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Autorizaţie sanitară de funcţionare

Eliberată la

Valabilă pînă la

25

Academia ’’Stefan cel Mare” a MAI

1.Denumirea unităţii economice
2. For tutelar

03 iulie 20

MAI R.Moldova

3. Adresa, telefonul, faxul, e-mailul
4. Profilul, genul de activitate

or ChiŞ*nău str.Gh. Asachi nr.21, str.Sf.Vineri nr. 7

Instituţie de învăţămînt

5. Grupele de produse (marfa), care urmează a fi fabricate, depozitate, comercializate,
utilizate, serviciile care urmează a fi prestate
6. Volumul/capacitatea

548 persoane

7. Autorizaţia sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a
sănătăţii publice, rezultatelor investigaţiilor de laborator şi măsurărilor instrumentale (în caz
de necesitate) Procesele verbale dinT02.07.2020 şi 03.07.2020
Clauze de funcţionare:
Deţinătorul autorizaţiei sanitare de funcţionare este obligat:
să respecte legislaţia sanitară în vigoare în Republica Moldova;
să solicite Serviciului teritorial autorizaţia sanitară Ia expirarea termenului de valabilitate, cu 30 de zile pînă
la expirarea termenului de valabilitate;
să anunţe imediat orice schimbare ori extindere a genurilor de activitate în afara celor indicate în autorizaţie.
Nerespectarea legislaţiei sanitare în vigoare în Republica Moldova conduce la aplicarea unor măsuri de
constrîngere conform LegiLnr. 1Q-XVI din 3 februarie 2009 şi prezentei proceduri,
prbdum şi conforrf? Regulamentului CSP al SM nr.188 din 03.^7.2015 v C
M e d ic u i^ 0 ^ iB i^ c d e stat al M A I

/
(semnal

Vi ct or CEMIRTAN
iele, prenumele)

ValabYhfaÿ

(feste prelungită în baza m aterialelor de supraveghere de stat a sănătăţii

p u b lic e ,^

itigaţiilor de laborator şi m ăsurărilor instrum entale ____________________
(data, luna, anul)

pînă l a ____________
20__
Medicul-şef sanitar de stat al MAI

pînă la _________ ________ 2 0 __
M edicul-şef sanitar de stat al MAI

(semnătura)

Ex. V. Beleavschii tel: 022-255-672

Autorizaţia este completată în 2 ex.: 1. Unitatea economică; 2,CSP MAI

(semnătura)

