
ANUNȚ cu privire la depunerea documentelor privind ocuparea funcției vacante 

de specialist principal Serviciul cooperare, comunicare și relații internaționale  

a Serviciului Hidrometeorologic de Stat. 

 

Domeniul de activitate: Relații cu publicul 

Denumire funcţie vacantă/Subdiviziune: specialist principal Serviciul cooperare, comunicare și 

relații internaționale. 

Unități disponibile: 1 unitate. 

 Scopul general al funcției vacante, conform fişei postului: 

 Titularul postului contribuie la consolidarea capacităților de cooperare și de comunicare, precum și 

menținerea imaginii Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în conformitate cu politicele de dezvoltare 

ale instituției. 
 

 Sarcinile de bază ale funcţiei vacante, conform fişei postului: 

1. Asigurarea comunicării eficiente a Serviciului Hidrometeorologic de Stat cu mijloacele de informare 

în masă, publicul larg, reprezentanții societății civile, menținerea bunelor relații reciproce. 

2. Elaborarea și promovarea strategiilor, planurilor de comunicare. 

3. Monitorizarea presei, inclusiv a opiniei publice, privind inițiativele lansate. 

4. Asigurarea transparenței și facilitarea accesului publicului larg la informația oficială din cadrul 

Serviciului. 

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: Studii superioare în domeniul relațiilor publice, comunicării, jurnalism, drept internațional. 
 

Cunoştinţe: 

Cunoașterea tehnicilor și modalităților de promovare a imaginii. Cunoașterea unei limbi străine, 

preferabil nivel avansat. Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet, rețele 

sociale. Cunoașterea principiilor de activitate a instituțiilor publice și organizațiilor internaționale. 
 

Aptitudini/comportamente:  

Sociabilitate, responsabilitate, spirit de inițiativă, receptivitate la idei noi, obiectivitate, tendință spre 

dezvoltare profesională continuă, onestitate, corectitudine, imparțialitate, amabilitate, diplomație, 

rezistență la efort și stres. 

 

 

Experiență profesională: 1 an. 



 

Documente ce urmează a fi prezentate: 

- Copia buletinului de identitate:                     Da 

- Copiile diplomelor de studii și ale 

certificatelor de absolvire a cursurilor 

de perfecționare:                                              Da 

- Copia carnetului de muncă și/sau alte  

certificate care confirmă vechimea muncii  

în domeniul :                                                   Da 

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

Modalitatea de depunere a documentelor:      Personal 

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. 
 

Salariul de funcție: 

Salarizarea conform prevederilor Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar. 

Categoria de salarizare 58, salariul tarifar în mărime de 5430 lei, sporul pentru performanțe 

profesionale individuale, vechimea în muncă. 

Bibliografia concursului: 

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

25.02.1998;  

2. Hotărârea Guvernului RM nr. 330 din 03.04.2006 „Cu privire la nomenclatorul serviciilor prestate 

gratuit și contra plată de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat și a modului de utilizare a 

mijloacelor speciale ale Serviciul Hidrometeorologic de Stat”; 

3. Legea nr. 982 din 11.05.2000 „Privind accesul la informație”; 

4. Legea nr. 239 din 13.11.2008 „Privind transparența în procesul decizional”; 

5. Legea Presei nr. 243 din 26.10.1994; 

6. Legea nr. 64 din 23.04.2010 „Privind libertatea de exprimare”; 

7. Legea nr. 161 din 07.07.2016 „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative”; 

8. Hotărârea Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică 

cu societatea civilă în procesul decizional”. 


