
ANUNŢ cu privire la depunerea documentelor privind ocuparea funcţiei vacante de 

Inginer –Chimist din cadrul Direcției Monitoring al Calității Mediului al Serviciului 

Hidrometeorologic de Stat . 

Domeniu de activitate: 

Monitoringul calității componentelor de mediu. 

Denumire funcţie vacantă/Subdiviziune: Inginer-Chimist, Direcția Monitoring al Calității 

Mediului. 

Unități disponibile: 1 (o unitate). 

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

1. Însuşirea şi aplicarea în practică a cerinţelor documentelor normative asupra încercărilor 

efectuate, în special SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 - Cerinţe generale pentru competenţa 

laboratoarelor de încercări şi etalonări, și РД 52.04.186-89, Moscova, 1991. 

2. Efectuarea investigațiilor operative zilnice pînă la orele 11- în special a pulberilor totale, 

pulberilor cu fracția 10 și 2,5 după caz prin aplicarea metodei gravimetrice, a sulfaților solubili 

prin metoda turbidimetrică și a monoxidului de carbon prin metoda potențiostatică,. 

3. Calcularea zilnică a coeficientului atmosferic la stațiile de monitorizare a aerului atmosferic în 

baza informației meteorologice colectate odată cu prelevarea probelor de aer.  

4. Estimarea activității alfa și beta totală, cu excluderea radonului și toronului, în componentele 

de mediu (PM 10 mcm), depuneri atmosferice prin utilizarea radiometrului portabil iSOLO.  

5. Pregătirea și concentrarea mostrelor de precipitații pentru investigarea metalelor grele la 

spectrometrul cu absorbție de atomi, cît și concentrarea mostrelor colectate din teritoriul RM 

pentru investigarea radionuclizilor naturali și tehnogeni în componentele de mediu (sol, 

depuneri atmosferice, ape de suprafață). 

6. Colectarea aerosolilor radioactivi prin intermediul stației ASS 500. 

7. Îndeplinirea lucrărilor curente la dispoziţia şefului şi a inginerului coordonator a centrului. 

8. Respectarea regulilor securităţii tehnice, antiincendiare, a disciplinei de muncă şi regulamentul 

de ordine interioară. 

9. Răspunde de efectuarea calitativă și la timp a analizelor de laborator.  

10. Răspunde de exploatarea corectă a utilajului destinat pentru încercări. 

11. Respectarea îndrumărilor metodice, normative şi a altor circulare. 

12. Respectarea regulilor de exploatare a ehipamentului tehnic. 

13. Respectarea confidenţialităţii rezultatelor încercărilor efectuate.  

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 

mailto:resurse.umane@meteo.gov.md
http://www.meteo.md/


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 – Chimie; Biologie; Pedologie; Agroecologie, Ecologie. 

Cunoştinţe: 

 Cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecției mediului; 

 Cunoașterea chimiei generale: proprietăţile, compoziţia şi structura chimică a substanţelor   

chimice;          

 Abilităţi în domeniul manipulării cu echipament utilizat: 

• utilizarea fotocolorimetrelor în analize chimice. 

• manipularea recipientelor de prelevare a probelor de aer atmosferic; 

 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 

 

 

 

 



Bibliografia concursului: 

1. Legea Parlamentului Republicii Moldova privind protecţia mediului înconjurător Nr.1515-

XII din 16.06.1993; 

2. Legea Apelor a Parlamentului Republicii Moldova Nr. 272 din  23.12.2011; 

3. Directiva Cadru a Apelor 60/2000, Parlamentul şi Consiliul Uniunii Europene, 23.10.2002; 

4. Directiva 2013/39/UE, Parlamentul European şi a Consiliul Uniunii Europene, 12.08.2013; 

5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă Nr. 890 din 12.11.2013; 

6. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind 

monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane Nr. 

932 din  20.11.2013; 

7. Legea nr. 1422-XIII  din 17.12.1997 privind protecţia aerului atmospheric; 

8. Legea nr.132 din 08 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi 

radiologice. 

 


