cimişlia, str. Alexandra cel 

Bun, 136, nr. 15 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

3. 3685 întreprinderea Individuală 

„MIHAILIUC 

SVEATOSLAV” 

or. Cimişlia, str. Ştefan cel 

Mare, 146 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

4. 3686 întreprinzător Individual 

DUCA VERONICA 

or. Cimişlia, str. Ştefan cel 
Mare, 132a 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

5. 4123 Societatea cu Răspundere 
Limitată “TOPDENT&CO” 

r-1 Cimişlia, or. Cimişlia, str. 

M. Eminescu, 28 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

6. 4124 Societatea cu Răspundere 
Limitată “DENTASTAN” 

r-1 Cimişlia, or. Cimişlia, str. 

Ştefan cel Mare, 8 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

Raionul Criuleni 
1. 3687 Întreprinderea Individuală 

„GUDUMAC” 

or. Criuleni, str. Oraştie, 1 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
laborator tehnico- dentar), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

2. 4430 Întreprinzător Individual 

ZMUNCILĂ OLGA 

r-1. Criuleni, s. Hraşova 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

3. 4585 Societatea cu Răspundere 
Limitată "ONIDENT-COM" 

r-1. Criuleni, s. Ratuş, Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia 
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folosirii metalelor preţioase 

Raionul Donduşeni 
1. 3688 întreprinderea Individuală 

„DENT A-CEB AN” 

r-l.Donduşeni, s.Corbu, 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

2. 3689 întreprinderea Individuală 
„TRANDAFIR 
ECATERINA” 

r-l.Donduşeni, s. Ţaul, Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

3. 4431 întreprinderea Individuală 
„SĂNĂTATE - 
ZABOLOTNÎI” 

r-l.Donduşeni, or.Donduşeni, 

str. Krupskaia, 5 acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

Raionul Drochia 

1. 3690 întreprinderea Individuală 
„TÎRNOVSCHINICOLAE” 

or.Drochia, str. 31 August, 33 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

2. 3691 întreprinderea Individuală 

„V.G. GODOROGEA” 

or.Drochia, str. 31 August, 12, 
nr. 17 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

3. 3692 întreprinderea Individuală 
„RUSU VITALIE” 

or.Drochia, str. 31 August, 
14/18 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

4. 3693 întreprinderea Individuală 
„PLEŞCA MARIA” 

or.Drochia, bd Independenţei, 
17 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

5. 3694 întreprinderea Individuală 
„RUSU TROFIM” 

or.Drochia, str. Cecal, 3 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, radioviziografie dentară, 

laborator tehnico-dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

6. 3695 întreprinderea Individuală „V. 
PSENICINII” 

or.Drochia, str. Independenţei, 
81, nr. 91 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

7. 3696 întreprinderea Individuală 
„TIGHINEAN DUMITRU” 

or.Drochia, str. Cecal, 24, nr. 
77 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

8. 3697 Societatea cu Răspundere 

Limitată „LUDMILA- DENT” 

r-1 Drochia, s. Chetrosu 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

9. 4234 întreprinderea Individuală 
„RUSU TROFIM” 

r-1 Drochia, or.Drochia, str. 

Cecal, 3 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, laborator tehnico-dentar), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 
10. 4523 Societatea cu Răspundere 

Limitată "VIVIANDENT- 
GRUP" 

or.Drochia,  

str. Independenţei nr. 81/ 91 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator) 
radioviziografie dentară. 

Raionul Edineţ 
1. 3698 întreprinderea Individuală 

„CERVATIUC I.N.” 
or. Edineţ, str. Independenţei, 

81, cab 14 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

2. 3699 Firma „DENTIS” S.R.L. or. Edineţ, str. Independenţei, 
79 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- 
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dentar) cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

3. 3700 întreprinderea Individuală 
„LILIA GUDUMAC” 

or. Edineţ, str. Şoseaua 
Bucovinei, 54, nr. 1 

Acordarea asistentei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

4. 3701 întreprinderea Individuală 

„STAŞOC G.I.” 

r-1 Edineţ, or.Cupcini, str. 

Chişinăului, 21, nr. 3 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de smbulator, 

radiodiagnostic cu prelucrare digitală), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

5. 3702 întreprinderea Individuală 

„FÎNTÎNĂ ION” 

or. Edineţ, str. Octavian 

Cirimpei, 78, nr. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

6. 4126 întreprinzătorul Individual 

STRÎMBANU LIUDVIG 

r-1. Edineţ, or.Cupcini, str. 

Chişinăului, 21, nr. 3 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

7. 4127 întreprinderea Individuală 
“ION BALICA” 

ţţ Hotinului, 212, nr. 
1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

8. 4293 Societatea cu Răspundere 
Limitată "LUX-DENTAL" 

ţţ Independenţei, 99 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

9. 4586 întreprinderea Individuală 
”BURAC E. D.” 

r-l.Edineţ, s.Feteşti 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

laborator tehnico-dentar. 

Raionul Făleşti 
1. 3703 întreprinderea Individuală 

„FLOREA ALEXANDRU” 
r-1. Făleşti, com. Risipeni, s. 

Bocşa Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, chirurgie de ambulator), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

2. 3704 întreprinderea Individuală 
„BAJUREANU ION” 

or.Fălesti, str. Moldovei, 12 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

3. 3705 întreprinderea Individuală 
„SĂNĂTATE- 
ZABOLOTNÎI” 

or.Donduşeni, str. Krupskaia, 5 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

4. 3706 întreprinderea Individuală 
„PUŞCAŞ VERONICA” 

or.Făleşti, str. A.Mateevici, nr. 
26 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

5. 3707 Societatea cu Răspundere 
Limitată „ ROTARI-DENT” 

or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 
71, nr. 16 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

6. 4235 întreprinderea Individuală 

„PUŞCAŞ VERONICA” 

r-1. Făleşti, or.Făleşti, str. 

A.Mateevici, nr. 26 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

Raionul Floreşti 
1. 3708 Societatea cu Răspundere 

Limitată „FLORAURA 
DENT” 

or. Floreşti, str. Independenţei, 

2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie,  chirurgie dento alveolară (de 

ambulator). Protezare dentară. Laborator 

tehnico- dentar. 

2. 
3709 Întreprinderea Individuală 

„DEMCIUC 
or. Floreşti, str. Ştefan cel 
Mare, 29 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică-dentară). 
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3. 4432 întreprinderea Individuală 

„V.T.GROZA” 

r-1. Flore şti, or. Flore şti, str. 

V.Lupu, 27 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

4. 4524 întreprinzător Individual 

TÎLTU VASILE 

r-l.Floreşti, or. Ghindeşti, str. 

Fabricii, 3 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

5. 4525 întreprinzător Individual 

ZOSIMIURIE 

r-l.Floreşti, or. Ghindeşti, str. 

Ştefan cel Mare, 5A Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

6. 3413 întreprinderea Individuală 
„SVETLANA CHIT AN” 

r-1 Floreşti, s. Sănătăuca, 

acordarea de asistenţei medicale 

stomatologice (terapie, ortopedie, chirurgie 

de ambulator, radioviziografie dentară, cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

Raionul Glodeni 
1. 3710 întreprinderea Individuală 

„COJOCARU ION” 

or. Glodeni, str. A. Saharov, 15 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, chirurgie de ambulator), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

2. 3711 întreprinderea Individuală 
„DENTA BARAT” 

or. Glodeni, str. Tricolorului, 
19 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

3. 4526 Societatea cu Răspundere 
Limitată "SELEXTEH-SV" 

r-1. Glodeni, or. Glodeni, str. 
Tricolorului, 19 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

Raionul Hînceşti 
1. 3712 Societatea Comercială 

„IPSCHI - NICOLANA” 

S.R.L. 

or.Hînceşti, str. 31 August, 3 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

2. 3713 întreprinderea Individuală 
„CROITORU-DENT” 

or.Hînceşti, str. Mihalcea 
Hîncu, 121, nr. 30 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

3. 3714 întreprinderea Individuală 
„MUNTE ANU ELENA” 

r-1 Hînceşti, s. Bobeica, acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase 

4. 3715 întreprinderea Individuală 
„LUMINIŢA- 
STEMPOVSCHI” 

or. Hînceşti, str. M.Hîncu, 234 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

5. 3716 întreprinzător Individual 

DONCIU MAXIM 

or. Hînceşti, str. Ion Creangă, 

43 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

6. 4128 Societatea cu Răspundere 
Limitată 

“ANDRAMEDMAX” 

r-1. Hînceşti, s. 

Crasnoarmeiscoie, Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

7. 4129 întreprinzător Individual 

SECRIERU VASILE 

r-1. Hînceşti, or.Hînceşti, str. 
M. Hîncu, 121, ap. 30 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

8. 4294 Societatea cu Răspundere 
Limitată "COVTONIUC- 
DENT" 

r-1. Hînceşti, or.Hînceşti, str. 
Chişinăului, 17A, nr. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

9. 4433 întreprinderea Individuală 
„PODOLEANU NICOLAE” 

r-1. Hînceşti, s. Cărpineni Acordarea asistentei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

10. 4434 întreprinzător Individual r-1. Hînceşti, s. Cărpineni Acordarea asistentei medicale 
 



49 

 

 

  
"OLIŞEVSCHI SERGIU" 

 

stomatologice (terapie, ortopedie), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

11. 4527 Societatea cu Răspundere 
Limitată "LUMI-DENT" 

r-1. Hînceşti, or.Hînceşti, str. 
Mihalcea Hîncu, 234 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

12. 4528 Societatea cu Răspundere 

Limitată "HAPPY-DENT" 

r-1. Hînceşti, or.Hînceşti, str. I. 

Creangă, 52, nr. 62A Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

Raionul Ialoveni 
1. 3717 întreprinderea Individuală 

„NICA-STOM-IOVU” 

or. Ialoveni, str. Alexandru cel 

Bun, 42 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 
ambulator, radioviziografie dentară), cu 
excepţia folosirii metalelor preţioase 

2. 3718 S.R.L. 
„CEMÎRTAN 
DENT” 

r-1 Ialoveni, s. Răzeni, 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, propetică dentară, chirurgie dento-

alveolară (de ambulator). 

3. 3719 Societatea în Nume Colectiv 
„POLIMED-DENT - 
STAVER” 

or. Ialoveni, str. Alexandru cel 

Bun, 31 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

4. 3720 Societatea cu Răspundere 
Limitată „OPREA & CO” 

or. Ialoveni, str. Alexandru cel 
Bun, 31 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

5. 3721 întreprinderea Individuală 

„BODRUG” 

or. Ialoveni, str. Alexandru Cel 

Bun, 27 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

6. 3722 Societatea cu Răspundere 
Limitată „MARDARI- DENT” 

r-1 Ialoveni, s.Bardar, 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

7. 4435 Societatea cu Răspundere 
Limitată „DR. JUCOV S&P 
DENT” 

r-l.Ialoveni, s. Horeşti Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

8. 4436 Societatea cu Răspundere 
Limitată ’TRAIDA-DENT” 

r-1.Ialoveni, or. Ialoveni, str. 
Alexandru cel Bun, 19 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

9. 4587 întreprinderea Individuală 
„ORTOPED”- BUSMACHIU 
I.A. 

r-l.Ialoveni, s. Răzeni, mun. 
Chişinău, str. Grenoble, 257 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 
ambulator, radioviziografie dentară), cu 
excepţia folosirii metalelor preţioase 

Raionul Leova 

1. 3723 întreprinderea Individuală 
„ALFA-NICOLAU” 

or.Leova, str. Doina şi Ion 

Aldea-Teodorovici, 15 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

2. 4437 întreprinzător Individual 

MACOVEI LIUDMILA 

r-l.Leova, or.Leova, str. 
Mitropolit Varlaam, 14, nr. 102 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

Raionul Nisporeni 
1. 3724 întreprinderea Individuală 

„GANGAN EUGENIA” 
or. Nisporeni, str. Alexandra 
cel Bun, 112 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie) cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

2. 3725 întreprinderea Individuală 

„VITA-DENT- 

CROITORU” 
or. Nisporeni, str. Alexandra 
cel Bun, 29, nr. 12 mun. 
Chisinau, str. Melestiu, 16/2. 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, radioviziografie dentară, 

laborator 
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tehnico-dentar), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

3. 3726 Întreprinderea Individuală 
„SOLONARI 
SEVASTIAN” 

or. Nisporeni, str. Păcii, 3 a, nr. 
3 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

Raionul Orhei 
1. 3727 Societatea Comercială „DENT 

CONSULT” S.R.L. 

or. Orhei, str. V. Lupu, 122 

mun. Chişinău, str. 
Bucureşti, 60, nr. 21 şi nr. 24 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică-dentară, chirurgie dento-

alveolară (de ambulator), implantologie. 

2. 3728 întreprinderea Individuală 
„STAVILA-2” 

r-1 Orhei, s. Ciocîlteni, Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

3. 3729 întreprinderea Individuală 
„CICALA SERGHEI” 

r-1 Orhei, s. Jora de Jos, Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

4. 3730 întreprinderea Individuală „I. 

PALII” 

or. Orhei, str. M. Eminescu, 1, 

nr. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

5. 3731 întreprinderea Individuală „S. 
ZATOLOŞNÎI” 

or. Orhei, str. Vasile Lupu  
nr. 17, of.. 14 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară). 

6. 3732 Societatea Comercială 

„GUŢADENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Minsk, 28; 
str. H.Botev, nr. 6; 
 r-l.Orhei, s.Pelivan 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento-

alveolară (de ambulator). Consultația  

medicului dermatolog, cosmetolog cu și fără 

afectarea tenului. 
7. 3733 întreprinderea Individuală 

„SĂNĂTATEA-LAŞCU” 
or. Orhei, str. V. Mahu, 131, 
nr.2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

8. 3734 întreprinderea Individuală 
„RAISA NASTAS” 

raionul. Orhei, s. Peresecina, 
str. Mihai Eminescu, 15, of. 
3 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

9. 3735 întreprinderea Individuală „ A. 

V. GOLUB” 

or. Orhei, str. Iachir 55, nr. 36 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie). 

10. 3736 întreprinzătorul Individual 

CARPOV LARISA 

or. Orhei, str. Doina şi Ion, 19 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie). 

11. 3737 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „IULIANO- DENT” 

or. Orhei, str. V. Lupu, 18, nr. 
1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetica dentară, ortopedie). 

12. 3738 Societatea cu Răspundere 
Limitată „PALII-DENTAL” 

r-1 Orhei, or. Orhei, str. M. 

Eminescu, 1, nr. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

13. 4130 întreprinzătorul Individual 
ERŞOVA TATIANA 

r-1 Orhei, or. Orhei, str. Mihai 
Eminescu, 10 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţiose 

14. 4131 întreprinzătorul Individual 

MIRON ALEXANDRU 

r-1. Orhei, or. Orhei, str. Vasile 
Lupu, 119; nr. 2 Acordarea asistenţei medicale stomatologie 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

15. 4132 Societatea cu Răspundere 
Limitată "WHITE DENT" 

r-1.Orhei, s. Peresecina, Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

16. 4236 S.R.L. ”DENTAL-PROTECT” un. Chișinău 

str. Matei Besarab nr. 9/1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie). 

17. 4438 întreprinderea Individuală 
„ZĂRITCAIA ANGELA” 

or. Orhei, str. Ştefan cel Mare 
şi Sfînt nr. 29,  

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie). 
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18. 4588 Societatea cu Răspundere 
Limitată "SIMIDENT 
EXPERT" 

r-l.Orhei, or. Orhei, str. Vasile 
Lupu, 56, nr. 4 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

Raionul Ocnita 

1. 3739 întreprinderea Individuală 

„VALENTIN BABARA” 

r-1 Ocniţa, or.Otaci, or. Otaci, 

str. Prieteniei, 44, m. 
3 

Acordarea asistentei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

2. 3740 întreprinderea Individuală 
„VTTA-DENT-LÎSÎI 

or. Ocniţa, str. Independenţei, 
64 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

3. 3741 întreprinderea Individuală 

„ORTODONT- 

RUSANOVSCHI” 

r-1 Ocniţa, or.Otaci, str. 
Prieteniei, 91 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

4. 3742 întreprinzător Individual 
STAVILA RAISA 

or. Ocniţa, str. 50 ani Biruinţei, 
128 Acordarea asistenţei medicale stomatologie 

(terapie, ortopedie, chirugie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

5. 4133 întreprinderea Individuală 
“VTTA-DENT-LÎSÎr 

r-1. Ocniţa, or. Ocniţa, str. 
Independenţei, 70 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

6. 4237 întreprinzător Individual 

CERNEI LIDIA 

r-l.Ocniţa, or. Ocniţa, str. 

Sindicatelor, 5 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

7. 4439 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "PREMIER - DENT" 

r-l.Ocniţa, or.Otaci, str. 
Prieteniei, 91 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

Raionul Rîşcani 
1. 3743 întreprinderea Individuală 

„PLEŞCA ALEXANDRU” or. Rîşcani, str. Independenţei, 

11; mun. Bălţi, str. Ştefan cel 
Mare, 6/1; or. Edineţ, str. 
Independenţei, 99/3 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

2. 3744 întreprinderea Individuală 
„MOGÎLDAN 
VALERIAN” 

or.Rîşcani, str. Independenţei, 
13 nr. 62 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

3. 3745 întreprinderea Individuală 

„PALAMARCIUC 
EDUARD” 

or.Rîşcani, str. Independenţei, 

10/ a; mun. Chişinău, str. 
Grenoble, 165/3 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

4. 4238 întreprinzător Individual 

LUPAŞCU LIVIU 

r-l.Rîşc^, or. Rîşcani, str. 

Independenţei, 13, of. 4 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

5. 4211 Societatea cu Răspundere 
Limitată "E-DENTAL 
CLINIC" 

ş 
Independenţei 10/A 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

6. 4529 Societatea cu Răspundere 

Limitată "ESCODENTEX" 

r-l.Rîşcani, or. Costeşti, str. 

Prieteniei, 6, nr. 41 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

Raionul Rezina 
 
 

 

7. 3746 Întreprinderea Individuală 

„CENTRU 

STOMATOLOGIC-LUCA” 

or.Rezina, str. 27 August, 46, 
nr. 4 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară, 

laborator tehnico-dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

8. 3747 Întreprinderea Individuală 

„MELNIC CLAUDIA” 

r-1 Rezina, s. Cinişeuţi, Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

9. 3748 înterpinderea Individuala 
„MIHAIL RADU” 

or.Rezina, str. 1 Mai, 7, nr 4 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu 
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excepţia folosirii metalelor preţioase 

10. 3749 întreprinzătorul Individual 

ŞTEFÂRŢA DINA 

or.Rezina, str. 27 August, 58, 
m. 09 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

11. 4440 Societatea cu Răspundere 
Limitată "DENT-VI" 

r-1. Rezina, or. Rezina, str. 27 

August, 62A 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

Raionul Sîngerei 
1. 3750 întreprinderea Individuală 

„PLEŞCA VICTOR” 
r-1 Sîngerei, s. Bilicenii Vechi, 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ptotetică dentară, chirurgie dento-

alveolară (de ambulator). 

2. 3751 întreprinderea Individuală 

„ELENA GROSU” 

or Sîngerei, str. D.Cantemir nr. 

5/12 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(protetică-dentară, ortopedie). 

3. 3752 Societatea cu Răspundere 
Limitată „MAREA” 

or. Sîngerei, str. B. Glavan, 3 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

4. 4134 întreprinderea Individuală 
“GOLIC RODION” 

r-1.Sîngerei, s.Rădoaia, Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

Raionul Soroca 

1. 3753 Societatea Comercială 
„STOMASOR” S.R.L. 

or. Soroca,  
str. M.Kogălniceanu, 13/2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, protetică- dentară, chirurgie dento-
alveolară (de ambulator). Imagistică dentară. 
Laborator tehnico-dentar. 

2. 3754 Întreprinderea Individuală 
„VLADIMIR AMORTITU” 

or. Soroca, str. Ştefan cel 
Mare, 24 A Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

3. 3755 Întreprinderea Individuală 

„P.CASAPU” 

or. Soroca, str. Independenţei, 

79/a, nr. 31 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar). 

4. 3756 Întreprinderea Individuală 
„DENT -BOTNARU” 

or. Soroca, str. V. Stroescu, 
118/a 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

5. 4135 Societatea Comercială 

“MOBIFOR-NADINA” 

S.R.L. 

r-1. Soroca, or. Soroca, str. 
Kogâlniceanu, 15 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

6. 4136 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "CODREAN- PRIM" 

r-1.Soroca, s.Visoca, Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

7. 4530 Societatea cu Răspundere 

Limitată Farmacia 
"NADEJDA" S.R.L. 

r-1. Soroca, or. Soroca, str. M. 

Eminescu, 11 Acrodarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

Raionul Străşeni 
1. 3757 Întreprinderea Individuală 

„BOTNAR DENTAL” 
or. Străşeni, str. M.Eminescu, 
50, m. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

2. 3758 Întreprinderea Individuală 
„DENT AL-CROITORU” 

or. Străşeni, str. M.Eminescu 
56 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

3. 3759 Întreprinderea Individuală 
„O.MUNTEANU” 

or. Străşeni, str. Pirogov, 5 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, 
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chirurgie de ambulator), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

4. 3761 întreprinderea Individuală 
„DENTAL-SÂLI” 

or. Străşeni, str. M.Eminescu, 
31 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

5. 4137 întreprinderea Individuală 

“DENTIST-MUSTEA N.” 

r-1. Străşeni, s.Cojuşna, str. 

