
GRAFICUL CONTROALELOR  PLANIFICATE pentru trimestrul I-2017 

cu aplicarea Procedurilor de control   

Nr/o Agentul economic  Obiectul supus controlului și adresa amplasării acestuia Proceduri 

  Direcția control produse industriale și servicii  

1.  ÎI "IGOR DRAGAN" magazin, comercializare jucării , mun. Chișinău, bd. Decebal 

99 

Procedura de control a jucăriilor 

2.  SRL "O.A.C. SPECIAL" magazin,comercializare jucării , mun. Chișinău, bd. Decebal, 

99  

Procedura de control a jucăriilor 

3.  SRL "AXIMA GRUP" magazin, depozit, produse electrice, mun. Cihișinău, str. 

Gheorghe Asachi 19-b 

Procedura de control a echipamentelor de joasă 

tensiune 

4.  SRL "ELECTRODESIGN" magazin, depozit, produse electrice, mun. Chișinău, str. Maria 

Dragan 21 

Procedura de control a echipamentelor de joasă 

tensiune 

5.  SRL "AMBER-TERM" magazin, depozit, produse electrice, industriale, mun. 

Chișinău, str. Vadul lui Vodă 68 

Procedura de control a echipamentelor de joasă 

tensiune 

6.  SRL "GRANIT LUX"  magazin, depozi, prestare servicii și comercializare produse 

funerare, mun. Chișinău, str. Doina 156 

Procedura de efectuare a controlului produselor 

imdustriale și servicii aferente domeniului. 

7.  SRL "ELISMA-COM" magazin, depozit, prestare servicii și comercializare produse 

funerare, mun. Chișinău, str. Doina 106/1 

Procedura de efectuare a controlului produselor 

imdustriale și servicii aferente domeniului. 

 Direcția control metrologic și produse petroliere 

8.  FPC ”ROGOB” SRL magazin, supravegherea pieței, metrologică, mun. Chișinău, 

str. Ion Creangă, 78 

Procedura de control metrologic legal a aparatelor de 

cîntărit neautomate. 

9.  SRL "SAMALTIS-LOMBARD" lombard, producere, magazin, activitatea cu metale prețioase  

mun. Chişinău, str. Ismail, 84  

Procedura de control metrologic legal a aparatelor de 

cîntărit neautomate. 

10.  ÎM "ROMPETROL MOLDOVA" 

SA 

SAC nr.  Comercializarea produselor petroliere mun. 

Chișinău, str.Socoleni, 2/6 

Procedura de control a corectitudinii livrării 

combustibilului 

11.  ÎCS "LUKOIL MOLDOVA" SRL SAC nr. 75 Comercializarea produselor petroliere or. Ialoveni, 

str. Alexandru cel Bun, 2/2 

Procedura de control a corectitudinii livrării 

combustibilului 

12.  ÎCS "LUKOIL MOLDOVA" SRL SAC nr. 20. Comercializarea produselor petroliere mun. 

Chișinău, str.Muncești, 366/1 

Procedura de control a corectitudinii livrării 

combustibilului 

13.  ÎM "ROMPETROL MOLDOVA" 

SA 

SAC nr.   Comercializarea produselor petroliere 

mun.Chișinău,  str.T.Vladimirescu, 4 

Procedura de control a corectitudinii livrării 

combustibilului 

14.  ÎCS "LUKOIL MOLDOVA" SRL SAC nr.98 Comercializarea produselor petroliere 

mun.Chișinău, str. T.Vladimirescu, 1/8 

Procedura de control a corectitudinii livrării 

combustibilului 

15.  ÎM "TIREX-PETROL" SA SAC nr.16 Comercializarea produselor petroliere or. Strășeni, 

șos Chișinău 122 

Procedura de control a corectitudinii livrării 

combustibilului 

16.  ICS "PETROM MOLDOVA" SA SAC nr.112 Comercializarea produselor petroliere Procedura de control a corectitudinii livrării 



mun.Chișinău, com. Budești  combustibilului 

17.  SC ”DATARIO” SRL SAC nr.112 Comercializarea produselor petroliere r-l Cahul s. 

Colibaș 

Procedura de control a corectitudinii livrării 

combustibilului. 

18.  ÎCS "LUKOIL MOLDOVA" SRL SAC nr.35 Comercializarea produselor petroliere r-l Strășeni , 

Bucovăț 

Procedura de control a corectitudinii livrării 

combustibilului. 

19.  ÎM "ROMPETROL MOLDOVA" 

SA 

PECO nr. 65 Comercializarea produselor petroliere mun. 

Chișinău, șos. Muncești, 121 

Procedura de control a corectitudinii livrării 

combustibilului. 

20.  ÎM "TIREX-PETROL" SA SAC nr. 29 Comercializarea produselor petroliere or. 

Telenești, str. Dacia, 28 

Procedura de control a corectitudinii livrării 

combustibilului. 

21.  SC ”DATARIO” SRL SAC nr. 3 Comercializarea produselor petroliere 

mun.Chișinău, str. Gradina Botanica, 4/1  

Procedura de control a corectitudinii livrării 

combustibilului. 

 Direcția protecția consumatorilor Cahul 

22.  SRL "ELECTROSCULE"  magazin mărfuri industriale, or. Cahul,    str. A. Mateevici, 

10/d 

Procedura de control a echipamentelor de joasă 

tensiune. 

23.  SRL "DAIANA-COMERȚ" magazin mărfuri industriale, or. Cahul,   str. A. Mateevici, 8/1 Procedura de control a jucăriilor. 

24.  SC "M&M COMERȚ" SRL magazin mărfuri industriale, or. Leova,     str. Cahul,1  Procedura de control a echipamentelor de joasă 

tensiune. 

25.  ÎI "VICOL CLAUDIA" magazin mărfuri industriale, or. Leova,     str. 

Independenței,15  

Procedura de control a echipamentelor de joasă 

tensiune. 

26.  SC "TAUCVER" SRL magazin mărfuri industriale, or. Leova,   str. Independenței, 9  Procedura de control a echipamentelor de joasă 

tensiune. 

 Direcția protecția consumatorilor Bălți 

27.  SRL ”VISTAL CLIMAT” magazin industrial, str. Ștefan cel Mare, 2, mun. Bălți Procedura de control a echipamentelor de joasă 

tensiune. 

28.  SRL ”DATARIO” SAC, s. Recea, r-nul Rîșcani Procedura de control a corectitudinii livrării 

combustibilului. 

29.  SRL ,,VIDEOPRIM” mag.industrial, str.Independenței, 11, or.Drochia Procedura de control a echipamentelor de joasă 

tensiune. 

30.  SRL ,,ROMPETROL 

MOLDOVA” 

SAC, str.Chișinăului 2/3, or.Cupcini,  r.Edineț Procedura de control a corectitudinii livrării 

combustibilului. 

     

Director                                                         

 

 

                    Iurie EREMIA                                                                                                                                                                          

 
              NOTĂ: 1.  Procedura de control a jucăriilor -  3;                                                    

             2. Procedura de control a echipamentelor de joasă tensiune -  9 ; 

              3. Procedura de control metrologic legal a aparatelor de cîntărit neautomate -  2 ;  

              4. Procedura de control a corectitudinii livrării combustibilului -  14; 

              5. Procedura de control a produselor industriale și serviciilor aferente domeniului -  2.. 

                         În atenția Șefilor de subdiviziuni! A se coordona și efectua în comun cu experții Proiectului (DCFTA), cel puțin un control pe săptămînă (după caz).  

                         Perioada în care o să lipsească expertul     este 15 februarie – 12 martie 2017. 
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