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ORDIN 
 

17  noiembrie  2022       Nr. 257   

Cu privire la aprobarea Graficelor controalelor de stat  

în domeniul sănătății publice pentru anul 2023 

 

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1
1
) din Legea nr. 10/2009 privind 

supravegherea de stat a sănătății publice, art. 15 din Legea nr.131/2012 privind 

controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, pct. 19-26 din Regulamentul 

privind ţinerea Registrului de stat al controalelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 464/2018, Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în 

baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1014/2018 și în temeiul pct. 14 alin. 12-13) 

Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru 

Sănătate Publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1090/2017, 
 

ORDON: 
 

1. Se aprobă: 

1.1. Graficul controalelor planificate pentru anul 2023 a persoanelor fizice și juridice 

ce practică activitatea de întreprinzător, conform anexei nr.1; 

1.2. Graficul controalelor planificate pentru anul 2023  a entităților publice pasibile 

controlului de stat în domeniul sănătății publice, conform anexei nr.2; 

2. Șeful direcției control de stat în sănătate (dl Andrei Ciburciu), Șefii și Șefii 

adjuncți (inspectori sanitari de stat) ai Centrelor de Sănătate Publică teritoriale, 

vor asigura: 

2.1. efectuarea controalelor de stat în conformitate cu Graficele controalelor 

planificate pentru anul 2023 aprobate prin prezentul ordin; 

2.2. respectarea cu strictețe în cadrul controalelor efectuate a prevederilor actelor 

normative în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător. 

3. Șeful direcției tehnologia informației și comunicațiilor (dl Sergiu Stigariov), va 

publica Graficele controalelor planificate pentru anul 2023, pe pagina web a 

ANSP, în termen până la 31.12.2022. 

4. Controlul realizării prezentului ordin mi-l asum. 

 

 

Director adjunct, 

Inspector-șef sanitar de stat      Vasile GUȘTIUC  
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