Mihai Viteazul, 135 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

6. 4531 întreprinzător Individual 

’’GURANDA TAMARA” 

r-1. Străşeni, s. Romaneşti, acordarea de asistenţă medicală 

stomatologică (terapie, ortopedie, chirurgie 

de ambulator) cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

Raionul Şoldăneşti 
1. 3762 întreprinderea Individuală „ 

VIT ADENT-GÎRLEA” 
or. Şoldăneşti, str. Hajdeu 15 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie ), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

2. 3763 întreprinderea Individuală 
„STOMA COMP- 
MUNTEAN” 

or. Şoldăneşti, str. Păcii, 28, nr. 
29 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

Raionul Ştefan Vodă 

1. 3764 întreprinderea Individuală 
„ANASTASIA RUSU” 

or. Ştefan Vodă, str. 31 

August, 9, nr.20, mun. 

Chişinău, str. Lev Tolstoi, 9 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 
ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase 

2. 3765 Cooperativa de Producţie 

„ZÎMBETUL” ’ 

or. Ştefan Vodă, str. 31 

August, 11, nr.19 acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

3. 3766 întreprinderea Individuală 

„DIMMI-DÎRĂ” 

r-1 Ştefan Vodă, s. Crocmaz, acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

4. 3767 întreprinderea Individuală 

„ANA URSACHI” 
or. Ştefan Vodă, str. 31 

August, 3, nr. 1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

5. 4441 întreprinderea Individuală 
"NICOLAE GODINA" 

r-1. Ştefan Vodă, s. Copceac, 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

6. 4532 Societatea cu Răspundere 
Limitată "LERIKDENTAL" 

r-1. Ştefan Vodă, or. Ştefan 

Vodă, str. N. Testemiţanu, 2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

Raionul Taraclia 

1. 3768 întreprinderea Individuală 
„MURJENEANU SERGIU” 

r-1 Taraclia, s.Vinogradovca, 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie). 

2. 3769 întreprinderea Individuală 

„TURLAC FEODOR” 

r-1 Taraclia, s.Tvardiţa, acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

3. 3770 întreprinderea Individuală 

„BUICLI DUMITRU” 
or. Taraclia, str. Lenin, 142 "a" Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

Raionul Teleneşti 
1. 3771 întreprinderea Individuală 

„GHENADIE BRAGA” 

or. Teleneşti, str. Ştefan cel 

Mare, 35 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie) 

2. 4442 Societatea cu Răspundere 
Limitată "PRODENTAL" 

şş str. D. Cantemir, 
92 Acrodarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase. 
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Raionul Ungheni 
1. 3772 Întreprinderea Individuală 

„EUSTAFIE POPESCU” 
or. Ungheni, str. Miron Costin, 

5 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(ortopedie, laborator tehnico-dentar), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

2. 3773 Întreprinderea Individuală 
„JOIAN ANATOLIE” 

or. Ungheni, str. Romană, 7, 
nr. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

3. 3774 Întreprinderea Individuală 
„DANTIST - GAIBU” 

or. Ungheni, str. Naţională, 10 ’ Acrodarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonţie, 
radioviziografie dentară), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

4. 3775 întrepriderea Individuală 
„DENTA - TCACI” or. Ungheni, str. Bernardazzi, 

10/23 or. Ungheni, str. 

Crestiuc, 1 or. Ungheni, str. 

Ion Creangă, 6 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

5. 3776 Întreprinderea Individuală 
„MALANCIUC VALERIU” 

or. Ungheni, str. Mihai 

Viteazu, 22 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

6. 3777 Societatea Comercială 
„DENTADMIRA” S.R.L. 

or. Ungheni, str. Naţională, 
33a, nr. 3 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

7. 3778 Întreprinderea Individuală 
„BURLACU GHENADIE” 

or. Ungheni, str. Romană, 83 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

8. 3779 întreprinzătorul Individual 
ZAMĂ VALERIU 

or. Ungheni, str. Oleg 
Ungureanu, 2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

9. 3780 Întreprinderea Individuală 
„CHIRINCIUC BORIS” 

or. Ungheni, str. Ion Creangă, 

9, nr. 1. 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 
10. 3781 Întreprinzătorul Individual 

COŢUR NICOLAI 

r-1.Ungheni, com. Pîrliţa, 

Acrodarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

11. 4295 Societatea cu Răspundere 
Limitată "GROSMIH" 

r-1.Ungheni, or. Ungheni, str. 

Ghenadie Cristiuc, 10, nr. 

104 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

12. 4443 Societatea cu Răspundere 
Limitată "MIRAGOS- PRIM" 

Or.Ungheni, str. Barbu 
Lăutaru, 23 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

13. 4533 Întreprinzător Individual 

"OBOROC IURIE" 
r-1.Ungheni, or. Ungheni, str. 

A. Boico, 2b 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, 

chirurgie dento-alveolară (de ambulator), 

implantologie,endodonție, restaurări dentare, 

paradontologie, tehnică dentară. Imagistică 

dentară. 

UTA Găgăuzia 

Raionul Comrat 
1. 3782 Întreprinderea Individuală 

„ANNA- 

RUSANOVSKAIA” 

UTA Găgăuzia, or. Comrat, str. 
Biruinţei, 40 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

2. 3783 Întreprinderea Individuală 

„LARISA UZUN” 
UTA Găgăuzia, or. Comrat, str. 

Odesei 4 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 
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3. 3784 Societatea cu Răspundere 
Limitată „M.S.M.-DENT” 

UT A Găgăuzia, or.Comrat, str. 
Puşkin, 15/2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţiose 

4. 3785 Societatea cu Răspundere 
Limitată 
"CUREADENTAL" 

UTA Găgăuzia, or.Comrat, str. 
Lenin, 192, nr. 6 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

5. 3786 Întreprinderea Individuală 
„IVANOVA E.” 

UTA Găgăuzia, or.Comrat,  
str. Eliberării, 12 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetica dentară). 

6. 4138 

Societatea cu Răspundere 

Limitată “PAVALEX- DENT” 

UT A Găgăuzia, or.Comrat, str. 
Biruinţei, 77 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţiose 

7. 4534 Societatea cu Răspundere 
Limitată "PEOAN-DENT" 

UT A Găgăuzia, mul Comrat s. 
Congaz, str. Kalinin, 3/A 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar, radioviziografie 

dentară), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

B îaionul Ceadîr- Lunga 

1. 3787 Întreprinderea Individuală 
„NEDIOGLO F.” 

UTA Găgăuzia, 
r-1 Ceadîr- Lunga,  
s. Copceac, str. Lenin, 85 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie,protetică dentară). 

2. 3788 Societatea Comercială 
„MEDIKAL DENT” S.R.L. 

UT A Găgăuzia, or. Ceadîr- 
Lunga, str. Lenin, 102, nr. 2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

3. 4139 Societatea cu Răspundere 
Limitată 
“SLAVASERVICE-DENT” 

UT A Găgăuzia, or. Ceadîr- 
Lunga, str. Miciurin, 2/5 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

Raionul Vulcăneşti 
1. 3789 Întreprinderea Individuală 

„DAVIDOGLO FIODOR” 
UT A Găgăuzia, 
or. Vulcăneşti, str. Frunze, 
20, nr. 1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar, radioviziografie 

dentară), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

mun. Chişinău 

1. 3790 Societatea cu Răspundere 

Limitată „VLADIDENT” 
mun. Chişinău, str. Tighina, 

39, of. 8 

Acordarea asistenţei mediclale 

stomatologice (terapie, ortopedie, 

ortodonţie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

2. 3791 Societatea Comercială 
„VIXAN-DENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd. Cuza Vodă, 

18/5. 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

3. 3792 Societatea cu Răspundere 

Limitată „ANICI-DENT” 

mun. Chişinău, str. 

Trandafirilor, 29/1, nr. 73 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

4. 3793 Întreprinderea Individuală 
„GURĂU ELENA” 

mun. Chişinău, str. Sfînta 
Vineri, 16, cab.404 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

5. 3794 Societatea cu Răspundere 
Limitată „ODONTO-MED” 

mun. Chişinău, str. Alba- Iulia, 
5/1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 
ambulator, radioviziografie dentară, 
laborator tehnico-dentar), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

6. 3795 Societatea cu Răspundere 

Limitată „CRUX-GRUP” 

mun. Chişinău, str. 
Independenţei, 30/5 

Acordarea asistentei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

7. 3796 Societatea Comercială 
„XENO-DENT” S.RL. 

mun. Chişinău, bd. Moscova, 

5, of. 212 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

8. 
3797 Societatea pe Acţiuni „VITA-

LIC” ’ 
mun. Chişinău, str. 
Independenţei, 36 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, 
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chirurgie de ambulator, radioviziografie 

panoramică și radioviziografie digitală), 

laborator tehnico-dentar. 

9. 3798 întreprinderea Individuală 
„TOLCANIURIE” 

mun. Chişinău, str. 
Independenţei, 14/1, of. 3 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţiose 

10. 3799 Societatea Comercială „MOG-

NAT PG” S.R.L. 

mun. Chişinău, s. Grătieşti, str. 

Prieteniei, 2 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

11. 3800 Societatea Comercială 

„ODONTUS” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Bucureşti, 

50, nr. 1 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonție, chirurgie de 

ambulator, implantologie), confecționarea 

protezelor dentare. 

12. 3801 Societatea cu Răspundere 

Limitată „PERFECT CLASIC- 
DENT” 

mun. Chişinău, str. Ion 

Creangă, 12/1, nr. 2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

13. 3802 Societatea cu Răspundere 
Limitată „CLARISS” 

mun. Chişinău, bd. Cuza Vodă, 
30/1, of. 138 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

14. 3803 Societatea cu Răspundere 
Limitată „ILENUŢA- FARM”
 ’ 

mun. Chişinău, str. 

Armenească, 47 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

15. 3804 întreprinderea Individuală 

„SILGA-SUHAN” 

mun. Chişinău, str. Mitropolit 

Varlaam, 75, of. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, radioviziografie dentară), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

16. 3805 Societatea Comercială 
„CLASICDENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 
29, nr. 22 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

17. 3806 întreprinderea Individuală 
„BOGHEAN-DENTAL” 

mun. Chişinău, str. Bucureşti, 

64 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară, laborator tehnico-

dentar),cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

18. 3807 întreprinderea Individuală 
„RADO-RASCOALĂ” 

mun. Chişinău, str. Mioriţa, 14, 

nr. 2 ’ 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

19. 3808 Societatea Comercială 
„SILVIDENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Albişoara, 
16, of. 71 A Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară). 

20. 3809 Firma Comercială de 

Producere „KAPŞUKI” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 
192, of. 1/3 

Acordarea asistenţei medicale consultativ- 
curative în domeniul neurologiei, ortopediei-
traumatologiei, kinetoterapiei, medicinii 
tradiţionale (acupunctura), medicinii 
intemistice (fizioterapie), reabilitare 
medicală, stomatologiei (terapie, ortopedie, 

chirurgie de ambulator, radioviziografie 
dentară), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase 

21. 3810 Societatea cu Răspundere 
Limitată „ASTETIC” 

mun. Chişinău,  
str. A. Puşkin, 43, nr. 13 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

22. 3811 Societatea cu Răspundere 
Limitată „NOVALDENTAL” 

mun. Chişinău, str. Alba- Iulia, 
1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento 

alveolară (de ambulator). 

23. 3812 

întreprinderea Individuală 
„CUCIUC IURIE” 

mun. Chişinău, str. Putnei, 5 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, protetică-dentară). 
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24. 3813 Centrul Medical „FESBURG-
DENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. 

T.Vladimirescu, 3 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, protetică dentară,ortodonție, 
chirurgie dento-alveolară (de ambulato) 
imagistică dentară. 

25. 3814 Cabinetul Stomatologic 

„MAZUR-DENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. 

Kogălniceanu, 20, of. 1 acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie ortopodie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară) cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

26. 3815 Societatea Comercială „ART-
DENTAL” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd. Decebal, 23 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

27. 3816 Societatea Comercială „VA- 
ALEX DENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Ismail, 86, 

nr. 3 
Acordarea asistenţei mediclale 
stomatologice (terapie, ortopedie, 
ortodonţie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

28. 3817 întreprinderea Individuală 
„COJOCARU MIHAIL” 

mun. Chişinău, str. T. Ciorbă, 
24, nr. 2 Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie,protetică dentară). 

29. 3818 Societatea Comercială 

„OLTOM-COM” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Tighina, 

49/3 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

30. 3819 întreprinderea Individuală 
„VATAMAN-DENT” 

mun. Chişinău, or. Vadul lui 
Vodă, str. Balneară, 11 mun. 

Chişinău, com.Budeşti, str. 
Chişinău, 115/1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

31. 3820 întreprinderea Individuală 
„IVANOV ION” 

mun. Chişinău, str. Tudor 

Vladimirescu, 62/1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento-
alveolară( de ambulator). 

32. 3821 

întreprinderea Individuală 

„ANASTAS T.G.”, cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

mun. Chişinău, str. B.Voievod, 

8/2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

33. 3822 întreprinderea Individuală 

„COVALCIUC-V” 

mun. Chişinău, str. Kiev, 7, of. 
18 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţiose 

34. 3823 întreprinderea Individuală 
„TALPA M.V.” 

mun. Chişinău, str. Mioriţa, 50, 

of. 10 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

35. 3824 întreprinderea Individuală 
„EURODEN-TRIFAN” 

mun. Chişinău, str. N. 
Anestiade, 8, nr. 5-12 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

36. 3825 Societatea Comercială 
„BRIODENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Bogdan- 

Voievod, 2, of. 180 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

37. 3826 Societatea cu Răspundere 
Limitată „MED - DENT” 

mun. Chişinău, str. Toma 
Ciorbă, 9, nr. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

38. 3827 întreprinderea Individuală 
„DULGHEROV 
AURELIA” 

mun. Chişinău, str. Alba- Iulia, 
75 
mun. Chişinău, str. 

M.Eminescu, 70 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

39. 3828 Societatea cu Răspundere mun. Chişinău, str. Acordarea asistentei medicale 
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Limitată „ATLANT” Mitropolit Petru Movilă, 2 stomatologice (terapie, ortopedie, chirurgie 

de ambulator, radioviziografie dentară, 

laborator tehnico-dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

40. 3829 Societatea Comercială 
„MAXIDENT-PLUS” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Columna, 
105, nr. 53 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

41. 3830 Societatea cu Răspundere 

Limitată „FELLUCI” 

mun. Chişinău, bd Moscova, 

15/3, nr. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

42. 3831 întreprinderea Individuală 
„BOTNAR PETRU ION” 

mun. Chişinău, str. Zelinski, 8 

mun. Chişinău, str. 

Independenţei, 28/1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar, radioviziografie 

dentară), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

43. 3832 întreprinderea Individuală 
„TALPĂ ION” 

mun. Chişinău, str. Academiei, 
3, bir. 150, 150a 

* Acordarea asistenţei medicale 
stomatologie (terapie, ortopedie, chirurgie de 
ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase 

44. 3833 Societatea Comercială 
„ENDODENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. A.Russo, 
24, nr.l Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție). 

45. 3834 Firma „CARACAŞ- 

DENTAL” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 
65 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie inclusiv 

implantologie, examinare viziografică şi 

radiografie panoramică., laborator tehnico-

dentar) 

46. 3835 întreprinderea Individuală 
„MOSCALIOV-DENT” 

mun. Chişinău, bd Mircea 
celBătrîn, 10 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

47. 3836 întreprinderea Individuală 
„HÂŢU MARIA” 

mun. Chişinău, bd C.Negruzzi, 
6 acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapeutică, protetică, dentară, ortodonţie, 

chirurgie de ambulator), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

48. 3837 întreprinderea Individuală 
„DENTAS-CHIOSA” 

mun. Chişinău, str. 
Trandafirilor, 8 A 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

49. 3838 

Societatea Comercială 

„DENTAL- CORAL” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Columna, 
76 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

50. 3839 Societatea cu Răspundere 
Limitată 

„DENTALSTOMA” 

mun. Chişinău, str. 

Armenească, 25 Acrodarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

51. 3840 Societatea cu Răspundere 
Limitată „DENTLUX” 

mun. Chişinău, str. I. Nistor, 
19, nr. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

52. 3841 întreprinderea Individuală 
„DUMINICA LIDIA” 

mun. Chişinău, bd Dacia, 5 Acordarea asistenţei mediclale 

stomatologice (terapie, ortopedie, 

ortodonţie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

53. 3842 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „MAXCOM- MED” 

mun. Chişinău, bd Dacia, 20 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

54. 3843 întreprinderea Individuală 
„BELALÎ DUMITRU” 

mun. Chişinău, str. Bălănescu, 

35, of. 1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

55. 3844 Firma „HOREV” S.R.L. mun. Chişinău, bd Ştefan cel 
Mare şi Sfînt, 64, nr. 176 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, 
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chirurgie de ambulator), cu excepţia folosirii 

56. 3845 Societatea cu Răspundere 
Limitată „PRIMDENT- LUX” 

mun. Chişinău,  str. Gh. 

Asachi, 66/1, nr. 107/a or. 
Cricova, str. Chişinăului, 86; 
or. Durleşti, str. Tudor 
Vladimirescu, 70 B;  

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

57. 3846 întreprinderea Individuală 
„HAREA-DENTAL-LUX” 

mun. Chişinău, str. Tighina, 53 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, implantologie, 

chirurgie dento-alveolară (de amambulator). 

Confecționarea protezelor dentare. 

58. 3847 întreprinderea Mixtă „FALA-

DENTAL” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Bucureşti, 

13 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 
ambulator, implantologie, laborator tehnico-
dentar, radioviziografie dentară), cu excepţia 
folosirii metalelor 

59. 3848 întreprinderea Individuală 
„NĂSTASE VERONICA” 

mun. Chişinău, str. V. 
Alecsandri, 99, of. 17 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie) 

60. 3849 întreprinderea Individuală 
„NICOLETA-CIOBANU” 

mun. Chişinău, str. Alexandru 
cel Bun, 27 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

61. 3850 Societatea Comercială „R.C. - 
CRONIMED” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. P. 
Zadnipru, 18/3 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

62. 3851 întreprinderea Individuală 
„EFROS EUGENIA” 

mun. Chişinău, s. Stăuceni, str. 

Păcii, 1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

63. 3852 Societatea cu Răspundere 
Limitată „DENTART” 

mun. Chişinău, str. M. 
Eminescu, 23 

Acordarea asistenţei mediclale 

stomatologice (terapie, ortopedie, 

ortodonţie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

64. 3853 întreprinderea Individuală 
„ANDREI ROŞCA” 

mun. Chişinău, str. Bulgară, 
84/1;  
str. Alecu Russo, 9/3 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator). 

65. 3854 întreprinderea Individuală 
„POSEREBNEAC-IRINA” 

mun. Chişinău,  

str. Zelinski, 6/2, nr. 1; 

bd. Dacia,36/4 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator),  

66. 3855 Firma de Producţie şi Comerţ 

„SANDORIA” S.R.L. ’ 

mun. Chişinău, str. E. Coca, 

33, nr. la 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară, laborator tehnico-

dentar),cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

67. 3856 întreprinderea Individuală 
„MARTINELLO 

MELANIA” 

mun. Chişinău, str. Doina şi 
Ion Aldea-Teodorovici, 11/2, 

of. 52 
mun. Chişinău, str. P. 
Zadnipru, 2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie,chirurgie de 

ambulator) cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

68. 3857 întreprinderea Mixtă Moldo- 

Germană „CENTRUL 

MEDICAL SIGOR” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. 
Trandafirilor, 7 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie chirurgie de ambulator, 

efectuarea radiografiei dentare), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

69. 3858 întreprinderea Individuală 

„DINŢIŞOR- 
CEBOTARESCU” 

mun. Chişinău, şos. Munceşti, 

261 A Acordarea asistenţei medicale stomatologie 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

70. 3859 Firma „TACANICHI” S.R.L. mun. Chişinău, str. Bucureşti, 

13 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, chirurgie de ambulator, 

implantologie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

71. 3860 întreprinderea Individuală mun. Chişinău, str. Kiev, Acordarea asistentei medicale 
 



60 

 

 

  
„ SIL VIA-CEB ANU” 8/1, 43 stomatologice (terapie, ortopedie), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

72. 3861 Întreprinderea Individuală 
„GALINA POPA” 

mun. Chişinău, str. A.Doga, 22 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

73. 3862 Societatea Comercială 
„DENT-SERVICE” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. A.Russo, 
63/1, nr. 39 
mun. Chişinău, str. Izmail, 46 

* Acordarea asistenţei medicale 
stomatologice (terapie, ortopedie, 
radioviziografie dentară, laborator tehnico-
dentar), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase* 

74. 3863 Societatea cu Răspundere 
Limitată „DENT V.I.P.” 

mun. Chişinău, str. 31 August 

1989, 34 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară, laborator tehnico-

dentar), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

75. 3864 Întreprinderea Individuală 
„MIHAELA COSTROV” 

mun. Chişinău, str. Mihai 

Viteazul, 10/1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
laborator tehnico- dentar, radioviziografie 
dentară), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

76. 3865 Întreprinderea Individuală 
„HITOV ION” 

mun. Chişinău, str. Munceşti, 
802, bl. 1, lit. A 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

terapeutice 

77. 3866 Întreprinderea Individuală 

„JUGURT-STOMA” 

mun. Chişinău, str. Mircea cel 
Bătrîn, 21 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară, laborator tehnico-

dentar),cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

78. 3867 Întreprinderea Individuală 
„HACHI CAROLINA” 

mun. Chişinău, str. Bănulescu-

Bodoni, 28/2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

79. 3868 Societatea Comercială 
„LAMIRAL DENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, or. Durleşti, str. 

Cartuşa, 56 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

80. 3869 întreprinderea Individuală 
„IURCO LUAN” 

mun. Chişinău, str. Zelinski, 
33/2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie) cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

81. 3870 Întreprinderea Individuală 
„MARTÎNIUC 
GHEORGHE” 

mun. Chişinău, str. Vadul lui 

Vodă, 5 

mun. Chişinău, str. 

