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Subdiviziunea teritorială pentru siguranţa alimentelor

AUTORIZAŢIE 
SANITAR-VETERINARĂ 

DE FUNCŢIONARE
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Valabilă pînă la ‘ 20

l . EliberatăÂCADEMIA ŞTEFAN Cel MARE A MAI
(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

mun. Chisinau, str. Gli.Asachi,21

pentru funcţionarea CANTINĂ
mun. . . .  w (denumirea-ebiectului, adresa.telefgaui)Chişinau, str.Gh.Âsachi,21

2. Profilul activităţii Prepararea si servirea bucatelor
(abataj, achiziţionare, păstrare, prelucrare,

pentru consum public.
fabricare, distribuire, transportare, comercializare a animalelor vii, a materiei prime,

a produselor alimentare de origine animală, a furajelor şi

a produselor care conţin componenţi de origine animală, alte specificări de activitate)

3. Baza emiterii autorizaţiei Documentaţia prezentată la D.M.S.A. Chişinău
№ 2753 şi referatul tehnic din 20.09.2017

Agentul economic, titular al prezentei autorizaţii, este obligat:
a) să respecte necondiţionat prescripţiile referatului tehnic pentru acordarea prezentei autorizaţii;
b) la expirarea valabilităţii autorizaţiei, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure 

respectarea cerinţelor sanitar-veterinare prin prisma actelor legislative şi a altor acte normative în vigoare.
Nerespectarea condiţiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizaţie, schimbarea profilului ori 

efectuarea altor activităţi atrage, după caz, suspendarea autorizaţiei.

Reclamaţii şi sugestii la telefonul:. 22123137
Falsificarea autorizaţiei se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Ex: O.Lişcenco.



Anexa 4

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
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Subdiviziunea teritorială pentru siguranţa alimentelor

AUTORIZAŢIE 
SANITAR-VETERINARĂ 

DE FUNCŢIONARE9

20 ___ septembrie__2 Oţl

Valabilă pînă la “

i miberatăA C A D E M I A  ŞTEFAN Cel MARE A MAI
(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

mun. Chisinau, str. Gh.Asachi,21

pentru funcţionarea___________ CANTINA_________________
mun. Chişinau, str-la.Lermontov,12.

2. Profilul activităţii_________ Prepararea şi servirea bucatelor
(abataj, achiziţionare, păstrare, prelucrare,

_________________________ pentru consum public.______
fabricare, distribuire, transportare, comercializare a animalelor vii, a materiei prime,

a produselor alimentare de origine animală, a furajelor şi

a produselor care conţin componenţi de origine animală, alte specificări de activitate)

lllllfllllllllllllllla ASVF
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20

3. Baza emiterii autorizaţiei Documentaţia prezentată la D.M.S.A. Chişinău
№ 2753/1 şi referatul tehnic din 20.09.2017

Agentul economic, titular al prezentei autorizaţii, este obligat:
a) să respecte necondiţionat prescripţiile referatului tehnic pentru acordarea prezentei autorizaţii;
b) la expirarea valabilităţii autorizaţiei, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure 

respectarea cerinţelor sanitar-veterinare prin prisma actelor legislative şi a altor acte normative în vigoare.
Nerespectarea condiţiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizaţie, schimbarea profilului ori 

efectuarea altor activităţi atrage, după caz, suspendarea autorizaţiei.

L.Ş.

Reclamaţii şi sugestii la telefonul: 1 /

Falsificarea autorizaţiei se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Ex: O.Lişcenco.


