
APROB: 

V3uy 
Botnari Valentin 

Sef interimar al Direc�iei Teritoriale 
pentru Siguranta Alimentelor Orhei/Rezina 

n "noiembrie 2021 

ANUNTnr. D3 /2021 
Directia teritorial� pentru siguran�a alimentelor Orhei (cu raza de acoperire �i a raionulu 

Rezina) 
Directia teritorial� pentru siguran�a alimentelor Orhei (cu raza de acoperire _i a rl. Rezina) 
anun�� concurs pentru postul vacant- 

Felcer veterinar, Circumseriptia teritorial� sanitar�-veterinar� nr. I Orhei (43 localitä�i)

3 unita�i, 

Felcer veterinar, Circumscriptia teritorial� sanitar�-veterinar� nr. II Orhei (32 localita�i)- 
3 unitati, 

Felcer veterinar, Circumseriptia teritorial� sanitar�-veterinar� nr. I Rezina (41 

localit��i)-3 unitä�i. 
Total 9 unit��i. 

1. Scopul general al fune�iei 

Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de ANSA �i r�spunde de aplicarea legisla�iei sanitar 
veterinare, a Programului actiunilor strategice de supraveghere, profilaxie _i combatere a bolilor 

la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om _i de protec�ie a mediului _i a 

bun�starii animalelor 

2. Sarcinile de baz� 

1. Sä asigure aplic�rea Programului ac�iunelor strategice de supraveghere, profilaxie_i
combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om _i 

de protectie a mediului.

2. S� asigure identific�rea �i înregisträrea animalelor din exploata�ii non profesionale.

3. S� participe la combaterea _i eradicarea focarelor de boli oficial notificabile.

4. S� asigure pregätirea primar� _i ambalarea probelor recoltate în cadrul Programului

actiunilor strategice de supraveghere, profilaxie _i combatere a bolilor la animale, de 

prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om _i de protec�ie a mediului. 

5. Sä acorde asisten�� metodologic� _i informa�ional� persoanelor juridice _i persoanelor

fizice din teritoriu deservit.



3. Conditiile pentru înscriere la concurs: 

posedà limba de stat: 
are capacitate deplin� de exerci�iu; 

posed� cel pu�in studii medii, în domeniul medicinii veterinare; 

pe durata activitä�ii în locurile de munc� precedente, nu a încalcat prevederile art. 7 alin. 

2 din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrit�ii profesionale 
nu este privat� de dreptul de a ocupa anumite func�ii sau de a exercita o anumit� 

activitate, ca pedeaps� de baz� sau complementar�, ca urmare a sentin�ei judec�tore_ti

definitive prin care s-a dispus aceast� interdictie;

Experientà profesionalä: minimum an in domeniul medicinii veterinare, 

Abilitä�i: abilita�i de lucru cu informa�ia, abilitä�i de utilizare a computerului, organizare, analiza 

si sintez�. elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare a 

situa�iilor de conflict, comunicare eficient�. 

Atitudini comportamente: respect fa�� de oameni, spirit de ini�iativ�, spirit de echip�, diploma�ie, 

creativitate. flexibilitate, disciplin�, punctualitate, responsabilitate, rezisten�� la efort �i stres 

profesional, tendin�� spre dezvoltare profesional� si autoperfectionare continu�. 

4. Bibliografie: 

Acte normative în domeniul de specialitate 

1. Lege nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinar�; 
2. Legea nr. 231 din 20.07.2006 privind identificarea _i înregistrarea animalelor 
3. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activita�tii de întreprinzátor 
4. Legea nr. 119 din 05.07.2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar,
5. Hot�rârea Guvernului nr. 600 din 27.06.2018 cu privire la organizarea �i func�ionarea

Agen�iei Na�ionale pentru Siguran�a Alimentelor,
6. Hot�rârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1007 din 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare"; 
7. Hotárárea Guvernului nr. 398 din 11.06.2012 pentru aprobarea unor Nome sanitar 

veterinare privind controlul �i reducerea prevalentei salmonelelor în efectivele de animale: 
8. Ordinul ANSA Nr. 15 din 18-01-2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de 

inregistrare sanitar� veterinar� a activit�jilor agen�ilor economici:
9. Ordinul Nr. 121_din 25 martie 2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

metodologia de prelevare, ambalare, identificare _i transportare a probelor destinate 

examenelor de laborator din domeniul s�n�t�tii _i bun�st�rii animalelor 

10. Ordinul Nr. 4 din 03 ianuarie 2020 Cu privire la zonare din motivul pestei porcine africane 

la mistreti 
11. Ordinul Nr. 52 din 04.03.2015 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind 

29.08.2008 Cu privire la 

másurile generale de prevenire _i control al rabiei la animale domestice _i sälbarice: Anexa 

12. Ordinul Nr.51 din 04.03.2015 cuprivire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind 
notificarea intern� �i declararea oficial� a unor boli transmisibile ale animalelor: Anexa 1 

Notá: ordinile ANSA indicate în bibliogralia concursului le gasi�i pe pagina oticialà ANSA, 

modulul: legisla�ie, compartimentu: transparen� decizionala.



5. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs: 

a) Formularul de participare la concursul pentru ocuparea postului;

b) Copia buletinului de identitate:

c)Copiilediplomelor de studii (certificat de recunoa_tere a diplomei de studii, dup� caz) _i ale 
certificatelor de absolvire a cursurilor de perfectionare profesional� _i/sau de specializare _i 
copia certificatului de c�s�torie, în caz dac� numele din diploma de studii nu corespunde cu 
cel din buletinul de identitate; 

d) Copia cametului de munc� _i altor documente care atest� experien�a profesional�; 

e) Declara�ie pe propria r�spundere. 

) Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candida�ilor la postul vacant. 

Nota: Originalul documentelor se prezint� obligator in ziua concursului. 

6. Data limit� de depunere a documentelor - 22.11.2021, ora 16.00. Locul depunerii documentelor

de participare la concurs pentru ocuparea func�iei vacante - Direc�ia Teritorial�� pentru Siguranta 

Alimentelor Orhei (cu raza de acoperire _i a raionului Rezina), mun. Orhei, MD-3500 str. C. 
Negruzzi, 89, e-mail: drsa.orhei@ansa.gov.md. 
tel. de contact: (0235) 2-16-40. 

Persoana responsabila de oferirea informa�iilor suplimentare si primirea documentelor: 

Ursu Elena, _ef serviciu eviden�� contabilä �i juridic�, contabil-_ef. 