Sarmizegetusa, 51 

Acrodarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

82. 3871 Societatea Comercială 
„CLINICA PROFESORULUI 
D.ŞCERBATIUC” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Petru 
Movilă 23/1, nr. 55 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

83. 3872 Societatea Comercială 
„STOMARTOX” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. V. 

Alecsandri, 78 G, etajul 3 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

84. 3873 Întreprinderea Individuală 

„COVALCIUC DUMITRU” 

mun. Chişinău, str. A. Doga, 
nr. la 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

85. 3874 Întreprinderea Individuală 
„PALJOC VALENTINA” 

mun. Chişinău, şos. Munceşti, 
400, lit. A 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie), cu exepţia folosirii metalelor 

preţioase 

86. 3875 Societatea Comercială 
„FILDEŞ DENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Negruzzi, 2, 

of. 417 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

87. 3876 Societatea Comercială „CM-
DENTAL” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Teilor, 9/4 acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie,ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

88. 
3877 Întreprinderea Individuală 

„ANDRIEŞ-SÎRCU” 
mun. Chişinău, str. Kiev, 8/1, 
nr. 22, 23 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, 
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chirurgie de ambulator, radioviziografie 

dentară, laborator tehnico-dentar), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

89. 3878 întreprinderea Individuală 
„CAMBUR NICOLAE” 

mun. Chişinău, bd Negrazzi, 2, 
of. 315 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

90. 3879 întreprinderea Individuală 

„BÎCU S.T.” 

mun. Chişinău, bd Negrazii, 7, 
of. 208 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

91. 3880 Societatea Comercială „VEF-
DENT” S.R.L. mun. Chişinău, str.Mitropolit 

Varlaam, 63 mun. Chişinău, 

str.Ion Creangă, 11A. m.2 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor 

92. 3881 Societatea Comercială 

„CARVODENT GRUP” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Calea 
Orheiului, 89/1, m. 2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico - 

dentar), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

93. 3882 întreprinderea Individuală 
„SERGIU ŞEPTELICI” 

mun. Chişinău, str. Tighina, 

42, of. 410 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

94. 3883 Societatea Comercială „ORTO 
- DENTAL” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Şciusev, 40 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonţie), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

95. 3884 Societatea cu Răspundere 
Limitată „SANIODENT-V” 

mun. Chişinău, str. Calea 
Ieşilor, 9 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară, laborator tehnico-

dentar), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

96. 3885 întreprinderea Individuală 
„COBZARU” 

mun. Chişinău, str. Profesor 
Ion Dumeniuc, 35 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

97. 3886 întreprinderea Individuală 
„BALTEAN - CRISDENT” 

mun. Chişinău, str. M. 
Kogălniceanu, 28 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
implantologie, laborator tehnico-dentar), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

98. 3887 Firma de Producţie şi Comerţ 

„GALODENT-M” S.R.L. ’ 

mun. Chişinău, str. Maria 

Cibotara, 11/1 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

dermatologiei (cosmétologie), stomatologiei 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor 

99. 3888 Central Stomatologic 

„VIVODENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Bucureşti, 

13/1 mun. Chişinău, str. 

Bucureşti, 13 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, radioviziografie dentară, 

laborator tehnico-dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

100. 3889 Societatea Comercială 
„NEO-STOMATOLOGIE” 
S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Vasile 
Lupu, 23 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

101. 3890 întreprinderea Individuală 
„VLADCO NAT ALIA” 

mun. Chişinău, str. Zeleinski, 7 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

102. 3891 întreprinderea Individuală 
„CALMATUIVALERIU” 

mun. Chişinău, str. Zelinski, 

44, nr. 5 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

103. 3892 întreprinderea Individuală 
„NICOLAU GHEORGHE” 

mun. Chişinău, str. M. 
Kogălniceanu, 71 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

104. 3893 întreprinderea Individuală mun. Chişinău, str. Acordarea asistentei medicale 
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„FILIP GHEORGHIŢA” Kogălniceanu, 41, m. 7 

stomatologice (terapie, ortopedie, ortodonţie, 
chirurgie de ambulator, radioviziografie 
dentară, laborator tehnico-dentar), cu 
excepţia folosirii metalelor preţioase 

105. 3894 Societatea cu Răspundere 
Limitată „PRODADENT” 

mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 
184/2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

106. 3895 Societatea cu Răspundere 
Limitată „GAVRI TTB” 

mun. Chişinău, str. Bogdan 

Voievod, 2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

107. 3896 Societatea Comercială 
„IANISDENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Maria 
Drăgan, 30/3 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

108. 3897 Firma „ACTIGEN” S.R.L. mun. Chişinău, str. 
Independenţei, 28, lit. A 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

109. 3898 Publicaţia Periodică 
„MEDICINA PENTRU TOŢI” 
S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Nicolae 

Costin, 48 acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

110. 3899 Societatea cu Răspundere 
Limitată „ŞTEFĂNESCU” 

mun. Chişinău, str. A. Hâjdeu, 

58 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

111. 3900 Societatea Comercială 
„ALEMICA” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Gagarin, 14 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

112. 3901 întreprinderea Individuală 
„VALERIU IGNAT” 

mun. Chişinău, str. Zelinski, 

33/1, nr. 134 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

113. 3902 întreprinderea Individuală 
„BRICEAG LARISA” 

mun. Chişinău, bd Renaşterii, 
38 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

114. 3903 Societatea Comercială 
„ŞALIN-DENTAL” S.R.L. mun. Chişinău, bd Renaşterii, 

13, of. 414, of. 416 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

115. 3904 Societatea Comercială 
„BAGRIN DENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd. Cuza- 

Vodă, 1/1, of. 94 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

116. 3905 Societatea Comercială 

„AVEOLAS - COM” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. 
Mitropolitul Varlaam, 63/6 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

117. 3906 Societatea Comercială „MC 
DENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Petru 
Movilă, 23/13 acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară, laborator tehnico-
dentar). 

118. 3907 Societatea Comercială 
„POPOVDENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. 

T.Vladimirescu 8/1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

119. 3908 întreprinderea Individuală 
„ROTARCIUC IGOR” 

mun. Chişinău, s. Băcioi, str. 
Independenţei, 83/1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

120. 3909 Societatea cu Răspundere 
Limitată „SANADENT” 

mun. Chişinău, str. Kiev 4/2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară, 

laborator tehnico-dentar), cu excepţia 

folosirii 
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metalelor preţioase 

121. 3910 Societatea Comercială 

„DJAVELEA - DENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Maria 
Dragan, 16 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

122. 3911 Societatea Comercială 
„COMPODENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Dumitriu, 
37 Acrodarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

123. 3912 Societatea Comercială 
„MEGALUXDENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Bucureşti 
13 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

124. 3913 întreprinderea de Stat 
COMPLEXUL „CASA 
PRESEI” 

mun. Chişinău, str. Puşkin 22, 

cab.228 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

125. 3914 Societatea Comercială 

„DR.UNGUREANU” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd. Decebal 91, 
nr. 29 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie,ortodonţie, chirurgie de 
ambulator, radioviziografie dentară, 
laborator tehnico-dentar), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

126. 3915 întreprinderea Individuală 
„CARAMAN VERA” 

mun. Chişinău, bd. Negruzzi 2, 

bir. 318, 320, 324, 326 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

127. 3916 întreprinderea Individuală 

„ROŞCA OLGA” 

mun. Chişinău, str. Calea 

Ieşilor,14 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

128. 3917 întreprinderea Individuală 
„SÎTNIC VALENTIN” 

mun. Chişinău, bd. Dacia, 36, 
nr. 4 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

129. 3918 întreprinderea Individuală 
„VISAJIST-IGNATOVA” 

mun. Chişinău, bd. Decebal, 
68/2, of. 2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, protetică dentară, radioviziografie 
dentară) 

130. 3920 Societatea Comercială 
„ASTRALIS” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. P. Rareş, 
36, nr.131 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radiofiziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

131. 3921 Societatea Comercială 
„ADAM DENT” 

mun. Chişinău, str. Mitrop. G. 
Bănulescu-Bodoni, 19, nr.l Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

132. 3922 Societatea Comercială 
„ECODENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd. Decebal, 
23/2, of. 221 acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

133. 3923 întreprinderea Individuală „A. 

COJOCARU” 

mun. Chişinău, str. Ştefan cel 
Mare, 35, nr. 15 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

chirurgiei de ambulator, stomatologiei 
(terapie, ortopedie, ortodonţie, 
radioviziografie dentară, laborator tehnico-
dentar), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase 

134. 3924 Societatea Comercială 
„VITODENT-PRIM” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Vasile 
Lupu, 31, nr. 17 acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

135. 3925 Societatea cu Răspundere 

Limitată „DALMIO-DENT” 

mun. Chişinău, bd Renaşterii, 

19 acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, radiofiziografie dentară), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

136. 3926 întreprinderea Individuală 
„ZÎMBET- 

mun. Chişinău, str. Miron 

Costin 26/2 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu 
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excepţia folosirii metalelor preţioase 

137. 3927 Societatea Comercială 

„STOMDESIGN” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Fîntînilor, 
30 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

138. 3928 Societatea Comercială 
„STUDIODENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Decebal, 
72/2 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
acordarea serviciilor de radiodiagnostic cu 
prelucrarea digitală a informației. 

139. 3929 Societatea cu Răspundere 

Limitată „VALITAR- PLUS” 

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel 
Mareşi Sfînt, 184 
mun. Chişinău, bd.Dacia, 
1/2, of. 71 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, radioviziografie dentară), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

140. 3930 Asociaţia Obştescă „JUVLIA 
ROMANI” 

mun. Chişinău, str. Ismail, 98 Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

141. 3931 întreprinderea Individuală 
„UNTILA SVETLANA” 

mun. Chişinău, str. Hristo 

Botev, 29 
acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară, laborator tehnico-
dentar), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

142. 3932 Societatea cu Răspundere 
Limitată „CORIODENT” 

mun. Chişinău, str. Calea 
Ieşilor, 16/4 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

143. 3933 Societatea Comercială „ELIT-
DENT”S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Titu 

Maiorescu, 10 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

144. 3934 Societatea Comercială 
„TOTALDENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Columna, 
110, nr. 2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

145. 3935 Societatea cu Răspundere 
Limitată „UNIDENT-ART” 

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel 
Mare, 167/1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 
ambulator, ortopantomografie şi 
radioviziografie dentară, laborator tehnic-
dentar), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase 

146. 3936 Societatea cu Răspundere 
Limitată „VANIS-PRIM” 

mun. Chişinău, str. Tighina, 49 

A 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

147. 3937 Societatea cu Răspundere 
Limitată „LISERDENT” 

mun. Chişinău, str. Mirceşti, 
22/4 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţiose 

148. 3938 Societatea cu Răspundere 
Limitată „ARTIDENT-LUX 

mun. Chişinău, bd Moscova, 6 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

149. 3939 Societatea cu Răspundere 
Limitată „MAGORTE” 

mun. Chişinău, str. Puşkin, 35 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

150. 3940 Societatea Comercială 
„DOCTOR-DENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 
23 "a" 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

151. 3941 Societatea Comercială 
„MIALISDENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str.I.Pelivan, 
30/2 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

152. 3942 Societatea Comercială 
„DENTAVAD” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Mircea cel 
Bătrîn, 20/3 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

153. 3943 Societatea cu Răspundere 
Limitată „DENT- ESTET” 

mun. Chişinău, str. Gh. Madan, 
46/5, nr. 100 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie 
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dentară), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

154. 3944 Răspundere Limitată „OL- A-
DENT” 

mun. Chişinău, str. Ion 
Creangă, 4, m. 13 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

155. 3945 Societatea cu Răspundere 
Limitată „RONADENTAL” 

mun. Chişinău, str. Bucureşti, 
16, nr. 10 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

156. 3946 Societatea cu Răspundere 
Limitată „MASTERDENT” 

mun. Chişinău, str. Vasile 
Lupu, 81, nr. 67 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, radioviziografie dentară), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

157. 3947 întreprinderea Individuală 
„MITACHI A.” 

mun. Chişinău, str. Meşterul 
Manole,8 acordareea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator) 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

158. 3948 Societatea cu Răspundere 
Limitată „CVIADENT” 

mun. Chişinău, str. Tighina, 

49/3, of. 33 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

159. 3949 Societatea Comercială 
„TIMOX-DENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 
9, nr. 5 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

160. 3950 Societatea cu Răspundere 
Limitată „PERLA-DENT” 

mun. Chişinău, str. Alba- Iulia, 
148/3 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

161. 3951 Societatea cu Răspundere 
Limitată „EXPODENT PRIM” 

mun. Chişinău, bd Mircea cel 
Bătrîn,4/6 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

162. 3952 Societatea Comercială 
„BRAVERI COM” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Vlaicu 
Pîrcălab, 45 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

163. 3953 
Societatea cu Răspundere 
Limitată „CRISTALEX 
DENT” 

mun. Chişinău, str. Calea 
Ieşilor, 6, of. 22, 36 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

radioviziografie dentară cu prelucrarea 

digitală a informației. 
164. 3954 întreprinzător Individual 

CULINCA PAVEL 

mun. Chişinău, bd Renaşterii, 

38 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

165. 3955 Societatea cu Răspundere 
Limitată „LUCENT DENT” 

mun. Chişinău, str. Bucureşti, 

18, of. 1 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento-

alveolară (de ambulator). 

166. 3956 întreprinderea Individuală 
„COŞLEŢ DINU” 

mun. Chişinău, bd Dacia, 47 r-
l.Leova, or.Leova, str. Mitrop. 
Varlaam, 15 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
laborator tehnico- dentar), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

167. 3957 întreprinderea Individuală 
„HIBUHAIURIE” 

mun. Chişinău, bd Decebal, 23 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie) cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

168. 3958 Societatea Comercială „POLI-
DENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Vasile 
Alecsandri, 121, nr. 15 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

169. 3959 Societatea Comercială 
„FAMILIA-DENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Grenoble, 
257 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 
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170. 3960 Societatea Comercială 
„DENTAGOR” S.R.L. 

mun. Chisinau, str. Milano, 

14V 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţiose 

171. 3961 Societatea Comercială 
„XADENT” S.R.L. 

mun. Chisinau, bd Iu. Gagarin, 
10 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

172. 3962 Societatea cu Răspundere 
Limitată „BOGDAN DENT” 

mun. Chisinau, bd. Moscova 
14/1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

173. 3963 Societatea Comercială 
„LUCIDENT” S.R.L. 

mun. Chisinau, str. Tighina, 

49, of. 305 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

174. 3964 Societatea Comercială 
„ROMEDICA” S.R.L. 

mun. Chisinau, str. Mircea cel 
Batfin, 20/3 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

175. 3965 Societatea cu Răspundere 

Limitată „RELOC-COM” 

mun. Chisinau, str. Vasile 
Alecsandri, 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

176. 3966 Socieratea Comercială „JINA-
DEN” S.R.L. 

mun. Chisinau, str. Ciuflea, 38 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
laborator tehnico- dentar), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

177. 3967 Societatea Comercială 

„GAMUREAC-DENT” 

S.R.L. 

mun. Chisinau, bd Traian, 6/1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

178. 3968 întreprinzător Individual 

COCIER NATALIA 

mun. Chisinau, bd Negruzzi, 2, 

of. 506 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

179. 3969 Societatea Comercială 
„PALADI DENT” S.R.L. 

mun. Chisinau, str. N. 

Testemitanu, 37 Acrodarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară), laborator 
tehnico-dentar. 

180. 3970 Societatea Comercială „NPN-
DENT”S.R.L 

mun. Chisinau, str. 
Tricolorului, 36, nr. 1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento 

alveolară (de ambulator), imagistică dentară. 

181. 3971 Societatea cu Răspundere 
Limitată „ANALOGDENT” 

mun. Chisinau, str. Vlaicu 

Pîrcălab nr.24, of.10 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento 

alveolară (de ambulator). 

182. 3972 Societatea cu Răspundere 
Limitată „ARAMĂ-DENT” 

mun. Chisinau, str. Matei 

Basarab, 2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase. 

183. 3973 Societatea cu Răspundere 
Limitată „ŞEVCENCO 

DENT” 

mun. Chisinau, bd Dacia, 60/5, 
nr. 90 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase 

184. 3974 Instituţia de Invăţămînt 
UNIVERSITATEA 

LIBERĂ 
INTERNAŢIONALĂ DIN 
MOLDOVA 

mun. Chisinau, str. Vlaicu 
Pircalab, 52 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, 

radioviziografie dentară, laborator tehnico-

dentar), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

185. 3975 întreprinzător Individual 

UDOV VICTOR 

mun. Chisinau, str. Otovasca, 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

186. 3976 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „CREATIV DENT” 

mun. Chisinau, str. N.Dimo, 24 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară), 

cu excepţia 
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folosirii metalelor preţioase 

187. 3977 Societatea pe Acţiuni 
„PORŢELAN-DENTAL” 

mun. Chişinău, str. Mitrop. G. 

Bănulescu-Bodoni, 41 Acrodarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

188. 3978 întreprinderea Individuală 
„OTGON-DENTALUX” 

mun. Chişinău, str. Belinski, 
65/2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

189. 3979 Societatea cu Răspundere 
Limitată „IODENT PLUS 

mun. Chişinău, or. Durleşti, str. 

Tudor Vladimirescu, 67 C 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţiose 

190. 3980 Societatea cu Răspundere 

Limitată „CASA-ANDRA 
STIL” 

mun. Chişinău, str. Puşkin, 14 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

191. 3981 Societatea cu Răspundere 

Limitată „BIODENT-L” 
mun. Chişinău, str. Tighina, 13 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie,chirurgie de 

ambulator) cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

192. 3982 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „APOSTOL DENT” 

mun. Chişinău, or. Codru, str. 
Sergiu Rădăuţan, 5 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

193. 3983 Societatea cu Răspundere 

Limitată „MORUZ- 
DENTAL” 

mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 

62/2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

194. 3984 Societatea cu Răspundere 

Limitată „CRISTI-DENT” 
mun. Chişinău, str. Andrei 

Doga, 28/4, of. 6 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară, 

laborator tehnico-dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

195. 3985 Societatea Comercială 
„NEODENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, piaţa Unirii 

Principatelor, 3 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, protetică dentară). 

196. 3986 Societatea cu Răspundere 
Limitată „GUMENIUC- 
DENTAL” 

mun. Chişinău, bd Traian, 22 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, radioviziografie dentară), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

197. 3987 întreprinderea Individuală 
„TULGARA AL VINA” 

mun. Chişinău, str. Ginta 
Latină, 13/1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

198. 3988 întreprinderea Individuală 
„FRIPTU MIHAI” 

mun. Chişinău, str. 
M.Lermontov, 126 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

199. 3989 întreprinderea Individuală 
„V.L.PRODAN” 

mun. Chişinău, str. Botanica 
Veche, 10, nr. 1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

200. 3990 întreprinderea Individuală 
„LUCEAFĂRUL- 
MUNTEANU” 

mun. Chişinău, str. Miron 

Costin, 7, cab. 115 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

201. 3991 Firma de Producţie şi Comerţ 

„SATELIT-M” S.R.L. ’ 

mun. Chişinău, bd Traian, 21/1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

202. 3992 întreprinderea Individuală 
„UNCUTA DIANA” 

mun. Chişinău, str. Colina 
Puşkin, 18. Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 
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203. 3993 Societatea cu Răspundere 
Limitată „B.S.-DENT” 

mun. Chişinău, or. Cricova, str. 
Chişinăului, 77. 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

204. 3994 Întreprinzător Individual 

GRIŞCA ANGELA 

mun. Chişinău, str. 

Sarmizegetusa, 51. 
Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

205. 3995 Întreprinderea Individuală 
„SÎRBU-NATALI” 

mun. Chişinău, str. Academiei, 
1, of. 133, of. 134. Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

206. 3996 Societatea cu Răspundere 
Limitată „PARODENT PRIM” 

mun. Chişinău,  
str. Ion Pelivan, 17/1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, implantologie,  

ortodonţie, chirurgie dentro alveolară (de 

ambulator) imagistică  dentară. 

207. 3997 Societatea cu Răspundere 
Limitată „CUDALB-DENT” 

mun. Chişinău, str. 
Trandafirilor, 29/4, nr. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 
ambulator, radioviziografie dentară, 
laborator tehnico-dentar), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

208. 3998 Societatea cu Răspundere 
Limitată „AMDENT-BV” 

mun. Chişinău, str. N. 
Testemiţanu, 20, of. 312 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

209. 3999 Întreprinzător Individual 

ROTARU MIHAIL 

mun. Chişinău, or. Sîngera, str. 

Vasile Lupu, 4/1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie,), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

210. 4000 Societatea cu Răspundere 
Limitată „MARIDENT-C” 

mun. Chişinău, str. Ismail, 18, 

nr. 1 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

211. 4001 Societatea cu Răspundere 
Limitată „DELIA-DENT” 

mun. Chişinău, bd Decebal, 23, 
nr. 1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(protetică dentară, ortopedie, 
ortodonție,chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

212. 4002 Societatea cu Răspundere 
Limitată „FRONTOZA” 

mun. Chişinău, str. Bucureşti, 

77 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, 

chirurgie dentro-alveolară (de 

ambulator),implantologie. 

