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CORPUL PROFESIONAL AL SECRETARILOR GENERALI AI COMUNELOR DIN ROMÂNIA - CPSGCOR 

(CPSGCoR) - www.secretarigenerali.ro 

 
   Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 
   Domnului Preşedinte Vasile-Felix COZMA 
 
Informare privind:  

1) Declanşarea conflictului colectiv de muncă, până la grevă, pentru apărarea unor 
drepturi profesionale ale secretarilor generali ai UAT 

2) Participarea efectivă a membrilor Corpului Profesional la acţiunile de protest 
notificate de către FNSA – Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie, 
începând cu pichetarea Guvernului - 3 februarie 2022 

 
Stimate domnule Preşedinte, 
 
În considerarea acelor revendicări ale Corpului nostru profesional care intră în sfera de competenţă 
a Agenţiei conduse de către dumneavoastră, vă transmit ataşată, spre timpurie luare la cunoştinţă, 
Informarea nr. 11 / 31 ianuarie 2022, transmisă astăzi către Prim-Ministrul României, precum şi, spre 
ştiinţă, către Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. 
Vă adresez rugămintea de a pregăti un punct de vedere al Agenţiei, cu privire la analiza şi discutarea 
aspectelor semnalate, astfel încât să fie posibilă, cât mai curând, o dezbatere aprofundată a acestora, cu 
Corpul nostru profesional, cu reprezentanţii celorlalte două structuri asociative ale secretarilor generali 
care sunt constituite şi activează (ASJR – Asociaţia secretarilor generali ai judeţelor din România şi 
ASMR – Asociaţia secretarilor generali ai municipiilor din România), precum şi cu conducerea 
Asociaţiei Comunelor din România. 
 
Ţin să mulţumesc pe această cale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru disponibilitatea şi 
deschiderea arătate în perioada septembrie – octombrie 2021, pe parcursul dezbaterilor asupra proiectului 
OUG nr. 138/2021, chiar dacă elementele atunci convenite pentru profesionalizarea şi întărirea 
standardelor funcţiei publice specifice de secretar general al unităţilor administrativ teritoriale nu au 
fost promovate în forma finală a actului normativ, din motive cunoscute şi care nici nu mai merită evocate. 

Am convingerea că propunerile de modificare a Codului administrativ, pe care le veţi regăsi în Lista de 
revendicări ataşată materialului ataşat, vor fi apreciate şi asumate de către dumneavoastră, ca fiind 
reglementări orientate spre progres, reformă şi întărirea funcţiei publice specifice de secretar general. 

Sper ca, la momentul potrivit, să ne regăsim natural de aceeaşi parte a baricadei formale, în susţinerea 
acestor modificări strict necesare ale Codului administrativ. 

 
Cu deosebită considerație, 
Președintele CPSGCoR, 

Dan CÂRLAN, 
Secretarul General al comunei Tarcău, județul Neamț 
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