
APROBAT 

________________________ 
                                                                                                                                                              (semnătura) 

Nadejda CVASNIȚCAIA, 
(numele, prenumele) 

Șef subdiviziune teritorială 
(funcţia conducătorului autorităţii) 

 

A N U N Ţ nr. 12/2022 

 

Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor Ocnița(cu raza de acoperire și a raionului 

Dondușeni)  

Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor Ocnița(cu raza de acoperire și a raionului 

Dondușeni) anunță concurs pentru postul vacant –Felcer veterinar, Circumscripția teritorială 

sanitar veterinară nr.2 (din raionul Ocnița ) din cadrul Direcţiei teritoriale pentru siguranța 

alimentelor Ocnița(cu raza de acoperire și a raionului Dondușeni)  - 1(una) unități. 

 

 

1. Scopul general al funcţiei  

Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de DTSA Ocnița/Dondușeni în scopul punerii în aplicare 

a Programului acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale, 

de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om și de protecție a mediului, precum și pentru 

asigurarea identificării și înregistrării gratuite a animalelor din exploatații nonprofesionale în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 231/2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor.  

 

2. Sarcinile de bază  

       a) să asigure aplicarea Programului acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și 

combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om și de protecție 

a mediului; 

      b)  să asigure identificarea și înregistrarea animalelor din exploatații nonprofesionale;  

      c)  să notifice suspiciunile de boli oficial notificabile ale animalelor; 

      d)  să participe la combaterea și eradicarea focarelor de boli oficial notificabile; 

      e)  să asigure pregătirea primară, ambalarea probelor recoltate în cadrul Programului acțiunilor 

strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii 

bolilor de la animale la om și de protecție a mediului; 

f) să efectueze recensământul periodic al animalelor din exploatațiile nonprofesionale.. 

 

3. Condiţiile pentru înscriere la concurs:     

- posedă limba de stat;  

- are capacitate deplină de exerciţiu;  

- posedă cel puțin studii medii, în domeniul medicinii veterinare. 

- pe durata activității în locurile de muncă precedente, nu a încalcat prevederile art. 7 alin. 

2 din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității profesionale; 



- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 

activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti 

definitive prin care s-a dispus această interdicţie; 

Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniul medicii veterinare,  

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, abilităţi de utilizare a computerului, organizare, analiză 

şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare a 

situaţiilor de conflict, comunicare eficientă. 

Atitudini/comportamente: integritate profesionala,respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit 

de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, 

rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecționare 

continuă.  

4. Bibliografie:  

           Acte normative în domeniul de specialitate 

1. Lege nr. 221 din  19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară; 

2. Legea nr. 231 din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor; 

3. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător; 

4. Legea nr. 119 din 05.07.2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 600 din  27.06.2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor,  

6. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1007 din  29.08.2008 “Cu privire la aprobarea 

unor norme sanitar-veterinare”; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 398 din 11.06.2012 pentru aprobarea unor Norme sanitar – 

veterinare privind controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în efectivele de animale: 

8. Ordinul ANSA  Nr. 15 din 18-01-2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de 

înregistrare sanitară veterinară a activităților agenților economici; 

9. Ordinul Nr. 121  din 25 martie 2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

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

examenelor de laborator din domeniul sănătății și bunăstării animalelor 

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

africane la mistreți. 

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

privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi 

sălbarice: Anexa 1 

12. Ordinul Nr. 51 din 04.03.2015 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare 

privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale 

animalelor: Anexa 1 

 

Notă: ordinile ANSA indicate în bibliografia concursului le găsiți pe pagina oficială ANSA, 

modulul : legislație, compartimentul: transparență decizională. 

 

5. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs: 

1) Formularul de participare la concurs; 

2) curriculum vitae (SV) 

3) Copia buletinului de identitate cu confirmarea cetățeniei Republicii Moldova; 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125156&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125156&lang=ro
http://ansa.gov.md/uploads/files/Ordinele%20ANSA/2019/Ordin%20%E2%84%96121.pdf
http://ansa.gov.md/uploads/files/Ordinele%20ANSA/2020/Ordin%20%E2%84%96%204.pdf
http://ansa.gov.md/uploads/files/Ordinele%20ANSA/2015/Ordin%2052.PDF
http://ansa.gov.md/uploads/files/Ordinele%20ANSA/2015/Ordin%2052%20Anexa%201.pdf
http://ansa.gov.md/uploads/files/Ordinele%20ANSA/2015/Ordin%2051.PDF
http://ansa.gov.md/uploads/files/Ordinele%20ANSA/2015/Ordin%2051%20Anexa1.pdf


4) Copiile diplomelor de studii  în domeniu/despre perfecționarea profesională/de conferire a 

titlurilor științifice, după caz echivalate conform cerințelor (certificat de recunoaștere a 

diplomei de studii, după caz); 

4) Copia carnetului de muncă și altor documente care atestă experiența profesională; 

6) Declarație pe propria răspundere (art. 3521 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, 

lipsa antecedentelor penale și fiscale și că documentele și datele furnizate în dosarul de 

înscriere sunt adevărate). 

7) Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la postul vacant. 

8) Declarația pe propria răspundere privind faptul, că pe durata activității în locurile de muncă 

precedente, nu au fost încălcate prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325/2013 privind 

evaluarea integrității profesionale. 

Nota: Originalul documentelor se prezintă obligator în ziua concursului. 

6. Data limită de depunere a documentelor - 26.05.2022, ora 16.00  

 Locul desfăşurării concursului și  depunerii documentelor de participare la concurs pentru 

ocuparea postului – Sediul DTSA Ocnița/Dondușeni, MD-7101, or.Ocnița, str-la Ciuguraș, tel.: 

0271-2-42-06, e-mail: marin.alexandruc@ansa.gov.md  

Persoana responsabila de oferirea informațiilor suplimentare si primirea documentelor: Marin 

Alexandruc, specialist principal, SECJ 
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