213. 4003 Întreprinzător Individual 

ROTARU EDUARD 

mun. Chişinău, str. Cahul, 8 Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

214. 4004 

Firma Comercială de Producţie 

„EDMARTIS” S.R.L. ’ 

mun. Chişinău, str. Albişoara, 
80/6, nr. 37a 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţiose 

215. 4005 Societatea Comercială 
„MICRODENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Dacia, 24, 
nr. 66 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

216. 4006 Societatea cu Răspundere 
Limitată „DIAMANT-

DENTAL” 

mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 
40/V, nr. 2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, 
chirurgie dento-alveolară (de ambulator), 
imagistică dentară. Laborator tehnico-dentar. 

217. 4007 Societatea cu Răspundere 

Limitată „AUR-DENT” 

mun. Chişinău, şos. Munceşti, 

400/1 A 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară,chirurgie dento-

alveolară (de ambulator). 

218. 4008 Societatea cu Răspundere 

Limitată „OMNI DENT” 

mun. Chişinău, bd Mircea cel 

Bătrîn, 13/2, of. 13 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, implantologie, radioviziografie 

dentară) cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

219. 4140 Întreprinzător Individual 

UDOV VICTOR 
mun. Chişinău, bd Mircea cel 
Bătrîn, 15, ap. 36 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu 
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excepţia folosirii metalelor preţioase 

220. 4141 Societatea cu Răspundere 
Limitată „ESTETIC-DENT” 

mun. Chişinău, str. 
M.Lermontov, 126 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

221. 4142 Societatea cu Răspundere 
Limitată “TONUS DENT” 

mun. Chişinău, str. 
Independenţei, 10/1, of. 2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţiose 

222. 4143 Societatea Comercială “L.V.-

LUX” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. 31 August 

1989, 41, nr. 13. Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară) 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

223. 4144 Societatea cu Răspundere 

Limitată “D.R. SPĂTARU” 

mun. Chişinău, str. N. Zelinski, 

33/1, of. 134 Acordarea asistenţei medicale stomatologie 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

224. 4145 Societatea cu Răspundere 

Limitată “CERAMIC DENT” 

mun. Chişinău, bd Iu. Gagarin, 

9 Acrodarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

225. 4146 Societatea Comercială “RAŢĂ 
DENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, or. Durleşti, str. 

Cartuşa, 56 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

226. 4147 Societatea cu Răspundere 
Limitată “LAVI-M-DENT” 

mun. Chişinău, bd Decebal, 91, 
nr. 62a Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

227. 4148 întreprinderea Individuală 

„DINŢIŞOR- 

CEBOTARESCU” 

mun. Chişinău, şos. Munceşti, 

261 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

228. 4149 întreprinderea Individuală 
“PAVEL BOTNARU” 

mun. Chişinău, str. Maria 
Drăgan, 38/1 
r-nul Căinări, or. Căinări, str. 
Trandafirilor, 57a 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

229. 4150 Societatea cu Răspundere 

Limitată “NC DENT AL 
CLINICA” 

mun. Chişinău, bd Mircea cel 

Bătrîn, 13/2, of. 14 Acordarea asistenţei medicale stomatologie 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

230. 4151 Societatea cu Răspundere 

Limitată “AURADENT CC” 

mun. Chişinău, s. Băcioi, str. 

Chişinăului, 2/1 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

231. 4152 Societatea cu Răspundere 

Limitată “JURJA-DENT” 

mun. Chişinău, bd Dacia, 44 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

232. 4153 Societatea cu Răspundere 
Limitată “SMILE - DENT” 

mun. Chişinău, str. Ismail, 88, 

of. 2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

233. 4144 Societatea cu Răspundere 
Limitată “VIA ART DENT” 

mun. Chişinău, str. Valea 
Trandafirilor, 18, nr. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

234. 4155 Societatea Comercială 

„STUDIODENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Decebal, 

72/2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

235. 4156 întreprinderea Mixtă 

“MARTIDENT” S.R.L. 
mun. Chişinău, str.Doina şi Ion 

Aldea-Teodorovici, 11/2, nr. 

52 

mun. Chişinău, str. P. 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

 



70 

 

 

   

Zadnipru, 2 
 

236. 4157 Societatea cu Răspundere 
Limitată “HELGA-DENT” 

mun. Chişinău, bd Mircea cel 
Bătrîn, 22/5 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

237. 4158 întreprinzător Individual 
PUNGA ALEXEI 

mun. Chişinău, str. Decebal, 
68/2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară) 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

238. 4159 întreprinderea Individuală 

„CAMBUR NICOLAE” 
mun. Chişinău, bd Negruzzi, 2, 

of. 315 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

239. 4160 Societatea cu Răspundere 

Limitată “PAULESCU- MED” 

mun. Chişinău, str. L. Tolstoi, 

24/1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, radioviziografie dentară), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

240. 4161 Societatea cu Răspundere 
Limitată “DENTAVITA” 

mun. Chişinău, str. A. Şciusev, 

62 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, oropedie, ortodonţie, chirurgie de 
ambulator), radioviziografie dentară, cu 
excepţia folosirii metalelor preţioase 

241. 4162 Firma “SUPER -DENT” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Columna, 

171 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

242. 4163 Societatea Comercială 

“AVEOLAS - COM” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. 
Mitropolitul Varlaam, 63/6 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

243. 4164 întreprinderea Individuală 
“SCUTELNIC-DENTAL” mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 

22, bir. 228, 230, 232 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

244. 4165 Societatea cu Răspundere 
Limitată “BRUMARU- 
DENT” 

mun. Chişinău, str. Alba- Iulia, 
89, nr. 152 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
laborator tehnico- dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 
245. 4166 Societatea Comercială 

“ORTO-DENTAL” S.R.L. 
mun. Chişinău, str. Lev 
Tolstoi, 24/1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

246. 4167 Publicaţia Periodică 

„MEDICINA PENTRU TOŢI” 

S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Mioriţa, 5/6 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), confecționarea protezelor 

dentare, radiografie panoramică, 

radioviziografie, prelucrarea digitală a 

informației. 

247. 4168 Societatea cu Răspundere 
Limitată “NOVODENT- 
LUX” 

mun. Chişinău, str. M. Costin, 
20 

ţ 

stomatologice (terapie, ortopedie, laborator 

tehnico-dentar), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

248. 4169 Firma „BASADENT” S.R.L. mun. Chişinău, str. 
Independenţei, 28, lit.A Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

249. 4170 întreprinderea cu Capital Străin 

“ORTOTEC GLOBAL” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 
61 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

250. 4171 Societatea cu Răspundere 
Limitată “PREDEUS-FAM” 

mun. Chişinău, str. N. Zelinski, 
34/1, nr. 2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
laborator tehnico- dentar), cu excepţia 
folosirii metalelor prețioase. 
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251. 4172 întreprinderea cu Capital Străin 

“SANUFI-MED” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. A. Şciusev, 

40 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

252. 4173 întreprinderea Individuală 
“VITALIE ENE” 

mun. Chişinău, str. Spicului, 6 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

253. 4174 Societatea Comercială 
„IANISDENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Vadul lui 

Vodă, 78/2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

254. 4175 Societatea cu Răspundere 
Limitată “DENTAL 
PREMIUM” 

mun. Chişinău, bd. Decebal 
80/1, of. 302 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, radiografie panoramică şi 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

255. 4176 Societatea cu Răspundere 
Limitată “MAGIA 
ZÎMBETULUr 

mun. Chişinău, str. 
Armenească, nr. 52 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

256. 4177 Societatea cu Răspundere 
Limitată “EVODENT- MED” 

mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 
66/1, nr. 107 "A" Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

257. 4178 Societatea Comercială 

“LICONIUM” S.R.L. 

mun. Chişinău, bd Negrazzi, 2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

258. 4179 întreprinderea Individuală 

„VITA-DENT- 

CROITORU” 

mun. Chişinău, str. Melestiu, 
16/2. 
mun. Chişinău, str. Alexandra 
cel Bun, 29, nr. 
12 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie 
dentro-alveolară (de ambulator). Imagistiă 
dentră.  

259. 4181 Central Stomatologic “VL 

BUTA” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Studenţilor, 
1/1, nr.67 Acrodarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonţie, 

chirurgie de ambulator, radioviziografie 

dentară, laborator tehnico-dentar), cu 

excepţia folosirii metalelor praţioase 

260. 4182 Societatea cu Răspundere 
Limitată “VOGDENT” 

mun. Chişinău, bd Gr. Viera, 
20, of. 37 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, ortopantomografie, 

radioviziografie dentară). 

261. 4183 Societatea cu Răspundere 
Limitată “CĂLIN VTT 
DENT” 

mun. Chişinău, str. Natalia 
Gheorghiu, 30, of. 249 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

262. 4184 întreprinzătorul Individual 

POSEREBNEAC IRINA 

mun. Chişinău, bd Dacia, 36, 
nr. 4 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

263. 4185 întreprinderea Individuală 
„ZÎMBET- 
LUCHIANENCO” 

mun. Chişinău, str. Matei 

Basarab, 9/1 mun. Chişinău, 

str. M.Sadoveanu 30, ap. 29 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

264. 4186 Societatea cu Răspundere 
Limitată "FEMINACOM" 

mun. Chişinău, str. Bucureşti, 
79, nr.ll 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

265. 4187 Societatea cu Răspundere 
Limitată "BIDENT LUX" 

mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 
49a, nr. 1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie 
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dentară), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

266. 4239 Societatea cu Răspundere 
Limitată "URSU DENT" 

mun. Chişinău, str. Mitropolit 

Varlaam, 73/75, of. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologie 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

267. 4240 Societatea cu Răspundere 

Limitată "DR. VLADIMIR 

GROSSU" 

mun. Chişinău, str. Piaţa Unirii 

Principatelor, 3 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

268. 4241 Societatea cu Răspundere 

Limitată "DR. VICTORIA 
STYLE DENT" 

mun. Chişinău, str. Zelinschi, 

38/1, nr. 22 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

269. 4242 întreprinderea Individuală 

„GHENCIU - DENT” 
mun. Chişinău, str. 

Sarmizegetusa,18 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

270. 4243 Firma de Producţie şi Comerţ 

"ADENS" S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Mitropolit 

Petra Movilă, 41 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

271. 4244 Societatea cu Răspundere 

Limitată "EXPERT DENT" 

mun. Chişinău, bd C. Negrazzi, 

2 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase. 

272. 4245 Societatea Comercială 
„GRADIA DENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Tiraspol, 
2/1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

laborator tehnico- dentar, prepararea 

protezelor dentare mobile și schiletarea din 

metaloceramică.  

273. 4246 Societatea Comercială 
„POPOVDENT” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. 

T.Vladimirescu 8/1 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

274. 4247 Central Stomatologic 

"DR.SANDU" S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Romană, 1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologie 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

275. 4264 Societatea cu Răspundere 
Limitată "DICRI-MED" 

mun. Chişinău, str. Hristo 
Botev, 21, nr. 2 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

276. 4248 Compania "G.G.COM" S.R.L. mun. Chişinău, str. Lev 
Tolstoi, 24/1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

277. 4249 Societatea cu Răspundere 
Limitată "SOLODENT" 

mun. Chişinău, str. Albişoara, 
82/8, nr. 1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

278. 4250 Societatea cu Răspundere 
Limitată "ALFA DENT AL" 

mun. Chişinău, str-la Teatrului, 

2/1 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

279. 4251 Societatea cu Răspundere 
Limitată "TIGIR DENT" 

mun. Chişinău, str. Praga, 59/1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

280. 4252 Societatea cu Răspundere 
Limitată "DOCTOR 
DREGLEA" 

mun. Chişinău, str. Calea 
Orheiului, 89/1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase. 

281. 4253 Societatea cu Răspundere 
Limitată "VERO DENT" 

mun. Chişinău, str. Al. 
Marinescu, 19/1, nr. 22 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 
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282. 4254 Societatea cu Răspundere 

Limitată "EXODENT PLUS" 

mun. Chişinău, str. Profesor 
IonDumeniuk, 12 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

283. 4255 Societatea cu Răspundere 
Limitată "DR. STOICA" 

mun. Chişinău, str. N. Zelinski Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

284. 4256 Societatea cu Răspundere 
Limitată "EXCELENT- 
DENT" 

mun. Chişinău, bd Mircea cel 
Bătrîn, 39 acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnic- dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

285. 4257 Societatea cu Răspundere 
Limitată "DRĂGUŢ DENT" 

mun. Chişinău, bd Dacia, 2, nr. 
4 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator ), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

286. 4258 Societatea Comercială 
"TOTALDENT" S.R.L. mun. Chişinău, str. Columna, 

110, nr.2 mun. Chişinău, str. 

Columna, 110/2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

287. 4259 Societatea cu Răspundere 
Limitată "DENTPARK 
ESTETIX" 

mun. Chişinău, str. V. 
Alecsandri, 90 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, laborator tehnico-dentar, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

288. 4260 

Societatea cu Răspundere 

Limitată „DI&MA DENT AL" 

mun. Chişinău, str. 
Independenţei, 40 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

289. 4296 Firma "SUPER- DENT"S.R.L. mun. Chişinău, str. Columna, 
171 Acordarea asistenţei medicale stomatologie 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

290. 4297 Societatea cu Răspundere 
Limitată "DIPLOMAT- MED" 

mun. Chişinău, str. G. 
Alexandrescu, 19/2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 
ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase 

291. 4298 Societatea cu Răspundere 
Limitată "LISERDENT" 

mun. Chişinău, str. 31 August 

1989, 101, nr. 10 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

292. 4299 Societatea cu Răspundere 
Limitată „MIXARA-GRUP” 

mun. Chişinău, str. 

Independenţei 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

293. 4300 întreprinderea cu Capital Străin 

„SANUFI-MED” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. A. Şciusev, 

40, nr. 6 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

294. 4305 Societatea cu Răspundere 
Limitată „DEMIAS DENT” 

mun. Chişinău, str. 
Trandafirilor, 39, nr. 43 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

295. 4444 întreprinderea cu Capital Străin 
„SAROJ INTERNATIONAL” 
S.R.L. 

mun. Chişinău, str. V. 
Alecsandri, 47, nr. 2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

296. 4445 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „SALVADENT 

SMILE” 

mun. Chişinău, bd C. Negruzzi, 
2, of. 31 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, 

chirurgie dento-alveolară ( de ambulator), 

imagistică dentară. 

297. 4446 Societatea cu Răspundere 
Limitată „DENTALIFE” 

mun. Chişinău, bd Dacia, 5, nr. 
37 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonţie, 

implantologie, chirurgie dento-alveolară(de 

ambulator), imagistică  dentară. 

Confecționarea protezelotr dentare. 

298. 4447 Societatea cu Răspundere mun. Chişinău, str. I. Acordarea asistentei medicale 
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Limitată „NALI” Creangă, 9 stomatologice (terapie, ortopedie, chirurgie 

de ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

299. 4448 Societatea cu Răspundere 
Limitată „IMPERIAL DENT” 

mun. Chişinău, str. 
Bernardazzi, 26 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 
ambulator, implantologie, radioviziografie 
dentară), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase 

300. 4449 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „HOUSE OF SMILE” 

mun. Chişinău, str. Miron 

Costin, 16 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

301. 4450 Societatea Comercială 

„ODONTUS” S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Bucureşti, 
50, nr. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

302. 4451 Societatea cu Răspundere 
Limitată „LAXI 
MEDDENTAL” 

mun. Chişinău, bd Gagarin, 10 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

303. 4452 Societatea cu Răspundere 

Limitată „SOFIDENT” 
mun. Chişinău, str. Burebista, 

72 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

304. 4453 Societatea cu Răspundere 
Limitată ’’CIRIMPEI- DENT” 

mun. Chişinău, str. Petru 
Movilă, 23/2, of. 22 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

305. 4454 întreprinderea Individuală 

„COBZARU” 

mun. Chişinău, str. I. 

Dumeniuk, 35 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

306. 4455 Societatea cu Răspundere 

Limitată "CRISTALEX 
DENT" 

mun. Chişinău, str. Calea 

Ieşilor, 6 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară) 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

307. 4456 întreprinderea Individuală 
„ROTARCIUCIGOR” 

mun. Chişinău, com.Băcioi, str. 

Independenţei, 83/1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

308. 4457 întreprinderea Individuală 
„HÂŢU MARIA” 

mun. Chişinău, bd C.Negruzzi, 
6 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

309. 4458 Societatea cu Răspundere 
Limitată "ARTES-AS DENT 
AL” 

mun. Chişinău, str. 

Armenească, 47 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

310. 4459 întreprinderea Individuală 
„DENT-REVENCO” 

mun. Chişinău, bd Mircea cel 
Bătrîn, 3 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară, laborator tehnico-
dentarfcu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

311. 4460 Societatea cu Răspundere 
Limitată "REDENT EVO" 

mun. Chişinău, str. Alecu 

Russo, 61/6 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

312. 4461 Societatea cu Răspundere 
Limitată ’’NATURAL SMILE 
& DESIGN” 

mun. Chişinău, str. Valea 
Trandafirilor, 16, nr. 155 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie şi ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

313. 4462 Societatea cu Răspundere 
Limitată "CERADENT" 

mun. Chişinău, str. M. 
Kogălniceanu, 41, nr. 7 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 
ambulator, laborator tehnico-dentar, 
radioviziografie dentară). 
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314. 4463 Asociaţia Obştească "PACEA 
FAMILIEI" 

mun. Chişinău, bd Dacia, 13 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

315. 4535 Societatea cu Răspundere 
Limitată "DENTAL VLAD" 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Decebal, 31 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, protetică dentară, ortodonţie, 
chirurgie dento alveolară (de ambulator), 
imagistică dentară. 

316. 4536 Societatea cu Răspundere 
Limitată "AVLIE-COM" 

mun. Chişinău, str. Columna, 
77 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

317. 4537 Societatea cu Răspundere 

Limitată "EVERY-DENT" 

mun. Chişinău, str. A. 

Bernardazzi, 83 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase. 

318. 4538 Societatea cu Răspundere 
Limitată "ROYAL 
DENTALIT" 

mun. Chişinău, str. Vasile 
Lupu, 33/3, of. 2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, radioviziografie dentară), cu 
excepţia folosirii metalelor preţioase 

319. 4539 Societatea cu Răspundere 

Limitată "DOCTOR MUNJIU" 

mun. Chişinău, str. acad. 
Natalia Gheorghiu, 30 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară)f, cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

320. 4540 Societatea cu Răspundere 
Limitată ’’MEDSINTEZ” 

mun. Chişinău, str. Constituţiei 

8 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase, 

dermatologiei (cosmétologie) 

321. 4541 Societatea cu Răspundere 
Limitată ” STOMATOLOG 
MD” 

mun. Chişinău, str.Sciusev, 41 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 
ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase 

322. 4542 Societatea cu Răspundere 
Limitată „TOMAŞ DENTAL” 

mun. Chişinău, str. Tighina, 

49/3 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

323. 4543 Societatea cu Răspundere 
Limitată "ASIDENT Co 

mun. Chişinău, str. Vasile 
Lupu, 25, nr. 27 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

324. 4544 Societatea cu Răspundere 
Limitată „ART-DENT” 

mun. Chişinău, str. Bogdan 

Voievod, 2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

325. 4545 Societatea cu Răspundere 
Limitată "MELADENT S" 

mun. Chişinău, bd Grigore 
Vieru, 22/8 

Acrodarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

326. 4546 Societatea cu Răspundere 
Limitată "DICO DENTAL" 

mun. Chişinău, str. Calea 
Ieşilor, 1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

327. 4547 Societatea cu Răspundere 
Limitată "DENTOSAN" 

mun. Chişinău, bd C. Negruzzi, 
2, of. 324 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

328. 4548 Societatea cu Răspundere 
Limitată "DR. SAMSON 
DENTAL STUDIO" 

mun. Chişinău, str. I. 

Vasilenco, 38, of. 1 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară, laborator tehnico-
dentar). 
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329. 4549 Societatea cu Răspundere 
Limitată "TROYE TERRA" 

mun. Chişinău, str. Sf. 

Gheorghe, 2 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

330. 4550 Societatea cu Răspundere 
Limitată "ZIRCONIUM 
DENTAL" 

mun. Chişinău, str. N. Dimo, 
17/4 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

331. 4551 întreprinzător Individual 

GRIGORAŞ IUL IA 

mun. Chişinău, str. Bogdan 

Voievod, 8/2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

332. 4552 Societatea cu Răspundere 
Limitată "SOFIA DENTAL" 

mun. Chişinău, str. Albişoara, 
84/5, of. 4 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

333. 4553 Societatea cu Răspundere 

Limitată ’’PERFECT DENT 

SB” 

mun. Chişinău, bd Cuza- Vodă, 

39/2, nr. 1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

334. 4554 Societatea cu Răspundere 
Limitată ”MY DENTIST” 

mun. Chişinău, str. Mirceşti, 11 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, radioviziografie dentară), cu 
excepţia folosirii metalelor preţioase 

335. 4555 Societatea cu Răspundere 
Limitată "ALEVAS DENT" 

mun. Chişinău, str. 
Independenţei, 28A 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

336. 4556 Societatea cu Răspundere 
Limitată ’’LIFE DENTAL 
CLINIC” 

mun. Chişinău, str. N. 
Zelinschi, 35, nr. 20 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

337. 4557 Societatea cu Răspundere 
Limitată "ALANA DENT" 

mun. Chişinău, str. Nicolae 

Sulac, 4 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, radioviziografie dentară), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

338. 4558 Societatea cu Răspundere 
Limitată "NOVADENT" 

mun. Chişinău, str. Bucureşti, 

13/1 mun. Bălţi, mun. Bălţi, 

str. Decebal, 101 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, radioviziografie dentară, 

laborator tehnico-dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 
339. 4559 Societatea cu Răspundere 

Limitată ”SKY DENT” 
mun. Chişinău, str. N. Costin, 
65/3, nr. 2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

implantologie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

340. 4560 Societatea Comercială 
"ADAM-DENT" S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Mitropolit 
Bănulescu- Bodoni, 19, nr. 1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologie 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 
341. 4561 Societatea Comercială 

"DENTAVAD" S.R.L. 
mun. Chişinău, bd Mircea cel 
Bătrîn, 20/3, nr. 5 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

342. 4562 întreprinderea Individuală 
"BOTNARIPIOTRIVAN" 

mun. Chişinău, str. Zelinski, 8 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 
343. 4663 Societatea cu Răspundere 

Limitată "DR. MITACHI" 
mun. Chişinău, str. Acad. 

