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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

 ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA 

 

 

 

Nr. 
crt 

FUNCŢIE Grupă 
COR1 

Cerinţe minime 
Vechi

me 
Studii Alte cerinţe  

1. Administrator Delegat 
 

1 Conform art. 48 din Statutul Asociației 

DEPARTAMENTUL STRATEGII ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE 
2. Coordonator (echivalent 

şef 
departament/serviciu) 
 

1 minim 
5 ani, 
conf. 
cerinţe
studii 

- Studii universitare absolvite 
cu diplomă de licenţă 
- Studii postuniversitare în 
domeniul juridic, 
administrative sau economic, 
absolvite cu diplomă de master 

- operare PC  
- permis auto 
- limbă străină 
- neapartenenţă politică2 
- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi 
perfecţionare, conf. 
cerinţelor funcţiei 

3. Expert 
 

2 minim 
3 ani, 
conf. 

- Studii universitare absolvite 
cu diplomă de licenţă 
 

- operare PC  
- permis auto 
- limbă străină (foarte bine) 

                                                           
1 Clasificarea Ocupaţiilor din România 
2Să nu  facă parte din organele de conducere ale partidelor politice sau să îşi manifeste în mod explicit şi vădit apartenenţa la o formaţiune sau alianţă politică 

- ȘTAT DE FUNCȚII -  



cerinţe
studii 

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi 
perfecţionare 

4. Expert 
 

2 minim 
3 ani, 
conf. 
cerinţe
studii 

- Studii universitare absolvite 
cu diplomă de licenţă 
 

- operare PC  
- permis auto 
- limbă străină (foarte bine) 
- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi 
perfecţionare 

5.  Consilier 
 

2 
 

- -  Studii universitare absolvite 
cu diplomă de licenţă 

- operare PC  
- limbă străină 

6. Asistent 
 

3 - - Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat 

- operare PC  
- limbă străină 

DEPARTAMENTUL RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE 
7. Expert 

 
2 minim 

3 ani, 
conf. 

cerinţe
studii 

- Studii universitare absolvite 
cu diplomă de licenţă 

- operare PC  
- permis auto 
- două limbi străine 

8. Consilier/Specialist 
 

2 
- 

- Studii universitare absolvite 
cu diplomă de licenţă 

- operare PC  
- permis auto 
- două limbi străine 

DEPARTAMENTUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
9. Expert 

 
2 minim 

5 ani, 
conf. 

cerinţe
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licenţă, în domeniul 
arhitecturii, urbanismului, 
ingineriei sau conexe 

- operare PC  
- permis auto 
- limbă străină 
- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare 



- Studii post universitare, 
minim cursant 

 

10. Consilier 
 

2 minim 
3 ani, 
conf. 

cerinţe
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licenţă 

 

DEPARTAMENTUL DE PROTECŢIE A MEDIULUI 
11. Expert 

 
2 minim 

5 ani, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul 
protecţiei mediului sau 
domenii conexe 

- operare PC  
- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare 
 

DEPARTAMENTUL MOBILITATE ȘI TRANSPORT 
12. Expert 

 
2 minim 

3 ani, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licenţă 

- operare PC 
- permis de conducere 
- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare 

13. Consilier 2 minim 
1 an, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licenţă 

- operare PC 
- permis de conducere 

DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIV 
14. Expert managementul 

documentelor 
2 minim 

3 ani, 
conf. 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licenţă 

- Abilităţi practice dovedite 
- Cursuri/stagii/atestate în 
domeniul informaticii şi 



cerințe 
studii 

tehnologiilor IT 

15. Expert IT 
 

2 minim 
3 ani, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licenţă 

- Abilităţi practice dovedite 
- Cursuri/stagii/atestate în 
domeniul informaticii şi 
tehnologiilor IT 

16. Asistent 
 

3 - - Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat 

 
 

UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE  

17. Manager de proiect 2 

minim 
3 ani, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență 

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

18. Manager de proiect 2 

minim 
3 ani, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență 

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
- abilități de planificare, 



organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

19. Manager de proiect 2 

minim 
3 ani, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență 

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
- abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

20. 
 

Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 

orientare profesională/ 
promovare și 
diseminare/ 

monitorizare/ 
implementare/ 

mobilitate/ grup țintă/ 
rețea de parteneriat/ 

mentor etc. ) 
 

2 

minim 
3 ani, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență  

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

21. 

Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 

orientare profesională/ 
promovare și 

2 

minim 
3 ani, 
conf. 

cerinţe 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență  

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 



diseminare/ 
monitorizare/ 

implementare/ 
mobilitate/ grup țintă/ 
rețea de parteneriat/ 

mentor etc. ) 

studii - capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

22. 

Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 

orientare profesională/ 
promovare și 
diseminare/ 

monitorizare/ 
implementare/ 

mobilitate/ grup țintă/ 
rețea de parteneriat/ 

mentor etc. ) 

2 

minim 
3 ani, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență  

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

23. 

Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 

orientare profesională/ 
promovare și 
diseminare/ 

monitorizare/ 
implementare/ 

mobilitate/ grup țintă/ 
rețea de parteneriat/ 

mentor etc. ) 

2 

minim 
3 ani, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență  

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

24. Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 2 minim 

1 an, 
- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 



orientare profesională/ 
promovare și 
diseminare/ 

monitorizare/ 
implementare/ 

mobilitate/ grup țintă/ 
rețea de parteneriat/ 

mentor etc. ) 

conf. 
cerinţe 
studii 

licență  domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

25. 

Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 

orientare profesională/ 
promovare și 
diseminare/ 

monitorizare/ 
implementare/ 

mobilitate/ grup țintă/ 
rețea de parteneriat/ 

mentor etc. ) 

2 

minim 
1 an, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență  

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

26. 

Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 

orientare profesională/ 
promovare și 
diseminare/ 

monitorizare/ 
implementare/ 

mobilitate/ grup țintă/ 
rețea de parteneriat/ 

mentor etc. ) 

2 

minim 
1 an, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență  

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 



27. 

Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 

orientare profesională/ 
promovare și 
diseminare/ 

monitorizare/ 
implementare/ 

mobilitate/ grup țintă/ 
rețea de parteneriat/ 

mentor etc. ) 

2 

minim 
1 an, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență  

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

28. 

Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 

orientare profesională/ 
promovare și 
diseminare/ 

monitorizare/ 
implementare/ 

mobilitate/ grup țintă/ 
rețea de parteneriat/ 

mentor etc. ) 

2 

minim 
1 an, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență  

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

29. 

Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 

orientare profesională/ 
promovare și 
diseminare/ 

monitorizare/ 
implementare/ 

mobilitate/ grup țintă/ 

2 

minim 
1 an, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență  

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 



rețea de parteneriat/ 
mentor etc. ) 

control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

30. 

Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 

orientare profesională/ 
promovare și 
diseminare/ 

monitorizare/ 
implementare/ 

mobilitate/ grup țintă/ 
rețea de parteneriat/ 

mentor etc. ) 

2 

minim 
1 an, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență  

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

31. 

Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 

orientare profesională/ 
promovare și 
diseminare/ 

monitorizare/ 
implementare/ 

mobilitate/ grup țintă/ 
rețea de parteneriat/ 

mentor etc. ) 

2 

minim 
1 an, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență  

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

32. 

Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 

orientare profesională/ 
promovare și 
diseminare/ 

monitorizare/ 

2 

minim 
1 an, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență  

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 



implementare/ 
mobilitate/ grup țintă/ 
rețea de parteneriat/ 

mentor etc. ) 

-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

33. 

Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 

orientare profesională/ 
promovare și 
diseminare/ 

monitorizare/ 
implementare/ 

mobilitate/ grup țintă/ 
rețea de parteneriat/ 

mentor etc. ) 

2 

minim 
1 an, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență  

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

34 

Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 

orientare profesională/ 
promovare și 
diseminare/ 

monitorizare/ 
implementare/ 

mobilitate/ grup țintă/ 
rețea de parteneriat/ 

mentor etc. ) 

2 

minim 
1 an, 
conf. 

cerinţe 
studii 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență  

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 
- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

35. 

Expert/consilier                
( financiar/ achiziții/ 

orientare profesională/ 
promovare și 

2 

minim 
1 an, 
conf. 

cerinţe 

- Studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licență  

- cursuri/stagii de pregătire 
profesionale şi perfecţionare în 
domeniul managementului 
proiectelor; 



diseminare/ 
monitorizare/ 

implementare/ 
mobilitate/ grup țintă/ 
rețea de parteneriat/ 

mentor etc. ) 

studii - capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

36. 
Asistent 

manager/secretar 
administrativ  

3 - - Studii medii  

- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

37. 
Asistent 

manager/secretar 
administrativ  

3 - - Studii medii  

- capacitatea de comunicare și 
relaționare; 
-  abilități de planificare, 
organizare, coordonare și 
control, autonomie și stabilitate 
emoțională. 

 

- TOTAL FUNCȚII: 37 
din care din care     

- Funcții de conducere: 2 
- Funcții de execuție: 35 
- Funcții remunerate: 36 
- Funcții indemnizate: 1 


