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

Superior al Stației Meteorologice, al Centrului Meteorologic a Serviciului Hidrometeorologic de 

Stat. 

Domeniul de activitate: Monitorizarea regimului meteorologic și climatic. 

Denumire funcţie vacantă/Subdiviziune: Inginer Superior al Stației Meteorologice. 

Unități disponibile: 1  

Sarcinile de bază ale funcţiei vacante, conform fişei postului: 

1. Efectuarea monitoringului meteorologic în mod continuu. 

2. Realizarea controlului critic al datelor observațiilor meteorologice. 

3. Transmiterea informațiilor operative și de regim. 

Scopul funcției, conform fișei postului: 

Titularul funcției are drepr scop efectuarea monitoringului meteorologic și verificarea calității 

datelor observațiilor. 

Persoana responsabilă de oferire a informaţiilor suplimentare şi de primire a 

documentelor: 

Tatiana Evseenco 

Telefon:                                    E-mail:                                                Web site: 

022 77-36-41                            resurse.umane@meteo.gov.md             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 în domeniul meteorologiei, geografiei. 

 



Cunoştinţe: 

- Să cunoască la perfecţie instrucţiunile în vigoare, regulamentele, dispoziţiile metodice, 

documentele normative meteorologice și agrometeorologice (îndrumarele, codurile: SYNOP, 

WAR EP, CLIMAT, KN-24, KN-21 etc.), precum şi regulile, ordinea de efectuare a 

observaţiilor.  

-Să posede cunoştinţe de bază şi capacitate de operare cu calculatorul MS Office (Word, Excel). 

 

Experiență profesională: 2 ani experiență în domeniul meteorologiei sau în domenii apropiate/ 

conexe meteorologiei. 

 

Aptitudini/comportamente: respect față de oameni, diplomație, punctualitate, disciplină, spirit 

de echipă. 

 

Documente ce urmează a fi prezentate: 

• Copia buletinului de identitate.                      

• Certificat medical (formular nr. 086/e).         

• Copia carnetului de muncă și/sau alte certificate care confirmă vechimea muncii în 

domeniu.                          

• Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare. 

Modalitatea de depunere a documentelor:            Personal 

Salariul de funcție: 
 

Salarizarea conform Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar. Clasa de salarizare 55, coeficientul de salarizare 3,09, cuantumul salariului de bază este 

5100 lei. 

 Bibliografia concursului: 

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

25.02.1998; 

2. Guide to meteorological instruments and methods of observation (WMO, no.8); 

3. Codul CN-01 (FM 12 SYNOP al OMM); 

4. Codul WAREP. 

 

 


