
ANUNȚ cu privire la depunerea documentelor privind ocuparea funcției vacante de 

 Inginer – Agrometeorolog din cadrul Direcției Meteorologie a  

Serviciului Hidrometeorologic de Stat. 

 

Domeniu de activitate: 

Monitoringul observațiilor agrometeorologice. 

Denumire funcţie vacantă/Subdiviziune: Inginer – Agrometeorolog, Direcția Meteorologie. 

Unități disponibile: 2 (două unități). 

         Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante, conform fişei postului:  

 

1. Asigurarea efectuării observaţiilor agrometeorologice și deservirea rețelei de stații și 

posturi agrometeorologice. 

2.       Colectarea și prelucrarea informației agrometeorologice operative și regim. 

3.       Controlul calității observaţiilor agrometeorologice. 

4.      Inspectarea rețelei naționale de observații agrometeorologice și acordarea ajutorului practic 

și metodic în organizarea lucrului pentru executarea observațiilor agrometeorologice. 

5.  Organizarea și realizarea procesului de producție a observațiilor agrometeorologice,  

cercetarea stării semănăturilor, rezervelor de umiditate în sol conform dispoziţiilor, 

instrucţiunilor şi altor acte normative.  

6. Recepţionarea şi descifrarea, precum şi codificarea şi furnizarea telegramelor 

agrometeorologice zilnice şi de decadă. 

7. Participarea la întocmirea Anuarului Agrometeorologic, buletinelor de decadă şi altor ediţii 

informative. 

8. Întocmirea prognozelor agrometeorologice, rapoartelor şi altor materiale informative şi 

furnizarea către organizaţiile deservite. 

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: 

Tatiana Evseenco 

Telefon:                    E-mail:                    Web site: 

022 77-36-41                  resurse.umane@meteo.gov.md                  www.meteo.md 

 

Adresa: str. Grenoble 134, MD-2072, mun. Chişinău. 

 

Tip de angajare: Pe perioada determinată. 

 

 



Condiţiile de participare la concurs: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în  teritoriul    

respectiv în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei  respective, 

conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă. 

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs: 

Studii: Superioare de licenţă – Meteorologie; Geografie. 

 

Cunoştinţe: 

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecției mediului; 

- Cunoașterea Meteorologiei, Geografiei: procesele atmosferice, metodica observatiilor       

agrometeorologice; 

- Cunoaşterea limbii de stat; 

- Cunoașterea limbii străine engleza; 

- Cunoştinţe de operare MS Office (Word, Excel). 

 

Documente ce urmează a fi prezentate: 

- Copia buletinului de identitate:                          Da 

- Certificat medical (formular nr. 086/e):             Da 

- Copia carnetului de muncă:                                Da 

- Copiile diplomelor de studii și ale 

certificatelor de absolvire a cursurilor 

de pefecționare:                                                     Da 

Modalitatea de depunere a documentelor:       Personal. 

Salariul de funcție: 

Salarizarea conform Hotărîrii Guvernului nr. 755 din 3 iulie 2006. 

Categoria de salarizare 13, salariul tarifar în mărime de 1340 lei, adaosuri la salariu, premii, 

vechimea în muncă. 

 

Bibliografia concursului: 

1. Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea hidrometeorologica Nr.1536-XIII din 

25.02.1998; 

2. Guide to Agricultural Meteorological Practices (WMO, no.134). 