Sergiu Rădăuţanu, 9 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 
344. 4564 întreprinderea Individuală 

„PURICE-IVODENT” 

mun. Chişinău,  

 str. Ştefan cel Mare nr. 35  

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, 
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 chirurgie de ambulator, radioviziografie 

dentară), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

345. 4565 

Societatea cu Răspundere 
Limitată "DENTMED BDM" 

mun. Chişinău, str. Alba- 
Iulia, 200, of. 38 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), confecționarea protezelor 
dentare din metaloceramică. 
 346. 4589 Societatea cu Răspundere 

Limitată 
"GHEOCONSTANTA" 

mun. Chişinău, str. Ismail, 21, 

nr. 12 

Acordarea asistenţei medicale în domeniul 

anesteziologiei, stomatologiei (terapie, 

ortopedie, ortodonţie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

347. 4590 Societatea cu Răspundere 
Limitată "LORIDENTA" 

mun. Chişinău, str. 

Independenţei, 2/1, of. 2 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

348. 4591 Central Stomatologic "DENT A 
DENT" S.R.L. 

mun. Chişinău, str. Calea 
Ieşilor, 19 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
laborator tehnico- dentar), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

 
Acordarea asistenței medicaleA 

349. 4603 S.R.L. ”ROCK-IT” mun. Chișinău,  
bd. Decebal, 80/1, of. 403 

Activități de asistență stomatologică tehnică 
și/sau reparația dispozitivelor medicale și/sau 
a opticii. 350. 4604 S.R.L. ”LUX-DNG” 

asistența medicală primară 

teritoriul deservit: mun. Chișinău 

mun. Chișinău,  
str. Mircea cel Bătrîn 

nr.34/2str. Mihai Sadoveanu 
21 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 
medicinei de familie, medicinei internistice,, 
endocrinologie, ginecologie. neurologie, 
oftalmologie, pediadrie, imagisticii  
(imagistică-sonografie). Staționar de zi.  

351. 4605 S.RL. ”COMISVAM” mun. Chișinău,  
str. Ion Creangă, 22/2, ap. 19 Acordarea asistenței medicale stomatologice. 

352. 4606 S.R.L. ”SELECT SMILE” mun. Chișinău,  
str. Ion Creangă, 76, ap. 49 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonție, chirurgie de 
ambulator, implantologie). 

353. 4607 S.R.L. ”MEDCLINIC 
INTERNAȚIONAL” 

mun. Chișinău, str. S.Lazo, 7 Acordarea asistenței medicale consultative-
curative în domeniul oftalmologiei 
consultative și chirurgicală în condiții de 

staționar (3 paturi), anesteziologiei, 
reflexoterapiei, hirudoterapiei. 

          
Municipiul Bălţi 

1. 4009 întreprinderea Individuală 
„MOŞIN VALERIU” 

mun. Chişinău, str. Bucureşti, 
16, nr. 10 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, radioviziografie dentară, laborator 

tehnico-dentar). 
2. 4010 întreprinderea Individuală 

„UNIVERSUL DENTAR- 
CEBOTARI” 

mun. Bălţi, str.Kiev, 50, nr.18 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 
ambulator, radioviziografie dentară),  

3. 4011 Societatea Comercială 

„ULTRADENT” S.R.L. 

mun. Bălţi, str. 31 August, 61, 

nr. 53 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar, radioviziografie 

dentară), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

4. 4012 Firma de Producţie şi Comerţ 

„STOMÂ” S.R.L. 

mun. Bălţi, str. Ştefan cel 
Mare, 18 
mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor, 
27 B 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară, laborator tehnico-
dentar),  

5. 4013 Societatea Comercială „PROFI-
DENT” S.R.L. 

mun. Bălţi, str. Puşkin, 27, nr. 

39 ’ 

mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor, 

102 ’ 

* Acordarea asistenţei medicale 

stomatologice (terapie, protetică dentară, 

chirurgie dento-alveolară     (de ambulator). 

Imagistică dentară. 

6. 4014 întreprinderea Individuală 
„A.V.BARBAROŞ” 

mun. Bălţi, str. Bulgară, 122 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetica dentară). 

 

 

 

 

 

7. 4015 întreprinderea Individuală „ 

VEDUS-U STINIUC” 

mun. Bălţi, str. Ştefan cel 
Mare, 6/2 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborato tehnico-dentar). 

8. 4016 întreprinderea Individuală „V. E. 
MUNTEANU” 

mun. Bălţi, str. Ştefan cel 
Mare, 29 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie),. 

9. 4017 întreprinderea Individuală 
„VĂZDĂUŢAN” 

mun. Bălţi, str. Puşkin, 68/1 Acordarea asistentei medicale stomatologice 
(terapie). 

 
0 

10. 
4018 Societatea cu Răspundere 

Limitată „VISTADENT” 
mun. Bălţi, str. Ştefan cel 
Mare, 31/17 

acordarea asistenţei medicale stomatologice 

terapeutice 

11. 
4019 întreprinderea Individuală 

„NICULCEA ALEXEI” 

mun. Bălţi, s.Elizaveta, str. 

Cupcea, nr. 1 

Acordarea asistentei medicale stomatologice 

(terapie). 
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12. 4020 Întreprinderea Individuală 
„POPA STELIAN” 

mun. Bălţi, str 31 August 24, 

nr. 10 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, protetică dentară, chirurgie dento-

alveolară (de ambulator). Laborator tehnico-
dentar. 

13. 4021 Întreprinderea Individuală 
„CHEPTEA I.G.- 

DENTAURUM” 

mun. Bălţi, str. Alexandra cel 
bun, 30, nr. Îşi 2 mun. Bălţi, 

str. Sf. Nicolai, 61, nr. 9, şi nr. 
10 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radiviziografie dentară, laborator tehnico-

dentar), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

14. 4022 Întreprinderea Individuală 
„BORŞ IULIU” 

mun. Bălţi, str.Bulgară, 
70,nr.39 ’ Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

15. 4023 Întreprinderea Individuală 

„S.I.TUPICICA” 

mun. Bălţi, str. Tiraspolului, 1 

’ Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 
cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

16. 4024 Societatea Comercială 

„AUTOSLAVIA-TRANS” 

S.R.L. 

mun. Bălţi, str. 1 Mai, 13 

Acrodarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase. 

17. 4025 

Întreprinderea Individuală 

„ASANAREA - COJOCARU” 

mun. Bălţi, str. Alexandra cel 
Bun, 36, nr. 2 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţiose 

18. 4026 Cooperativa „ORTOPED” mun. Bălţi, str. Dostoevski, 42, 
nr. 1 ’ Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, laborator tehnico-dentar), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

19. 4027 Întreprinderea Individuală 
„ANTONOVICI OLEG” 

mun. Bălţi, str. Ştefan cel 
Mare, 31, ap. 4 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

 
4029 Societatea Comercială 

„ALBODENT-MED” S.R.L. 
mun. Bălţi, str. Independenţei, 
15, nr. 3 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

laborator tehnico- dentar, radioviziografie 

dentară), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

20. 4030 Întreprinzător Individual 

„VACARCIUC VASILI” 

mun. Bălţi, str. Alexandra cel 
Bun, 4 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

21. 4031 Societatea cu Răspundere 
Limitată „L.C. - DENT” 

mun. Bălţi, str. Decebal, 136 A Acordarea asistenţei medicale 

stomatologiceţterapie, ortopedie, 

radioviziografie dentară, laborator tehnico-

dentar), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

22. 4032 Întreprinzător Individual 

„ANDRIEŞ ANDREI” 

mun. Bălţi, str. Şmidt, 10 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţiose 

23. 4033 

Societatea cu Răspundere 
Limitată „DENTALIT- LUX” 

mun. Bălţi,  

str. B. Glavan, 28 A ’ Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară). 

24. 4034 Societatea cu Răspundere 

Limitată „DENTAL ART-

STUDIO” 

mun. Bălţi, str. Conev, 40, nr. 
59, nr. 60 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

25. 4035 Întreprinzător Individual 

DRAGOI OLGA 

mun. Bălţi, str. Ştefan cel 
Mare, 8/3 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie,chirurgie de 

ambulator) cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

26. 
4036 Întreprinzător Individual 

GRAPIN VITALIE 

mun. Bălţi, str. Bulgară, 120/A 
’ 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu 
 



79 

 

 

    

excepţia folosirii metalelor preţioase 

27. 4037 Întreprinderea Individuală 

„BOICO V.” 

mun. Bălţi, str. Decebal, 31 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

28. 4038 întreprinderea Individuală 
„COLIBAN 
CONSTANTIN-SERVICE” 

mun. Bălţi, str. Decebal, 101, 
nr. 16 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

29. 4039 Societatea cu Răspundere 
Limitată „DANIDENT” 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Decebal, 126/5 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), radioviziografie dentară digitală. 

30. 4189 Societatea cu Răspundere 

Limitată “DENTEX- NORD” 
mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Bulgară, 120 A Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

31. 4190 

Firma de Producţie şi Comerţ 

“ROTEX-VITAL” S.R.L. ’ 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Dostoevski, 12 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

32. 4191 Societatea cu Răspundere 
Limitată “BODORIN 
DENTAL” 

mun. Chişinău, bd Mircea cel 
Bătrîn, 33 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, protetica dentara). 

33. 4192 Societatea cu Răspundere 

Limitată “ARTIDENORD” 
mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Decebal, 144 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

34. 4193 Societatea cu Răspundere 

Limitată NICADENT-PLUS 
mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Mihai Viteazul, 71, nr. 17 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

35. 4261 Întreprinderea Individuală 
„ANTONOVICI OLEG” 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Ştefan cei Mare, 31, nr. 4 

Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

36. 4262 Societatea cu Răspundere 
Limitată "DENTAL 
PRACTIC" 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Smolean, 19 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară, laborator tehnico-
dentar), cu excepţia folosirii metalelor 
preţioase 

37. 4301 Societatea cu Răspundere 
Limitată "DANIDENT" 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, 

str.Decebal, 126/1 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator), cu excepţia folosirii metalelor 

preţioase 

38. 4302 Întreprinzător Individual 

"ANDRIEŞ ANDREI" 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Şmidt, 10 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonţie, chirurgie de 

ambulator, laborator tehnico-dentar), cu 

excepţia folosirii metalelor preţioase 

39. 4303 Societatea cu Răspundere 

Limitată "SPECIFIC- 
DENTA" 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Mihai Viteazul, 36, nr. 2 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
radioviziografie dentară), cu excepţia 
folosirii metalelor preţioase 

40. 4464 Întreprinderea Individuală 

„GOLBAN LILIA” mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Alexandru cel Bun, 12, nr. 30 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

41. 4383 S.C. ”IULAROPTIC” S.R.L. mun. Chișinău, 
bd. Dacia, nr. 20 

Acordarea asistenței medicale consultative 
în domeniul oftalmologiei. 

42. 4385 S.R.L. ”ADLER MEDICAL” mun. Chișinău, 
str. Bulgară, nr. 41 Acordarea asistenței medicale în domeniul 

medicinei de specialitate, (neurologie, 

ginecologie, dermatologie, fizioterapie, 
urologie, nefrologie, pediatrie, nutriție, 
mamologie, cardiologie, ortopedie, 
traumatologie, reumatologie, endocrinologie, 
hepato-gastroenterologie, psihologie, 
medicină internă), USG, kinetoterapie. 

Masaj curativ și acupunctură. 
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43.  4386  S.C. ”OL-VICTORIS” 
S.R.L. 

mun. Chișinău,  
str. Columna, 47 Acordarea asistenței medicale în domeniul 

neurologiei, kinetoterapiei, ultrasonografie, 
reflexoterapiei, acupunctură, doplerografie, 
masaj. 

44.  4389 S.C. ”MEDFAMILY LAB” 
S.R.L. 

mun. Chișinău,  
str. Mihai Sadoveanu, nr. 21 Acordarea asistenței medicale în domeniul 

medicinei interne, cardiologiei, 
oftalmologiei, otorinolaringologiei, 
ginecologiei, pediatriei, neurologiei, cu 
deplasare în teritoriu, acordarea asistenței  
medico-sociale de îngrijiri la domiciliu. 

45. 4566 Întreprinderea Individuală 
„BORŞ IULIU” 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Bulgară, 70, nr. 39 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 

radioviziografie dentară), cu excepţia 

folosirii metalelor preţioase 

46. 
 
 
 
 
 

4567 Întreprinderea Individuală 
"MARGARINT DORIN- 
ESTETDENT" 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Conev, 42 
Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

47. 4568 

Societatea cu Răspundere 
Limitată ’’VICADENT- 
ESTET” 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Decebal, 67 Acordarea asistenţei mediclae stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 

metalelor preţioase 

48. 4569 Societatea cu Răspundere 
Limitată "STOMPRIM" 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 
Alexandru cel Bun, 44, nr. 38 

Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie), cu excepţia folosirii 
metalelor preţioase 

49. 4570 Societatea cu Răspundere 

Limitată "ORALESTET" 

mun. Bălţi, mun. Bălţi, str. 

Decebal, 144 Acordarea asistenţei medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator), 

cu excepţia folosirii metalelor preţioase 

50. 4571  S.R.L. ”MEDREC” mun. Chișinău,str. Voluntarilor, 
8/3, str. N.Testemițanu, 23/1 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 
reabilitării și medicinei fizice. 

51. 4572 Întreprinderea Individuală 
”JAHĂU GHEORGHE” 

 

or. Criuleni,  
str. Șciusev, nr. 12 

Laborator clinic 

52. 4573 S.R.L. ”MEDLINE” or. Soroca,  
str. Independenței, 47 Acordarea asistenței medicale consultative 

în domeniul ginecologiei 

53. 4574 S.R.L. ”EYE GENETICS” mun. Chișinău, str. Constantin 
Vîrnav, 8 

Acordarea asistenței medicale consultative: 

consultația medicului genetician, prelevarea 
analizelor de sînge și secreții urogenitale. 

54. 4575 S.R.L. ”LIDERMED” or. Orhei, str. M.Eminescu, 10 
Acordarea asistenței medicale în domeniul 
alergologiei, anestiziologiei, cardiologiei, 

chirurgiei, cosmetologiei, 
dermatovenerologiei, diagnostica 
funcțională, endocrinologiei, endoscopiei, 
ginecologiei, logopediei, mamologiei, 
neurologiei, nefrologiei, medicina internă, 
medicina de laborator. 

55. 4576 Asociația Obștească 
”Moldova AID” 

or. Rîșcani,  
str. Comarov, 67/2 

Acordarea asistenței  medicale consultative 
în domeniul pediatriei, reabilitării și 
medicinii fizice. 

56. 4577 S.R.L. ”DENTLAND” mun. Chișinău,  
str. Dr. Tudor Strișca, 8/5 Acordarea asistenței medicale în domeniul 

stomatologiei (terapie, ortopedie, chirurgie 
de ambulator) 
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57. 4578 S.R.L. ”MED&PLUS” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mun. Chișinău,  

str. Ion Creangă, nr. 5/4, of. 77 
Acordarea asistenței medicale consultativ-
curative și specializatp de ambulator. Servicii 
diagnostice ecografice și electrocardiografice. 
Investigații de laborator: biochimice, 
imunologice și hepatologice. Medicina 
internistă, cardiologie, pulmonologie, 

reumatologie, pediatrie, neurologie, 
psihoterapie, dermatologie, genecologie, 
urologie, ORL, acupunctură, cosmetologie, 
masaj curativ, manopere parenterale (i/m, i/v, 
perfuzii). 

58. 4579 S.R.L. ”TALINA 
COSMETIC” 

mun. Chișinău, str. N.Anestiade, 
5 

Acordarea asistenței medicale-consultative în 
domeniul dermatologiei, cosmetologiei cu și 
fără afectarea tenului, terapie manuală. 

59. 4580 S.R.L. ”RUROCLINIC” 

or. Ungheni, 
str. Decebal, 14/2 
 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 
imagisticii: tomografiecompeterizată, 
mamografie, ortopantomografie, sonografie, 
osteodensitometrie. 

60. 4581 S.R.L. ”SANA-ESTET” mun. Bălți,  

str. Ștefan cel Mare, nr. 5 

mun. Chișinău, 

str. Ștefan cel Mare, nr. 5 

Acordarea asistenței medicale consultativ-

curative în domeniul cosmetologiei cu 

afectarea tenului, dermatologiei, flebologiei, 

terapeut, nutriționist. 

 

 

 

61. 4582 S.R.L. ”VSV BEAUTY” mun. Bălți, 
str. Decebal 125 

Acordarea asistenței medicale consultativ-
curativă în domeniul dermatovenerologiei, 
chirurgiei plastice.estetice și microchirurgie 
reconstructive, nutriționist, dietolog.  
 
 

 
 
 

62.  4592  S.R.L. ”ACADEMIA 
ZÎMBETULUI” 

mun. Chișinău,  
str. Pădurii, 12 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 
stomatologiei (terapie, ortopedie, chirurgie de 

ambulator). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

63. 4593 S.R.L. ”ORTO-CLASS” mun. Chișinău,,  
str. 31 august 1989, 35, of.1: 
 

mun. Chișinău, 
str. Kiev, 6/1, of. 1 
mun. Chișinău,  
str. Independenței, 34, of. 1 
mun. Chișinău,  
str. T.ciorbă, 10/2, of. 1 

mun. Chușinău,  
str. Gh. Asachi, 54 
mun. Chișinău,  
str. Sarmizecetuza 1 
or. Cahul, 
Pr. Republicii, 20, of.3 

Laboratoare de radiologie și alte tipuri de 
diagnostic similare. Exploatarea instalațiilor 
roentghen în diagnosticul medical. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

64. 4594 S.R.L. ”GRAND DENTAL 
SERVICES” 

mun. Chișinău,  
str. Izmail, nr. 86/4; 
str. Mircea cel Bătrîn nr.42 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 
(terapie, protetică-dentară, ortodonție,  
chirurgie dento-alveolară (de ambulator), 
imagistică dentară. 

65. 4595 S.R.L. ”FOTO DENT” mun. Chișinău, 
bd. Negruzzi, 5 Acordara asistenței medicale de examinare 

radiodiagnostcă digitală cu prelucrarea   
digitală a informației, ortopantomografie și 

tomografie panoramică digitală 

66. 4596 S.R.L. ”CENTRUL ESTETIC 
SANA” 

mun. Chișinău, 
str. Alexandru cel Bun nr. 108/1 Acordarea asistenței medicale consultative în 

domeniul medicinii interne, dermatologiei, 
cosmetologiei, ozonoterapie. 
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67. 4597 S.R.L. ”PROSPECT-UZ” mun. Chișinău, 
str. Alba Iulia, 200/5 Accordarea asistenței medicale consultativ-

curative în domeniul 
neurologiei,traumatologiei, diagnosticare 
fucțională, kinetoterapie, masaj curativ. 

68. 4598 S.R.L. ”AL&DI MEDICAL” mun. Chișinău,  
str. Sfînta Vineri, 70 

Acordarea asistenței medicale consultative 
dediagnosti și tratament. 

69. 4599 S.R.L. ”UROANDROMED” or. Ceadîr-Lunga, 
str. Miciurin, 11/2 

Acordarea asistenței medicale consulttive în 
domeniul urologiei. 

70. 4600 Întreprindere Individuală 
”Stafie Vadim” 

mun. Chișinău, 
str. Andrei Doga 35, of. 34 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie și ortopedie). 

71. 4601 S.R.L. ”MEGA DENTART” mun. Chișnău, 
or. Durlești, 
str-la Ploplor, 16/1 

Laborator tehnico-dentar, prepararea protezelor 
dentare mobile și schiletare din ceramică, 
metaloceramică, metaloacril, combinate și 
simple. 

72. 4602  S.R.L. ”CLINICA FAMILIA” mun. Chișinău,  
or. Codru 
str. Costiujeni, 14 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Acordarea asistenței medicale de diagnosticare, 
consultativ-curative de ambulator și 
spitalicească  în domeniul medicinei interne, 
pediatriei, urologiei, andrologiei, 
sexopatologiei, oftalmologiei, ORL, 

neurologiei, psihologiei, ginecologiei, 
proctologiei, USG, endoscopiei. Fertilizare îin 
vitro+ICSI.  Reproducere umană asistată 
Chirurgie generală și plastică. Proceduri 
injectabile și vaccinări. 

73. 4610 S.C. ”ADRISAN-PRIM” 
S.R.L. 

mun. Chișinău, 
bd. Traian, 10, of. 58 

Acordarea asistenței medicale consultative în 
domeniul medicinii interne, ginecologiei, 
neurologiei,  cardiologiei, endocrinologiei, 
dermatologiei, gastrologiei,USG, 
fibrogastroscopie. 

74. 4611 S.R.L. ”MEDCONSULTING 

SERVICE” 

mun. Chișinău, 

str. A.Pușkin, 47/1 
str. Independenței nr. 54 

Acordarea asistenței asistenței medicale 
consultativ-curative, diagnostic și tratament  

ambulator și staționar de zi în domeniul 
medicinii interne, gastrologie, pneumologie, 
alergologie, cardiologie,  reumatologie, 
mamologie, oncologie, ginecologie, chirurgie, 
endocrinologie, ORL, neurologie, urologie, 
nefrologie, proctologie, psihologie, dietologie, 

dermatovenerologie, flegbolog, nutriționist,  
fizioterapie, reabilitare și medicina fizică, 
USG, ECG, fibrogastroscopie, colonoscopie 
asistență medico-socială de îngrijiri la 
domiciliu, cosmetologie cu și fără afectarea 
tenului. 

