
ANUNŢ cu privire la depunerea documentelor privind ocuparea funcţiei vacante de specialist 

principal al Secției Planificare și Marketing din cadrul Direcției Finanțe și Contabilitate al 

Serviciului Hidrometeorologic de Stat. 

Domeniul de activitate: Economie și Marketing 

Denumire funcţie vacantă/Subdiviziune: specialist principal, Secția Planificare și Marketing, 

Direcția Finanțe și Contabilitate. 

Unități disponibile: 1  

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

1. Efectuiază analiza activității financiare a Serviciului, estimează resursele financiare 

suplimentare; 

2. În comun cu contabilitatea duce evidența alocațiilor mijloacelor financiare; 

3. Realizează analiza mijloacelor financiare speciale; 

4. Verifică utilizarea corectă a prețurilor pentru informația hidrometeorologică; 

5. Organizează încheierea contractelor cu agenții economici cu privire la arendă, realizarea 

lucrărilor hidrometeorologice, determină utilitatea încheierii unor contracte, înaintează 

propuneri de prelungire, reziliere, perfecționare, verifică executarea acestora; 

6. Responsabil de emiterea facturilor fiscale și conturilor de plată; 

7. Elaborează ordine, redactează scrisori la indicația contabilului-șef. 

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. Chișinău 

Tip de angajare: Pe perioada nedeterminată 

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 – Economie; Marketing. 

 

 

 

mailto:resurse.umane@meteo.gov.md
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Cunoştinţe: 

- Cunoaşterea legislaţiei R. Moldova; 

- Principii de bază al sistemului bugetar și procesului bugetar; 

- Principii de planificare și prognozare a mijloacelor financiare; 

- Principii de marketing; 

- Cunoaşterea limbii de stat; 

- Cunoştinţe de operare la calculator: MS Office,Word, Excel, Soft contabil, programul 1C. 

 

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 15, salariul tarifar în mărime de 1400 lei, adaosuri la salariu, premii, 

vechimea în muncă. 

Bibliografia concursului: 

1. Constituția R. Moldova. 

2. Hotărîrea Guvernului nr. 330 din 03.04.2006  pentru aprobarea nomenclatoarelor 

serviciilor prestate gratuit și contra plată de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat și a 

modului de utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat. 

3. Legea nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar. 


