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Primaria municipiului Constanta organizeaza concurs in perioada 15-20.03.2019 
pentru urmatoarele functii de executie vacante: 

Consilier gradul II (5 posturi), Serviciul proiecte cu finantare internationala -
Directia dezvoltare �i fonduri europene, astfel: 
Conditii generale: 

- sa indeplineasca conditiile generale de ocupare a unui post contractual vacant
prevazute de art.3 din anexa la Hotararea Guvernului nr.286/2011, cu modificarile 
si completarile ulterioare: 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor apartinand Spatiului Economic European §i domiciliul in Romania; 

b) cunoa§te limba romana, scris §i vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,

atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de 
unitatile sanitare abilitate; 

f) nu a fost condamnata definitiv pentru savar§irea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu 
serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie 
sau a unei infractiuni savar§ite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu 
exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 
conditii specifice 
1. consilier gradul II (1 post) cu atributii in cadrul proiectelor CERTOUR,
CLARINET, SNAPSHOTS, CULTOUR cu urmatoarele conditii:

- studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta cu
specializarea: economice, inginere�ti, management; 

- experienta in mediul de afaceri in domeniul turismului, sustinuta de
documente (adeverinta/carte de munca/recomandare); 

- experienta coordonator local/manager de proiect pentru proiecte finantate
din fonduri europene, sustinuta de documente (certificat manager de proiect, 
recomandare); 

- vechime minim 1 an in specialitatea studiilor;
- limba engleza nivel avansat.

2. consilier gardul II ( 1 post) cu atributii in cadrul proiectelor CERTOUR,
PORTIS, cu urmatoarele conditii:

- studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta cu
specializarea: economice, inginere�ti, management, umaniste; 

- experienta in mediul de afaceri in domeniul turismului, sustinuta de 
documente (adeverinta/carte de munca/recomandare); 

- vechime minim 1 an in specialitatea studiilor;
- limba engleza nivel avansat.