75.    

 

76. 4612 Înteprinderea Individuală 
”Babără Igor” 

mun. Soroca, 
str. C. Negruzzi, 4, nr. 106 

Acordarea asistenței medicale-consultative în 
domeniul obstreticii și ginecologiei 

77. 4613 S.R.L. ”GLORIAMED” mun. Chișinău, 
șos. Hîncești 55/4 Acordarea asistenței medicale primare 

(medicina de familie). 
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78. 4614 S.R.L. ”C.M. DOCTOR” mun. Orhei 
str. M.Eminescu nr. 10 

Acordarea asistenței medicale-consultative în 
domeniul alergologiei, anesteziologiei, 
cardiologiei, dermato-venerologiei, diagnostica 

funcțională, endocrinologie, endoscopie, 
ginecologie, urologie, logopedie, medicina 
internă, medicina de laborator, neurologiei, 
nefrologiei, oftalmologiei, ORL, ortopedie și 
traumatologie, pediatrie, psihiatriei, radiologie 
și imagistică medicală, reabilitare medicală și 

medicină fizică, USG (ultrasonografie). 

79. 4615 S.R.L. ”DIAGNOSIS” or. Ceadîr-Lunga, 
str. Miciurin, nr. 2 Acordarea asistenței medicale-consultative în 

domeniul chrirurgiei, terapiei, neurologiei, 
anestiziologiei, neurochirurgiei,  ginecologiei, 
otolaringologiei, imagisticii medicale 
(ultrasonografie, spirografie, 

electrocardiografie, X-ray), 
gastrocolonoscopie, asistență medicală 
stomatologică (terapie, protetică dentară).  

80. 4616 S.R.L. ”CHINEZITERAPIE” or. Ceadîr-Lunga, 

str. V. Lenin nr. 102 
Acordarea asistenței medicale-consultative 

erapeutice în domeniul ORL, neurologiei, 
chineziterapie. 

81. 
 
 
 

4617 S.R.L. ”VIA INTOSANA” or. Ștefan Vodă, 
str. Boris Glavan, 13 

Acordarea asistenței medicale consultative 
 
 

 
 
 
 
 

82. 4618 S.R.L. ”H.B.LABDENT” mun. Chișinău, 
str. V.Alecsandri, 47, nr.2 Laborator tehnico-dentar: confecționarea 

protezelor dentare (mobile și schiletare din 

ceramică, metaloceramică, metaloacril, 
combinate, simple). 

83. 4619 Întreprinderea Individuală 
”CAPSAMUN SERGHEI” 

mun. Chișinău, 
str. Sarmizecetuza, nr. 18 Acordarea asistenței medicale în domeniul 

stomatologiei (terapie, ortopedie, chirurgie de 
ambulator). 

84. 4620 Întreprinderea Individuală 
”SCUTELINIC DENTAL” 

mun. Chișinău,  
str. A.Donici, nr. 1; 
mun. Chișinău, 

str. Vasile Lupu, 61/5 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 
stomatologiei (terapie, ortopedie, chirurgie de 
ambulator). 

 4621 S.R.L. ”VERO-DENT” mun. Chișinău,  
str. Marinescu, nr.2, of. 22 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 
stomatologiei (terapie, ortopedie, ortodonție, 
chirurgie de ambulator, implantologie), 
radioviziografie digitală. 
 

 
 
 

85. 
 

4622 S.R.L. ”ALBERDENT” mun. Chișinău, 
str. I.Creangă, nr. 9 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 

stomatologiei (terapie, ortopedie, ortodonție, 
chirurgie de ambulator, implantologie). 

86. 4623 S.R.L. ”PRO MED ARTIS 
DENT” 

mun. Chișinău, 
str. Gh. Tudor, 3 ”A”, nr. 5 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 
stomatologiei (terapie, ortopedie, ortodonție 
chirurgie de ambulator). 

87. 4624 S.R.L. ”LEVEL-DENT” mun. Chișinău,  
str. Ion Creangă, 5/5, nr. 3 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 
stomatologiei (terapie, protetică dentară, 
ortodonție, chirurgie dento-alveolară (de 
ambulator), Imagistică dentară.. 

88. 4625 Întreprinderea Individuală 

”TOFAN GRIGORE” 

or. Ungheni, 

str. Vasile Alecsandri, 7/7 
Acordarea asistenței medicale în domeniul 
stomatologiei. 

89. 4626 S.R.L. ”DENTLIFE 
DENTISTRY” 

or. Nisporeni, 
str. Alexandru cel Bun, nr. 29/12 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 
stomatologiei (terapie, ortopedie, 
radioviziografie). 

90. 4627 S.R.L. ”ALMAMED-DENT” or. Ceadîr-Lunga, 

sr. Miciurin, 11/2 Acordarea asistenței medicale în domeniul 
stomatologiei (terapie, ortopedie, chirurgie de 
ambulator). 
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91. 4628 Întreprinderea Individuală 
”Popovici Denta” 

raionul Cantemir, 
s. Gotești Acordarea asistenței medicale în domeniul 

stomatologiei (terapie, ortopedie,profilaxie, 
protezare). 

92. 4629 C.M. ”GANIMED” S.R.L.  mun. Chișinău, 
str. Ginta Latină, nr. 17, 
of. 152 

Acordarea asistenței medicale consulttiv-
curativă în domeniul chirurgiei, ginecologiei, 
urologiei, medicina de familie, neurologiei, 
endocrinologiei, ORL, medicina internistă, 
cosmetologiei, examinări USG. 

93. 4630 S.R.L. ”MEDLIFEINVEST” mun. Chișinău, 
str. Miorița, nr. 3/5 

Acordarea asistenței medicale consulttiv-
curativă în  condiții de ambulator și staționar în 
domeniul pediatriei, neonatologiei, 
neurologiei, oftalmologiei, dermatologiei, 

ortopediei, ORL,  endocrinologiei, imagistică 
(ultrasonografie, ecografie), investigații 
clinico-biochimice, vaccinări. 

94. 4631 ÎCS ”CLINICA SANTE” 

S.R.L. 

mun. Chișinău: 

str. Izmail, 84; 
str. Mireca cel Bătrîn, 29/7; 
str. Nicolae Costin, 37. 
mun. Bălți: 
str. Independenței, 37; 
str. Decebal, 124. 

or. Edineț, 
str. Independenței, 93/A. 
or.Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun, 31. 
or. Hîncești, 
str. Mihalcea Hîncu 145. 

or. Ungheni: 
str. Romană, 44; 
str. Romană, 44 ”A”. 
or. Orhei, 
str. Vasile Lupu, 122. 
or. Soroca, 

str. Independenței, 75/4. 
or. Briceni,  
str. Mihai Eminescu, 48/B, nr. 
075. 
or. Strășeni,  
str. Mihai Eminescu, 54, of. 61, 

r-nul Anenii Noi, s. Varnita, str. 
Tighina 66; 
or. Călărași, str. M.Eminescu nr. 
48. 
  

Acordarea asistenței medicale consulttiv-
curativă în  domeniul ginecologiei, urologiei, 

profpatologiei, oncologiei, pediatriei, 
neurologiei, endocrinologiei, reumatologiei, 
gastroenterologiei, dermatologiei, hepatologiei, 
cardiologiei, alergologiei, medicina internă, 
imagisticii (imagistică-sonografie), diagnostic 
clinic de laborator în domeniul biochimiei, 

hematologiei, hemostazei, imunologiei, 
citologiei, microbiologiei și biologiei 
moleculare. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

95. 4632 S.R.L. ”NEUROGEN” mun. Chișinău, 
str. Mircea cel Bătrîn, nr. 3/2 

Acordarea asistenței medicale consultativ-
curativă în  domeniul medicinei primare, 
pedriatriei, ginecologiei neurologiei, urologiei, 
mamologiei, nefrologiei, cardiologiei, 
chirurgei, ORL, gastrologiei, reumatologiei, 

narcologiei, hematologiei, pneumologiei, 
oftalmologiei, proctologiei, ortopediei, 
endocrinologiei, dermatologiei, cosmetologiei 
cu afectarea tenului,  medic de boli 
profesionale, medic internist. Laborator clinic, 
proceduri injectabile (i/m, i/v, perfuzii), USG,  

diagnostic funcțional, fizioterapie, 
kinetoterapie, reflexoterapie. Staționar de zi (4 
paturi). 

96. 4633 S.R.L. ”HOHLAN- 
 ESTET” 

mun. Bălți, 
str. 31 august, 1989/59 Acordarea asistenței medicale-consultative 

specializate de ambulator în domeniul terapiei, 
pediatriei, dermatologiei, cosmetologiei cu 

afectarea tenului (mezoterapie, plazmolifting, 
crioterapie, radiocauterizare). 

97. 4634 S.R.L. ”DOCTOR 
ROMANIUC” 

mun. Chișinău,  
str. Ginta Latină,  nr. 10 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortodonție, chirurgie de ambulator, 
protezare dentară). 
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98. 4635 S.R.L. ”AMATERRA” mun. Chișinău,  
str. Vasile Lupu, nr. 34/2 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonție, chirurgie de 
ambulator, implantologie, radiologie). 

99. 4636 S.R.L. DUMBRAVĂ MED-  
DENTAL” 

mun. Chișinău,  
str. Albișoara, 82/6, of. 4 

Acordarea asistenței medicale stomatologice. 
 

100. 4637 S.R.L. ”IULIAN ȚURCAN 
DENT” 

mun. Chișinău, 
str. Andrei Doga, 28/4 Repararea dispozitivelor medicale/sau a opticii 

și instrumente medicale stomatologice 

101. 4638 Întreprinderea Individuală 
”Donica Mariana” 

mun. Chișinău, 
str. Aleco Russo, 55 ap.218 Fabricarea, repararea dispozitivelor medicale, 

proteze dentare (fără dreptul de montare) 

102. 4639 S.R.L. ”GEODENT G” mun. Chișinău,  

str. Șciusev, 55 
Acordarea asistenței medicale stomatologice 
 
 
 

103. 4640 S.R.L. ”DOLVIT 

COMPANY” 

mun. Chișinău, 

str. Decebal, 3 Acordarea asistenței medicale 
stomatologice,(terapie, ortopedie laborator 
tehnico-dentar). 

104. 4641 S.R.L. ”VERONICA DENT” or. Ungheni, 

str, Alecsei Mateevici 26 
 

Acordarea asistenței medicale 

stomatologice,(terapie, ortopedie) cu excepția 
folosirii metalelor prețioase. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

105. 4642 S.R.L. ”SANTE VIT” mun. Chișinău, str. Miorița 9/2 Acordarea asistenței medicale consultativ 

curative în domeniul neurologiei pediatrice, 
kinetoterapie, EEG, terapie manuală, îngrijiri 
medico-sociale la domiciliu. 
 
 
 

 
 

106. 4643 S.R.L. ”COSGALMED” mun. Cahul, 
str.Ștefan cel Mare, nr. 29 ”A” 

Acordare asistenței medicale consultative, de 
diagnostic și staționar de zi în domeniul 
terapiei, pediatriei, neurologiei,  cardiologiei, 

endocrinologiei, otorinolaringologiei, 
reumatologiei, urologiei, ginecologiei, 
fizioterapiei, imagisticii, ultrasonografie, 
servicii de laborator clinico-
diagnostic,(inclusiv, biochimie și imunologie). 

107. 4644 Înteprinderea Individuală 
”Spoialo Nina” 

mun. Soroca, 
str. C. Negruzzi, 4, nr. 106 

Acordarea asistenței medicale-consultative în 
domeniul pediatriei. 

108. 4645 Înteprinderea Individuală 

”Belous Angela” 

mun. Soroca, 

str. C. Negruzzi, 4, nr. 106 

Acordarea asistenței medicale-consultative în 

domeniul endocrinologiei. 
 
 
 
 
 

 

109. 4646 S.R.L. ”PRIME-DENT-VI” mun. Bălți, 
str. Decebal, nr.144 

Acordarea asistenței medicalre stomatologice. 

110. 4647 S.R.L. ”ZUBMED” or. Comrat, 
str. Pobedî nr. 40 Acordarea asistenței medicalre stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator) 

111. 4648 A.O. ”Tinerii pentru dreptul la 
viață” filiala Bălți 

mun. Bălți, 
str. Victoriei, 7 ”A” 

Acordarea serviciilor consultative și de 
prevenire a infecției HIV, hepatitelor virale, 
infecției cu transmitere sexuală, infecției TB în 

mediul consumatorilor de droguri injectabile și 
lucrătoarelor sexului comercial. 
 

112. 4649 A.O. ”Pentru prezent și viitor” mun. Chișinău,  
str. Columna, 59, nr. 4 

Acordarea asistenței medicale-consultative a 
medicului infecționist, psiholog, consultanță de 

consiliere, inclusiv pre și post test HIV. 
 113. 4650 Întreprinderea Individuală 

”CĂPĂȚÎNĂ ELENA” 
mun. Cahul, 
str. Ștefan cel Mare nr. 47/17 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie). 

114. 4651  S.R.L. ”ZECROSEM” or. Ștefan Vădă, 

str. Zona Industrială 8 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator). 
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115. 4652 Întreprindera individuală 
”VITA-DENT-LÎSÎI” 

or. Ocnița.  
str. Ion Creangă, 49 

Acordarea asistenței medicale stomatologice  

116. 4653 A.O. ”SOS AUTISM” mun. Chișinău, 
str. Grenoble, 191, ”G” 

Acordarea asistenței medico-sociale copiilor cu 
TSA  în domeniul pediatriei, psihiatriei, 
ortopediei și traumatologiei, kinetoterapiei, 
psihologiei, logopediei, îngrijiri la domiciliu 
pentru persoanele cu dizabilități,TSA. 

 
117. 4654 Î.I. ”ORTOPED-

BUȘMACHIU I A” 
r-nul Ialoveni 
s. Rezeni 
str. Grenoble, 257 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonție, chirurgie de 
ambulator, radioviziografie dentară). 

 
 
 
 
 

118. 4655 S.R.L. ”ALVIDENT” mun. Chișinău, 

str. Studenților 7/9 
Acordarea asistenței medicale 
stomatologice.(terapie, ortopedie, chirurgie de 
ambulator). 

119. 4656 S.R.L. ”GRAND MED 
DENT” 

mun. Chișinău,  
bd. Dacia, 26/4 Acordarea asistenței medicale 

stomatologice.(terapie, ortopedie, chirurgie de 
ambulator). 

120. 4657 S.R.L. ”DOLINA VITA” mun. Chișinău, 
str. Grenoble, 193 Acordarea asistenței medicale 

stomatologice.(terapie, ortopedie, chirurgie de 

ambulator). 

121. 4658 S.R.L. ”AD DENT” r-nul Ialoveni, 
s.Puhoi Acordarea asistenței medicale 

stomatologice.(terapie, ortopedie, chirurgie de 

ambulator, radioviziografie dentară). 

122. 4659 S.R.L. ”DOBAN-
FITOVITAL” 

mun. Chișinău, 
str. Vadul-lui-Vodă Acordarea asistenței medicale în domeniul 

medicinei de familie. 

123. 4660 S.R.L. ”SINABAN” r-nul Telenești, 

s. Bănești Acordarea asistenței medicale 
stomatologice.(terapie, ortopedie, chirurgie de 
ambulator). 

124. 4661 Î.I. ”PROCOPII FEODORA” mun. Soroca, 
str. C.Negruzzi, 4, nr. 106 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 
reumatologiei. 

125. 4662 S.R.L. ”ALTER EGO-MED” mun. Chișinău, 
str.Alba Iulia, 81/3 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 
dermatologiei, (cosmetologiei) 

endocrinologiei, oncologiei, 
otorinolaringologiei, neurochirurgiei, 
anestiziologiei, terapiei intensive, staționar de 
zi. 
 

126. 4663 S.R.L. ”ȚAPEȘ-DENT” mun. Chișinău,  
str-la Lvov, 66/1 

Acordarea asistenței medicale 
stomatologice.(terapie, ortopedie, chirurgie de 
ambulator). 
 

127. 4664 S.R.L. ”ARTIC DENT” mun. Chișinău, 
str. A.Șciusev, 58, of. 2 Acordarea asistenței medicale 

stomatologice.(terapie, ortopedie, chirurgie de 
ambulator). 

128. 4665 S.R.L. ”CALFA DENT” mun. Chișinău,  
bd. Dacia nr. 2 

Acordarea asistenței medicale 
stomatologice.(terapie, ortopedie, chirurgie de 
ambulator). 

129. 4666 S.R.L. ”SEJETA COM”” or. Cahul, 
str. Ștefan cel Mare 27 

Acordarea asistenței medicale consultative în 
domeniul endoscopiei, imagisticii, sonografiei, 
urologiei și ecografiei. 

130. 4667 S.R.L. ”LIMERANCE” mun. Chișinău, 
str-la Teatrului 2 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 
dermatologiei (cosmetologiei). 

 
131. 4668 Asociația Obștească 

”GENDERDOC-M” 

mun. Chișinău, 

str. Valeriu  Cupcea,nr. 72/1 

Acordarea asistenței medicale-consultative și 

consiliere de diverse tipuri, testarea HIV (teste 
rapide) sifilis și HIV. 
 
 

132. 4669 Întreprinderea Individuală 
”NATALIA CARAZANU” 

or. Călărași, 
str. Biruinței, nr.6 

Acordarea asistenței medicale-consultative în 
domeniul pediatriei și neonatologiei. 
 133. 4670 S.R.L.  ”DENTSAPIENS” or. Vulcănești, 

str. Frunze, nr. 20/1 
Acordarea asistenței medicale 
stomatologice.(terapie,protetica dentară, 
chirurgie dento-alveolara (de ambulator). 
Imagistică dentară. Laborator tehnico dentar. 

134. 4671 S.R.L. ”NikArt-Dent” mun. Comrat 
str. Pobeda, nr.69/1 

Acordarea asistenței medicale stomatologice. 
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135. 4672 S.R.L. ”ADRY-DENT” mun. Chișinău, 
str.Ismail, nr. 84 

Acordarea asistenței medicale stomatologice. 
(terapie, ortopedie) prepararea protezelor 

dentare din ceramică  
și metaloceramică. 

136. 4673 S.R.L. ”TIRA-DENT” mun. Chișinău, 
bd. Traian nr. 22  

Laborator tehnico-dentar. 

137. 4674  S.R.L. ”DOCTOR 
COROBCEANU” 

mun. Chișinău,  
str. Armenească, nr.108 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 
neurologiei, neurofiziologiei și pediatriei. 

138. 4675 S.R.L. ”AERVITAL-DENT” mun. Bălți,  
str. Feroviarilor, 23/22 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie). 

139. 4676 S.R.L. ”TUDOR DENT” mun. Chișinău, 

str. Sf. Gheorghe, nr. 2 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonție, chirurgie de 
ambulator). 

140. 4677 S.R.L. ”OZONE BEATY” mun. Chișinău, 
str. A. Puskin, nr. 35 Acordarea asistenței medicale-consultative-

curative. Consultația medicului internist, 
dermatolog, gastrolog, flebolog. Consultații în 

domeniul cosmetologiei, ozonoterapiei, 
prelevarea probelor prin biopsie. 

141. 4678 S.R.L. ”DOCTOR 
CERBUSCA” 

mun. Chișinău,  
str. Traian, nr. 23/1 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator). 

142. 4679 S.R.L. ”GUMENIUC 
DINASTIA-DENT” 

mun. Bălți, 
str. Bulgară nr. 37, ap.1 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonție, chirurgie de 
ambulator). 

143. 4680 S.R.L. ”AM&FAMILY” mun. Chișinău, 
bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13/2 

Acordarea asistenței medicale-consultative în 
domeniul pediatriei. Proceduri injectabile, 

vaccinări. 

144. 4681 S.R.L. ”STYLE DENT 
WHITE” 

mun. Chișinău, 
str. Milano, 1/b, nr. 001 Acordarea aistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator, 
implantologie). Radiodiagnostic dentar cu 
prelucrarea digitală a informației, 
ortopantomografie panoramică. 

145. 4682 S.R.L. ”IRAIDA DENT” or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun, nr. 53 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator) cu 

excepția folosirii materialelor prețioase. 

146. 4683 S.R.L. ”PRO NEW DENTAL” mun. Chișinău, 
str. Ion Creangă, 5/5, nr. 4 

Laborator tehnico-dentar. Preparara protezelor 
dentare mobile și schiletare din ceramică, 
metaloceramică, metaloacril, combinate, 

simple. 

147. 4684 S.R.L. ”ASPECT DENT” mun. Chișinău, 
str. 31 august 1989, nr. 93/12  Laborator tehnico-dentar. Fabricarea protezelor 

dentare mobile și schiletare din ceramică, 
metaloceramică, metaloacril, combinate, 
simple. 

148. 4685 S.R.L. ”MICROSCOP 
DENTAL CLINIC” 

or. Fălești, 
str. M.Eminescu, nr. 2 ”F” Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonție, chirurgie de 

ambulator). 

149. 4686 S.R.L. ”CENTRUL 
MEDICAL CIM.2” 

or. Cimișlia, 
str. Alexandru cel Bun,  
nr. 135 ”A” 

Acordarea asistenței medicale-consultative în 
domeniul radiologiei și imagisticii medicale 

(imagistică-sonografie). 

150. 4687 S.R.L. DENTSLAV-PRIM” mun. Bălți 
str. Dostoevschii, nr. 2 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 
(terapie, ortopedie, ortodonție, chirurgie de 
ambulator). 

151. 4688 S.R.L. ”LECOS-DENT” mun. Chișinău, 
str. Trandafirilor 16, nr. 156 

Laborator tehnico-dentar. Prepararea 
protezelor dentare mobile și schiletare din 
ceramică, metaloceramică, metaloacril, 

combinate, simple. 
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152. 4689 S.R.L. ”MED&PLUS” mun. Chișinău, 
str. Ion Creangă, nr. 5/4, of.55 

Asistenă specializată de ambulator. 

153. 4690 S.R.L. ”ARTVITAL-DENT” mun. Chișinău, 
str. Feroviarilor nr. 23/22 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonție, chirurgie de 
ambulator). 

153. 4691 S.R.L. ”JACKRONCOM” mun. Bălți,  
str. 1 Mai nr. 31/3 Acordarea asistenței medicale-consultative în 

domeniul oftalmologiei. 

154. 4692 S.R.L. ”CROWNDENT” mun. Chișinău, 

str. Cuza Vodă, nr. 8/5 
Laborator tehnico-dentar. Prepararea 

protezelor dentare mobile și schiletare din 
ceramică, metaloceramică, metaloacril, 
combinate, simple. 

155. 4693 S.R.L. ”COMPLEX DENT” mun. Chișinău, 
str. Busuiocești, nr. 16 

Laborator tehnico-dentar. Prepararea 

protezelor dentare mobile și schiletare din 
ceramică, zirconiu, metaloceramică, 
metaloacril, flexibile,  combinate, simple. 

156. 4694 S.R.L. ”FISA PRIM GROUP” mun. Chișinău, 
str. G.Latină, nr. 48, of. 105 

Acordarea asistenței medicale stomatologice  
(terapie, ortopedie, ortodonție, chirurgie de 

ambulator și dentoalveolară, implantologie, 
paradontologie, estetică facială) 

156. 4695 S.R.L. ”DENTAL-
LABORATORY” 

mun. Chișinău, 
str. G.Latină, nr. 48, of. 104 

Laborator tehnico-dentar. Prepararea 
protezelor dentare mobile și schiletare din 

ceramică, metaloceramică, metaloacril, 
flexibile, combinate, simple. 

157. 4696 S.R.L. ”DR. CARAUȘ” mun. Chișinău, 
str. Minsk nr. 28, of. 18 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonție, chirurgie de 

ambulator). 

158. 4697 S.R.L. ”ORTODONTICA” mun. Chișinău, 
str-la Teatrului nr. 2/1 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonție,chirurgie de 

ambulator). 

159. 
 

4698 Întreprinderea Individuală 
”DENTA-ILAȘCIUC” 

raionul Cahul 
s. Zîrnești Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonție, chirurgie de 
ambulator).  

160. 4699 S.R.L. ”MARIMED-ECO” or. Cantemir, 
str. Ștefan-Vodă, nr. 40/A 

Acordarea asistenței medicale-consultative de 

diagnostic și tratament specializate în 

domeniul sănătății umane. 
 

161. 4700 S.R.L. ”NEUROVIZOR” or. Cahul  
str. Ivan Spirin, nr. 84 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 

neurologiei. 

162. 4701 S.R.L. ”RODENT” or. Drochia, 
str. 31 august, nr. 14/2 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator). 

163. 
 

4702 S.R.L. ”FAVORIT DENTAL” mun. Chișinău, 
str. O.Ghibu, nr.7/3,of.88 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie). 

164. 4703 S.R.L. ”DENTA CERAMIC” mun. Chișinău, 

str. Sfînta Vineri, nr. 71 
Laborator tehnico-dentar. Fabricarea protezelor 

dentare mobile și schiletare din ceramică, 

metaloceramică, metaloacril, combinate, 

simple. 

165. 4704 S.R.L. ”NATURMED PLUS” mun. Chișinău,  

str. Cuza-Vodă nr. 13/8, of. 9 
Acordarea asistenței medicale-consultative, 

curative în domeniul dermatologiei, 

cosmetologiei, cu și fără afectarea tenului 

(mezoterapie), proceduri injectabile (i/m, i/v, 

i/c), ozonoterapie. 

166. 4705 S.R.L. ”STOMATOLOGIE-
LUX” 

r-nul Ocnița 
s. Lipnic 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonție, chirurgie de 

ambulator). 
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167. 4706 S.R.L. ”NICODENT 
ESTETIC” 

or. Orhei 
str. M.Sadoveanu nr. 32 ”A” 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie) cu excepția folosirii 

metalelor prețioase. 

168. 4707 S.R.L. ”DR.T.TERZI” mun. Chișinău, 
str. G.Vieru nr. 13 

Acordarea asistenței medicale-consultative în 

domeniul cosmetologiei cu și fără afectarea 

tenului. (masaj facial, terapia-lazer). 

169. 4708 Întreprinderea Individuală 
”FLOCOSU TRAIAN” 

or.Drochia 
str. Independenței nr. 17 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator). 

170. 4709 S.R.L. ”ARTA 
ZÎMBETULUI”” 

or. Drochia 
str. 31 august 1989 nr. 33,  

of. 30 

Laborator tehnico-dentar. Protezare dentară. 

171. 4710 S.R.L. ”KVAZAROS-MED” mun. Bălți 
str. Decebal nr. 101 

Acordarea asistenței medicale-consutative în 

domeniul gastrologiei. Sonografie, endoscopie, 

prelevare probe citologice și histologice. 

172. 4711 Î.M. ”CENTRUL 
STOMATOLOGIC 
DUBĂSARI” 

raionul Dubăsari 
s. Ustia 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, chirurgie de ambulator). 

173. 4712 S.R.L. ”GENESIS DENTAL” mun. Chișinău 
or. Durlești 

str. L.Deleanu nr. 24 of. 010 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie, ortodonție, chirurgie de 

ambulator), imagistică dentară. 

174. 4713 S.R.L. ”ARCTIC DENT” mun. Chișinău 
str. A. Șciusev nr. 58, of.2 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie,  chirurgie de ambulator). 

175. 4714 S.R.L.”ELE-GANT DENT” mun. Chișinău 
str. Gh. Asachi nr. 44 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie,  ortodonție, chirurgie de 

ambulator). 

176. 4715 S.R.L. ”DENTINA&CO” mun. Chișinău 
str. Armenească nr. 6/5 Laborator tehnico-dentar. Prepararea 

protezelor dentare mobile și scgiletare din 

metaloceramică, metaloacril, combinate, 

simple. 

177. 4716 S.R.L. ”MIRSTOM-DENT” raionul Sîngerei 
s. Pepeni Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, ortopedie,  chirurgie de ambulator). 

178. 4717 S.R.L. ”LEOPATIX” mun. Chișinău 
str. Tighina nr. 20 Acordarea asistenței medicale-consultative în 

domeniul dermatologiei și cosmetologiei. 

179. 4718 S.R.L. ”DENTALCHIR” or. Cantemir 
str. Ștefan Vodă nr. 2 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento 

alveolară (de ambulator). 

 
180. 4719 S.R.L. ”SV-DENT-CLINIC” or. Ștefan Vodă, 

str. 31 august 1989 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție,   

chirurgie dento alveolară (de ambulator). 

182. 4720 S.R.L. ”ONIX AE” mun. Chișinău 
str. Așhabad nr.127/7 of. Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție,   

chirurgie dento alveolară (de ambulator). 

183. 4721 S.R.L. ”DR. NATALIA 
RUSSU” 

mun. Chișinău 
str. V.Alecsandri nr.147, of. 1 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție,   

chirurgie dento alveolară (de ambulator) 

implantologie , imagistică dentară. 
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184. 4722  S.R.L. ”S.G.-DENT” mun. Chișinău 
str.Dumitru Rîșcanu nr. 14, of. 

”A” 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento 

alveolară (de ambulator) imagistică dentară. 

185. 4723 S.R.L. ”AESTHETIC 
DENTAL CLINIC” 

mun. Chișinău 
str. Ginta Latina nr. 12/12 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție,   

chirurgie dento alveolară (de ambulator) 

implantologie, imagistică dentară. 
186. 4724 S.R.L. ”CLINICA DE 

ENDOCRINOLOGIE” 

mun. Chișinău 

str. Mitropolit Bănulescu- 
Bodoni nr. 14 

Acordarea asistenței medicale-consultative în 

domeniul ginecologiei, urologiei, 

endocrinologiei, neurologiei, 

gastroenterologiei, cardiologiei, pediatriei, 

mamologiei,, USG, prelevarea analizelor de 

sînge și secrețiilor urogenitale. 

187. 4725 S.R.L. ”ALINMED” mun. Cahul 

str. M. Viteazu nr. 2, of. 71 Acordarea asistenței medicale în domeniul 

oncologiei 

188. 4726 I.P. Centrul de Plasament 
pentru Vîrstnici ”EMINE 
ERDOGAN” 

UTA Găgăuzia 
mun. Ceadîr-Lunga  
str. Lenin nr. 118 

Acordarea asistenței medico- socio-

psihologică. 

189. 4727 S.R.L. ”AUTO IUGA” mun. Chișinau 
str. Șoimari nr. 8 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, 

implantologie, chirurgie dento-alveolară (de 

ambulator) imagistică dentară 

(ortopantomografie, viziografie).  

 
190. 4728 S.R.L. ”DIOS MAGICO” mun. Chișinău 

str.Ismail nr. 84 

Acordarea asistenței medicale consultativ-

curative în domeniul pediatriei. 

191. 4729 S.R.L. ”DOCTOR 
POROSENCOV” 

mun. Chișinău, 
str. Mitropolit Gavriil 

Bănulescu-Bodoni 
Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, 

implantologie, chirurgie dento alveolară (de 

ambulator). 

192. 4730 Î.I. ”OBOROC OXANA” or. Edineț 

str. Alexandru cel Bun 
nr. 59/10 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară). 

193. 4731 S.R.L. ”DINA-DENT” mun. Chișinău 
str. Grenoble nr. 257 

Acordarea asistenței medicale stomatologice. 

Laborator tehnico-dentar. Prepararea 

protezelor dentare mobile și schiletare din 

metaloceramică, metaloacril, combinate, 

simple. 

194. 4732 S.R.L. ”ORTHOX” mun. Chișinău 
str. Grenoble nr. 257 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, chirurgie 

dento alveolară (de ambulator). 

195. 4733 S.R.L. ”IMPLANTOFIX” mun. Bălți, 
str. Ștefan cel Mare nr. 8/3 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento 

alveolară (de ambulator). 

196. 4734 S.R.L. ”DENTINOVA LUX” mun. Chișinău, 
str. Botanica Veche nr. 21,  
of. 21 

 
Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(protetică dentară, ortodonție, chirurgie dento 

alveolară (de ambulator). 

197. 4735 S.R.L. ”UDC-UNIVERSAL 
DENTAL CLINIC” 

mun. Chișinău, 
str. M. Varlaam nr. 74, of. 5 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento 

alveolară (de ambulator). 
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198. 4736 S.R.L. ”DENTAL SPA” mun. Chișinău, 
str. Decebal nr. 6/2 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, 

implantologie, chirurgie dento alveolară (de 

ambulator), imagistică dentară digitală. 

199. 4737 S.R.L. ”LASER PROMED 

CENTER” 

mun. Chișiău, 

str. Mihail Kogâlniceanu nr. 66 
Acordarea asistenței medicale consultativ-

curative în domeniul dermatologiei, 

cosmetologiei. Consultația medicilor: 

endocrinolog, dermatolog, flegbolog, terapeut. 

Proceduri injectabile (i/m, i/v, subcutanat) 

Crioterapie, cosmetologie prin inoculare 

(mezoterapie, lifting plastic de contur prin 

aparataj laser). Balneoterapie, masaj curativ. 

200. 4738 S.R.L. ”OFTALMOCRIS” mun. Bălți, 

str. Bulgară nr. 37, of. 2 
Acordarea asistenței medicale-consultative în 

domeniul oftalmologiei (determinarea acuității 

vizuale, corecție optică, perimetria, tonometria, 

oftalmoscopia). 

201. 4739 S.R.L. ”MIDLTON” mun. Chișinău 
str. Vasile Alecsandri  

nr. 87, of.1 

Acordarea asistenţei medicale,  consultative-

curative în domeniul neonatologiei, pediatriei, 

ORL, neurologiei, ortopediei, chirurgiei, 

endocrinologiei, cardiologiei, oftalmologiei, 

ginecologiei, dermatologiei, mamologiei, 

urologiei. Investigații clinice-diagnostice, 

USG. Proceduri injectabile (i/m, i/v, perfuzii). 

Staționar de zi. 

202. 4740 S.R.L. ”CLINICA DE 
GASTROENTEROLOGIE ȘI 
HEPATOLOGIE” 

mun. Chișinău, 
bd. Moscovei nr. 15/7 

Acordarea asistenței medicale-consultative în 

domeniul gatroenterologiei și hepatologiei. 

203. 4741 S.R.L. ”ALTAVITA-LUX” mun. Chhișinău, 

str. Sarmizeceuza nr.18 
Acordarea asistenței medicale în domeniul 

cosmetologiei cu afectarea tenului. 

204. 4742 S.R.L. ”EcoScan-D” raionul Ialoveni 
s. Ruseștii Noi 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento-

alveolară (de ambulator), imagistică dentară. 

205. 4743 S.R.L. ”CSD LAB” mun. Chișinău 

str. Natalia Gheorghiu nr. 3 
Acordarea asistenței medicale specializate. 

Laborator clinico-biochimic, imunologic, 

citologic, morfopatologic. 

206. 4744 S.R.L. ”MEDICINĂ 
REGENERATIVĂ 
MODERNĂ” 

mun. Chișinău 
str.Cuza Vodă nr. 29/1 Acordarea asistenței medicale consultativ-

curative în domeniul prelevării, testării, 

prelucrării, conservării, stocării țesuturilor 

și/sau celulelor pentru transplant și transplant 

de țesuturi și celule de origine umană (măduvă 

osoasă autologă, țesut adipos autolog, celule 

hematopoietice autologe din sângele periferic) 

în scopuri terapeutice. 

207. 4745 S.R.L. ”CORDIMED-
SERVICE” 

mun. Bălți 
str.A.Pușkin nr. 52/3 Acordarea asistenței medicale stomatologice. 

Laborator tehnico-dentar. Confecționarea 

protezelor dentare.  

208. 4746 S.R.L. ”ALFA BIOBANK” mun. Chișinău 
str.Decebal nr. 82/5 Acordarea asistenței medicale în domeniul 

prelevării, testării, procesării, cultivării, 

conservării, păstrării, distribuirii, codificării și 

trasabilității țesuturilor și celulelor umane. 

209. 4747 S.R.L. ”INAMEL DENT” mun. Bălți 
str. Tiraspol nr. 2, of. 1 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară).  

210. 4748 S.R.L. ”PROLAB DENT” mun. Chișinău 
str. Zelinski nr. 15/4, of.11 

Acordarea asistenței medicale stomatologice. 

Confecționarea protezelor dentare din ceramică 

și metaloceramică. 
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211. 4749 S.R.L. ”MEDICAL SUPORT” mun. Ungheni 
str. B. Lăutaru nr. 26 

Acordarea asistenței medicale-consultative în 

domeniul medicinei interne, ginecologiei, 

pediatriei, neuropediatriei, ORL, 

traumatologiei și ortopediei, terapiei, 

endocrinologiei, cardiologiei, neurologiei, 
dermatologiei, imagistică medicală, ecografie. 

Laborator clinico-chimic, imunologic și 

hematologic. 

 

212. 4750 S.R.L. ”BEȘELEA DIANA” raionul Anenii Noi  
s. Varnița Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie,protetică dentarp, chirurgie dento-

alveolară (de ambulator). 

213. 4751 S.R.L. ”ECLIPSE&CO” mun. Chișinău, 
str. Independenței nr.16/4 Acordarea asistenței medicale consultativ-

curative în condiții de ambulator (flegbolog, 

urolog, ginecolog, terapeut, 

gastrolog,endocrinolog, dermatolog)și staționar 

(chirurgie generală, anesteziologie, 

ozonoterapie); USG, proceduri injectabile (i/m, 

i/v, perfuzii). 

214. 4752 S.R.L. ”LUMINĂ ȘI IUBIRE” mun. Chișinău 
str. Alexei Mateevici nr.27/1 

Acordarea asistenței medicale consultative în 

domeniul psihologiei  și psihoterapiei. 

215. 
 

4753 S.R.L. ”SMARTDENT” mun. Chișinău 
str. Mircea cel Bătrîn nr. 3 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento-

alveolară (de ambulator), imagistică dentară. 

216.  4754 S.R.L. ”FARMCOMPLEX 
PRIM” 

mun. Cahul 
str. Ștefan cel Mare nr. 29 ”A” 
teritoriul deservit: s. Borceag, 
Frumușica, s. Chioselia Mare; 

mun. Cahul: str. Șcheea, str. G. 
Coșbuc, str. M.Spătaru, str. 
P.Movilă, str. Independenței, str. 
Livezilor, str. Trandafirilor, str. 
Câmpiilor, str. P. Dumitriu nr. 
27-75, str. Lipcani nr. 1-44, str. 

Vișinilor nr. 1-50, str. 
Dorobanților nr. 1-35, str. M. 
Viteazul nr. 41, 47, 49, 51, str. 
T.Ciorbă, str.  Lăutarilor, str. 
Livezilor, str. Ștefan cel Mare, 
str. Garoafelor, str. Păcii, str. 

Plugarilor, str. Pușkin, str. 
Sanatoriului, str. Caragiale, str. 
Dunării, str. Veche. 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 

medicinei de familie, vaccinare, triaj. 

217. 4755 S.R.L. ”NELLY DENT 
GROUP” 

mun. Chișinău 
str.Ion Inculeț nr. 105/2, nr. 2 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, chirurgie 

dento-alveolară (de ambulator), imagistică 

dentară. 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

218. 4756 S.R.L. ”I.N. DENT-PLUS” mun. Căușeni, 

str. Ana și Alexandru nr. 20 
 

Acordarea asistenț ei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară). 

219. 4757 S.R.L. ”GA&-STOM” mun. Chișinău 
str. Vasile Alecsandri nr. 47 Laborator tehnico-dentar. Confecționarea 

protezelor dentare mobile și schiletare din 

ceramică, metaloceramică, metaloacril, 

combinate, simple. 

220. 4758 A.O. ”SOS AUTISM” mun. Chișinău 
str. Grenoble nr. 191 

Acordarea asistenșei medico-sociale copiilor 

cu TSA în domeniul pediatriei, psihiatriei, 

traumatologiei, kinetoterapie, psihologie, 

logopedie. 

221. 4759  S.R.L. ”ODONTEMA” mun. Chișinău 
str. Romană nr. 1 Acordarea asistenț ei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară). 
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222. 4760 S.R.L. ”ERA MED CLINICA 
DR. EREMCIUC” 

mun. Chișinău, 
str. Traian nr. 23/1 

Acordarea asistenț ei medicale stomatologice 

(terapie, ortodonție, chirurgie dento-alveolară 

(de ambulator). 

223. 4761 S.R.L. ”EXISTDENT” mun. Chișinău, 
str. Ciuflea nr. 4 

Acordarea asistenț ei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento-

alveolară (de ambulator), imagistică dentară. 

224. 4762 S.R.L. ”MIROSLAVA 

SMILE” 

mun. Chișinău 

str. Cuza-Vodă nr. 13/8, 
of. 10, 13 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție), 

implantologie. Imagistică dentară. 

225. 4763 S.R.L. ”NVC-DENT” or. Florești 
str. Dacia nr.34, of. 29 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție), 

implantologie. Imagistică dentară. 

226. 4764 S.R.L. ”BRAND SHOP” mun. Chișinău 
str. E.Coca nr.41 ”G” 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 

dermatologiei și cosmetologiei prin inocularea 

tenului (mezoterapie, plastie de contur, lifting) 

și fără afectarea tenului. 

227. 4765 S.R.L. ”EXPERT CLINIC” mun. Chișinău 
str. Tadeuș Malinovschi  nr. 14 

Acordarea asistenței medicale  în domeniul 

chirurgiei generale, plastice, estetică, 

endoscopiccă, anesteziologie, reanimatologie, 

plasmoferez, acupunctură, ozonoterapie, masaj 

curativ, cosmetologie cu și fără afectarea 

tenului. Consultația medicilor ORL, ginecolog, 

urolog, dermatocosmetolog, neurolog, 

psiholog, endocrinolog, oncolog, flegbolog, 

nutriționist, proceduri injectabile (i/m, i/v, 

perfuzii). Investigații de laborator clinico-

diagnostice și imunologice. Staționar de zi 

pentru patru paturi. 

228. 4766  S.R.L.”MEDICAL DENT” or. Ceadîr-Lunga 

str. Lenin nr. 102 Acordarea asistenț ei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară). 

229. 4767 S.R.L. ”GENESYS 
SOLUTIONS” 

mun. Chișinău 
str. Dokuceaev nr.13 

Acordarea asistenței medical consultativ-

curative de diagnosticare și tratament în 

domeniul endocrinologiei, neurologiei, 

hepatologiei. Colectarea fluidelor biologice. 

330. 4768 S.R.L. ”SIARIC” mun. Chișinău 
s. Colonița 
str.Hipocrat nr. 3 

Acordarea asistenț ei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară). 

331. 4769  S.R.L. ”STOM ESTET” mun. Chișinău 
str. Sfatul Țării nr. 61 ”A” 

Acordarea asistenț ei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento 

alveolară (de ambulator). 

332. 4770 S.R.L. ”DINȚI PERFECȚI” mun. Bălți 
str. Ștefan cel Mare nr. 72 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento 

alveolară (de ambulator). 

333. 4771 S.R.L. ”CITY SMILES” mun. Chișinău, 
str. Mihai Viteazu nr. 10/1 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, 

implantologie, pedodonție, chirurgie dento 

alveolară (de ambulator), imagistică dentară. 
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334. 4772 S.R.L. ”CENTRUL DE 
DIAGNOSTIC 

SCANEXPERT” 

mun. Chișinău, 
str. Tighina nr. 49, bl. 5 

Acordarea asistenței medicale specializate și 

de diagnostic, consultația medicilor: cardiolog, 

internist, neurolog, pulmonolog, proctolog; 

tomografie computerizată, ultrasonografie, 
proceduri injectabile, (i/v și i/m) cu 

consultarea medicului anesteziolog. 

335. 4773 S.R.L. ”MULTI MEDICA” mun. Chișinău 
bd. Moscova nr. 4/5 Acordarea asistenței medicale consultative-

curative în domeniul medicinei interne, 

reumatologiei, nefrologiei, cardiologiei, 

neurologiei, pediatriei, endocrinologiei, 

gastrologiei, ortopediei, dermatologiei, 

alergologiei. Proceduri injectabile (i/m, i/v, 

subcutan). Fisioterapie, kinetoterapie, masaj 

curativ, ozonoterapie, acupunctură. 

336. 4774 S.R.L. ”DANNADENT” mun. Cahul 
bd. Victoriei nr. 16/003 Acordarea asistenț ei medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară,  chirurgie dento-

alveolară (de ambulator), imagistică dentară. 

337. 4775 S.R.L. ”A-JUR GI” or. Ialoveni 
str. Alexandru cel Bun 

Acordarea asistenței medicalede 

ultrasonografie. 

338. 4776 S.R.L. ”VA-ALEX DENT” mun. Chișinău 

str.Ismail nr. 86/3 
Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară). 

339. 
 

4777 S.R.L. ”TEHNODENT PRIM” mun. Chișinău, 
str. Nicolae  

Milescu Spătaru nr. 9/4 

Laborator tehnico dentar. Confecționarea 

protezelor dentare  mobile, combinate, 

schiletare din ceramică, metaloceramică, 

metaloacril. 

340. 4778 S.R.L. ”DENTUS PLUS” mun. Chișinău 
str. Gheorghe Asachi nr. 4 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, chirurgie 

dento-alveolară (de ambulator), implantologie. 

Imagistică dentară. Laborator tehnico-dentar: 

confecționarea protezelor dentare din acril. 

 

341. 4779 S.R.L. ”DIA DENTS” mun. Chișinău 
dstr.Colina Pușkin nr. 18 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, chirurgie 

dento alveolară (de ambulator). Imagistică 

dentară. 

342. 4780 S.R.L. ”ORTO-PANMED” or. Criuleni 

Acordarea asistenței medicale 

stomatologice:Imagistică dentară. 

343. 4781 S.R.L. ”RACUDENT” or. Cimișlia 
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.18 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento 

alveolară (de ambulator). Imagistică dentară. 

344. 4783 S.R.L. ”SAMSATA” mun. Chișinău, 
str. Decebal nr. 23/1 

Acordarea asistenței în domeniul 

cosmetologiei cu afectarea tenului. 
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345. 4784 S.R.L. ”PARTENER DENT” mun. Chișinău 
str. Studenților nr. 7/7 

Laborator tehnico-dentar. Prepararea 

protezelor dentare  mobile și schiletare, din 

metaloceramică, metaloacril,, combinate, 

simple. 

346. 4785 S.R.L. ”NUCHI-STOM” mun. Chișinău 

str. Vlaicu Pîrcălab nr. 52 

Acordarea asistenței medicale stomatologice  

(terapie, protetică dentară, chirurgie dento 

alveolară (de ambulator). Laborator tehnico 

dentar. Preparsarea protezelor dentare. 

347. 4786 S.R.L. ”M-DENTAL 
EXPERTS” 

mun. Chișinău 
str. Hristo Botev nr. 21, of. 2 

Acordarea asistenței medicale stomatologice  

(terapie, protetică dentară, ortodonție, 

pedodonție). 

348. 4787 S.R.L. ”ALMA CLINIC” mun. Chișinău 
str. Ginta Latina nr. 10 Acordarea asistenței medicale consultativ-

curative în domeniul 

dermatocosmetologiei:proceduri injectabile 

(i/m, i/v, subcutanat), biorevitizare, 

mezoterapie, proceduri cosmetologice (epilare 

cu lazer, masaj endermologic LPG). 

349. 4788 S.R.L. ”ELODI-FARM” or. Taraclia 
str. Lenin nr.142 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 

oftalmologiei. 

350. 4789 S.R.L. ””LIKE DENT” mun. Chișinău 

str. Pietrăriei nr. 19/A 

Acordarea asistenței medicale stomatologice  

(terapie, protetică dentară, ortodonție, chirurgie 

dento alveolară (de ambulator, implantologie). 

Imagistică dentară. 

351. 4790 S.R.L. ”CLINICA FORUM” mun. Chișinău, 
str. Gheorghe Asachi nr. 1 

Acordarea asistenței medicale consultativ-

curativă specializată, chirurgicală de ambulator 

și spitalicească, fizioterapie. 

352. 4791 S.R.L. ”ORTOSTOM” mun. Chișinău, 
str. Mirecea cel Bătrîn  
nr. 48, of.4 ”A” 

Acordarea asistenței medicale stomatologice  

(terapie, protetică dentară, ortodonție). 

353. 4792 Centrul Medical ”EMANUEL” mun. Chișinău 
str.Alexandru cel Bun nr.140 Acordarea asistenței  medicale consultativ-

curative în domeniul medicinei internistice, 

pediatriei, ortopediei, cardiologiei 

reumatologiei, neurologiei, ORL, 

gastroenterologiei, ginecologiei, urologiei, 

oftalmologiei, endocrinologiei. Examinări 

clinico-diagnostice, USG, ozonoterapie, 

fizioterapie, proceduri injectabile. 

Stomatologie (terapie, protetică dentară, 

chirurgie dento-alveolară (de ambulator). 

Îngrijiri la domiciliu. 

354. 4793 S.R.L. ”SANODENT 
CLINIC” 

mun. Chișinău 
str. Alecu Russo nr. 15, of. 49 

Acordarea asistenței  medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, 

implantologie, endodonție, chirurgie dento-

alveolară (de ambulator). Imagistică dentară. 
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356. 4794 covid 19  

 

357. 4795 Constructorul 
 

 

 

358. 4796 S.R.L. ”SPECTRUM 
DENTAL CLINIC” 

mun. Chișinău 
str. Independenței 4/6 

Acordarea asistenței  medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, 

pedodonție, implantologie, chirurgie dento-

alveolară (de ambulator). 

 
359. 4797 S.R.L. ”IMPLANTTERRA 

CLINIQUE” 

or. Ialoveni 

str. Alexandru cel Bun nr. 61/2 
Acordarea asistenței  medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, chirurgie 

dento-alveolară (de ambulator), imagistică 

dentară. 

360. 4798 S.R.L. ”ORTHOGNATICA 

3M” 

mun. Chișinău 

str. Alessandro Bernardazzi  
nr. 83 

Acordarea asistenței  medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, 

pedodonție, chirurgie dento-alveolară (de 

ambulator). 

 361. 4799 ÎI ”GLAVAN AURELIA” mun. Chișinău, 
str. București nr.117, of. 302 

Acordarea asistenței medicale specializate 

consultativ-curativă: consultația medicului 

neurolog, neurochirurg, neuropsiholog. 
362. 4800 S.R.L. ”PROF DIAGNOSTIC 

MEDICAL CENTER” 
mun. Bălți 
str. Industrială nr. 4 

Acordarea asistenței medicale consultative în 

domeniul medicinei generale și a sănătății 

umane, examenul medical profilactic a 

angajaților cu activități în condiții nocive de 

muncă, instruirea didactică pentru personalul 

nemedical. 
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363. 4801 S.R.L. ”ALL CLINIC” mun. Chișinău 
str.N.Zelinski nr.15/2, 

or. Codru str. Grenoble nr. 
128/E;or. Durlești.  
str. Decebal nr. 1 ”C” asistența 
medicala primară, teritoriul 
deservit: 
or. Codru: str.Grenoble nr. 

128/E; 130; 130/1, 163/2, 163/4, 
163/6, 163/7, 161/5; str. Moruzi 
nr.1-15; str. Ungureanu nr. 1 ”a”, 
nr.1-15 impare, str. Cirsan nr. 1-
15 impare; str. Costiujeni nr. 
3/12, 3/12 ”A”, 3/13-3/18,7, 90, 

92; str. Valea Apelor nr. 27; str. 
Turghenev nr. 12, 20, 24; str-la 
Turghenev nr. 9, 15, 4/1, 8, 12, 
14; str. Gliei, nr. 1, 5, 7,11,19, 
23; str.Grindelor nr. 6, 8, 10, 12, 
14,16; str. Soarelui 

nr.172,178,180, 183, 121/1; 
or. Durlești: str.Burebista nr.1-
41, 18, str. Cojbuc nr. 1-29, 31-
67, str. Stejarului nr. 1-75,str. 
Teiului nr.1-51, str. H.Tobultoc 
nr.1-36, str.Șoimilor nr. 1-40,  

str. V.Babei nr. 1,2,3,6,20,30, 
str. Marinescu nr.1-30, 31-65, 
40, 42, 48, 50, str. Renașterii nr. 
1-4, 6, 7, 16, str. T. Alimos nr. 1-
28, str. Dumbravei 1-57, str.B. 
Glavan nr. 1-30, str. Dacilor nr. 

1-47, str. Junimii nr. 1-48,str. D. 
Morilor nr. 1-32, str. Brincovea- 
nu nr.  2-24, str. T. Vladimirescu 
nr. 1-68, 5(1-95), 7(1-25), 9(1-
25), 15(1-60), 71(1-35), 
91/1,102-146, str. Codriror nr. 

10,10/1, 10/2, 10/7, 10/9, 12, str. 
Unirii nr. 29, str. Gribov 4(1-59), 
4/1(1-60), 6/1(1-60), 6/2(1-60), 
8/1,(1-20), 8/2(1-20), 8/3 (1-20), 
str. Alba Iulia nr. 75/8, 75/16, 
75/22, 77, 77/6, 77/16, 77/19, 81, 

81/2, 81/4, 81/5, 81/6, 83/2, 
85/3, 85/5, 196/1; str. 
Rezistenței, str. Chimiștilor, str. 
Balcani, str. Musafirilor. 

Acordarea asistenței medicale consultative în 

domeniul medicinei de familie, medicinei 

interne: gastroenterologie,otorinolaringoscopie,  

endocrinologie, pediatrie, neurologie, chirurgie 

de ambulator,  proctologie, urologie, 

ginecologie, dermatologie, cosmetologie,  

fizioterapie. Medicina tradițională: 

(acupunctura, masaj). Imagisticii (imagistică-

sonografie). Laborator clinic, biochimic, 

imunologic, vaccinări, proceduri injectabile 

(i/m; i/v; subcutanat), inclusiv, cosmetologice 

invazive cu și fără afectarea tenului, 

ozonoterapie. Acordarea asistenței medicale 

stomatologice (terapie, protetică dentară). 

364. 4802 S.R.L. ”GLOBAL ESTHETIC 

CENTER” 

mun. Chișinău 

str. Lev Tolstoi nr. 43/A Acordarea asistenței medicale în domeniul 

cosmetologiei cu și fără afectarea tenului 

(întreținere corporală: masaj și epilare). 

365. 4803 S.R.L. ”GMG 
DISTRIBUTION” 

mun. Chișinău, 
str. Petru Rareș nr.33/1 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 

dermatologiei și cosmetologiei: proceduri 

injectabile (sub cutar, intramuscular, 

intravenos), mezoterapie, biorevitalizare, 

injectare filere cu acid hialuronic, injectare cu 

toxină botulinică, cosmetologie fără afectarea 

tenului. 

366. 4804 S.R.L. ”DECENIUM-DENT” mun. Bălți 
str. Decebal nr. 101 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, implantologie, 

chirurgie dento-alveolară (de ambulator). 

Imagistică dentară. 

367. 4805 S.R.L. ”TOCAN-DENT” mun. Chișinău, 
str. Pietrarilor nr. 10/2 

Laborator tehnico-dentar. Fabricarea protezelor 

dentare mobile și schiletare din ceramică, 

metaloceramică, metaloacril, combinate, 

simple, turnate. 

368. 4806 S.R.L. ”IKA DENT” mun. Chișinău, 
str. N.Testemițanu nr. 17/2 Laborator tehnico-dentar. Fabricarea protezelor 

dentare. 
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369. 4807 S.R.L. ”TOMȘA-DENTAL” or. Leova, 
str. Mihai Eminescu  

nr. 35, of. 1 
Acordarea asistenței medicale stomatologice. 

Imagistică dentară.  

370. 4808 ÎI ”STRATILA GHEORGHE” or. Basarabeasca 
str. Karl Marks nr. 95 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

chirurgie dento-alveolară (de ambulator).  

371. 4809 S.R.L. ”BUGADENT” mun. Chișinau 
s. Trușeni 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, implantologie, 

ortodonție, chirurgie dento-alveolară (de 

ambulator). 

372. 4810 S.R.L. ”LINARIT” mun. Chișinău 
str. M. Kogîlniceanu  
nr. 28 ”A” 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, implantologie, 

chirurgie dento-alveolară (de ambulator).  

373. 4811 S.R.L. ”NEURO CEFALEE” mun. Chișinău, 
str. Gheorghe Asachi nr. 58 

Acordarea asistenței medicale, consultativ-

curative în domeniul neurologiei. 

374. 4812 S.R.L. ”WOW BODY” mun. Chișinăa,  
str. Alexandru cel Bun nr. 91 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 

cosmetologiei cu afectarea tenului  prin 

inoculare (mezoterapie, plastie de contur, 

lifting). 

375. 4813 ÎI ”GRINCU MARIANA” or. Florești,  
str. Independenței nr. 2 

Acordarea asistenței medicale-consultativede 

investigații paraclinice și de diagnosticare 

(ECG, pulsoximetria, oftalmoscopia, 

otoscopia, glucometria). 

376. 4814 S.R.L. ”ZIRCON DENT” mun. Bălți 
str. Librtății nr. 14, of. 21 

Laborator tehnico-dentar. Confecționarea 

protezelor dentare și turnarea aliajelor dentare. 

377. 4815 S.R.L. ”IATRO-GROUP” mun. Chișinău, 

str. Nicolae Iorga nr. 8 Acordarea asistenței medicale-consultative în 

domeniul sănătății umane: kinetoterapie, 

proceduri injectabile la domiciliu. 

378. 4816 S.R.L. ”APPLE DENT” or. Șoldănești, 

str. N.Testemițanu nr. 6 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică-dentară, chirurgie denro-

alveolară (de ambulator). 

379. 4817 S.R.L. ”FARMCOMPLEX 
PRIM” 

or. Cimișlia 
str. M. Eminescu nr.46 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 

dermatologiei. 

380. 4818 S.R.L. ”DR.CHIRIAC” mun. Chișinău 
str. Petru Rareș nr.33/1 Acordarea asistenței medicale-consultative în 

domeniul cosmetologiei, proceduri injectabile 

(subcutan, i/m, i/v,)mezoterapie,biorevitlizare, 

injectare filere cu acid hialuronic, injectare cu 

toxină botulinică. 

381. 4819 S.R.L. ”VALI-TEHDENT” mun. Chișinău 
str. Cetatea Albă nr. 141/1 

Laborator tehnico-dentar. 

382. 4820 S.R.L. ”TERRADENT 7” mun. Chișnău 
str. Trandafirilor nr. 7 Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică-dentară, ortodonție, 

chirurgie denro-alveolară (de ambulator). 

Imagistică dentară. 

383. 4821 ÎI ”ZOLOTARIOV SABINA” or. Soroca, 
str. C. Negruzzi nr. 4/106 

Acordarea asistenței medicale-consultative în 

domeniul medicinei generale. 

384. 4822 SRL ”GRAND MEDICA MB” mun. Chișinău, 

str. București nr. 116 
Acordarea asistenței medicale consultativ-

curative în domeniul neurologiei, 

endocrinologiei, nefrologiei, cardiologiei, 

dermatologiei, mamologiei, pediatriei, 

psihologiei, ginecologiei, gastrologiei, ORL, 

reaumatologiei, terapeut-internist. 

Diagnosticarea funcțională, colposcopie, tubaje 

duodenale, investigații clinice ecografice 

(ECG, USG), manopere parenterale (i/m, i/v, 

i/c). 
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385. 4823 ÎI ”CREȚU LUDMILA” or. Soroca 
str. C. Negruzi nr. 4/6 Acordarea asistenței medicale-consultative 

specializate în domeniul terapiei. ECG. 

386. 4824 S.R.L. ”NEW AGE” mun. Chișinău 
str. Lev Tolstoi nr. 63/1  

Acordarea asistenței medicale consultativ-

curative specializate de diagnostic și tratament. 

Consultația medicilor: flegbolog, ortoped-

traumatolog, dermatolog, nutriționist, dietolog. 

Cosmetologie cu și fără afectarea tenului 

(remodelarea corpului cu aparataj 

electrostimulare, miostimulare, cavitate, 

presoterapie). USG. Kinetoterapie, 

acupunctură, hirudoterapie. Colectarea 

probelor de sânge. 

387. 4825 S.R.L. ”HUB ORTOPEDIE” mun. Chișinău 

str. Mitropolit Varlaam nr.69 
Acordarea asistenței medicale consultative în 

domeniul neurologiei, ortopediei. 

388. 4826 S.R.L. ”BGA&CO” mun. Chișinău 
s. Stăuceni 
str. Livezilor nr. 24 

Acordarea asistenței medicale consultativ-

curative în domeniul ortopediei pentru copii, 

pediatriei, neuropediatriei, kinetoterapie, 

logopedie. 

389. 4827 S.R.L. ”TELEMEDICINE” mun. Chișinăi 
str. Cuza Vodă nr. 44 

Acordarea asistenței medicale în domeniul 

imagisticii 

390. 4828 S.R.L. ”ALEX IOV DENT” or.Ialoveni 
str. Alexandru cel Bun nr. 42 

Laborator tehnico-dentar. Confecționarea 

protezelor dentare. 

391. 4829 S.R.L. 
”MEDPHARMCONSULT” 

mun. Chișinău 
str. Cuza Vodă nr. 44 Acordarea asistenţei medicale în cadrul S.R.L. 

„MEDPHARMCONSULT”, conform 

Regulamentului de organizare și funcționare a 

prestatorului privat de servicii de sănătate. 

392. 4830 S.R.L. ”MAX&CO DENT”  mun. Chișinău 
str. N.Zelinschi nr. 15/4 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, 

implantologie, chirurgie dento-alveolară (de 

ambulator). Imagistică dentară. 

393. 4831 S.R.L. ”DENTAL LINE” mun. Chișinau, 

str. Lev Tolstoi nr. 35 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară,  chirurgie dento-

alveolară (de ambulator). 

394. 4832 S.R.L. ”SELFIE DENT” or. Sîngerei, 
str. N. Testemițanu nr.5, of.10 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, chirurgie 

dento-alveolară (de ambulator). Imagistică 

dentară. 

395. 4833 S.R.L. ”MEDPROCTONE 
EXPERT” 

mun. Chișinău, 
str. Ginta Latina nr.12 

Acordarea asistenței medicale consultativ-

curative specializate în domeniul ginecologiei, 

urologiei, proctologiei, cardiologiei, chirurgiei, 

intervenții chirirgicale mici. Staționarde zi (4 

paturi). 

396. 4834 S.R.L. ”SOR MED-ECO” mun. Soroca 

str. M.Malamud nr.9/1 

Acordarea asistenței medicale consultativ-

curative specializate. Examen ecografic, 

miostimulare corporală. 

397. 4835 S.R.L. ”SILDENT PRIM” mun. Chișinău 
str. Ceucari nr. 4/A 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară,  chirurgie dento-

alveolară (de ambulator). Prepararea protezelor 

dentare. 
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398. 4836 S.R.L. ”OPTICA NATALI 
SR” 

mun. Soroca 
str.Ștefan cel Mare 11”A” 

Acordarea asistenței medicale consultative în 

domeniul oftalmologiei, (autorefractometru, 

autolensmetru, oftalmoscop cu retinoscop, 

tonometru, lampă oftalmologică). 

399. 4837 S.R.L. ”SMILE DENTAL 
SERVICES” 

mun. Chișinău 
str.Ismail nr. 88, of. 1 

Acordarea asistenței medicale stomatologice 

(terapie, protetică dentară, ortodonție, 

implantologie, chirurgie dento-alveolară (de 

ambulator). Imagistică dentară. Prepararea 

protezelor dentare. 

400.  4838 S.R.L. „ALFA 
DIAGNOSTICA„ 

mun. Chișinău 
str. N.Testemițanu nr. 21; 
str. Decebal nr. 72/6; 
str. Aleco Russo nr. 15, of.13; 
str. Mircea cel Bătrîn nr. 3; 
str. București nr.116; 

mun. Bălți,  
str. Decebal nr.126/4 

Acordarea asistenței medicale consultativ-curative 

de diagnosticare și tratament în 

domeniulalergologiei, pediatriei, hematologiei, 

ginecologiei, reumatologiei, urologiei, 

neurologiei, dermatologiei, oncologiei, 

dietologiei, psihologiei.Consultația medicului 

generalist. Investigații de laborator: clinice, 

biochimice, citologice, imunologice, 

molecular-biologice, genetice și cercetări 

coagulologice.Recoltarea materialului 

biologic (sânge, tract urogenital, secreția otică, 

nasofaringian, secreția prostatică).Colectarea 

fluidelor biologice. 
 

 


