
 

SCRISOARE DE INTENȚIE 

Numele meu este Apetroaei Elena Irina, sunt secretarul general al comunei Măgura, județul 
Bacău, şi vă adresez această scrisoare de intenţie de a candida pentru funcția de presedinte - filiala 
județenă - Corpul Profesional al secretarilor generali din Județul Bacău.  

Fiind absolvent al Universitatea „Al. I. Cuza" Iasi, Facultatea de Drept, am urmat: Curs de 
perfectionare „Inspector resurse umane”, Curs de perfectionare  - „Expert Achizitii Publice”, Curs de 
perfectionare -  „Manager de Proiect”. 

  Din anul 2005 îmi desfășor activitatea în administrația public locală, astfel:  director cămin cultural 
(2005 – 2006), consilier juridic (2006 – 2008, 2010 - 2013)  și secretar comună/ secretar general al 
comunei (2008 – 2010, 2013 – până în prezent). 

În perioada 2006 - 2007 am fost consilierul juridic care a întocmit documentația și a reprezentat în 
instanță înfiintarea Filialei Județene Bacău a ACoR, care a avut primul sediu în Comuna Filipești, județul 
Bacău. 

 În toată perioada de când lucreză în administrația public locală, pe lângă atribuțiile din fișa 
postului, am participat activ la obțiterea de finanțări din fonduri europene/ naționale  și la implementarea 
proiectelor pentru care s-a obținut finanțarea, printer care se numără: 

- „Dotarea cu uti laje a Serviciului  de Gospodărire Comunală a Comunei Măgura,  
Județul Bacău: buldoexcavator și  accesorii  – Lamă de zăpadă, cupă trapezoidală pentru 
șanțuri  și  cositoare”  finanțat prin PNDR - AFIR - am întocmit cererea de finantare și documentele 
suport pentru proiectul; 

- In perioada 2017 – prezent   – Am participat la întocmirea documentației de obținere a finanțării și 
implementarea investiției ,,Construire gradinita 3 grupe, comuna Magura, judetul Bacau ", finantabil prin 
Programul national de dezvoltare locala, subprogramul « Modernizarea satului romanesc » ; 

-  In perioada 2017 – prezent   – Am participat la întocmirea documentației de obținere a finanțării 
și implementarea investiției ,, REABILITARE SI DOTARE SCOALA SAT CRIHAN, COMUNA MAGURA, 
JUDETUL BACAU”, finantabil prin Programul national de dezvoltare locala, subprogramul «Modernizarea 
satului romanesc »;  

- Am participat la întocmirea documentației de atribuire si am fost membru al comisiei de 
atribuire a contractului de achiziție pentru buldoexcavator cu cupa de excavare, lama de zapada si freza 
de zapada în cadrul proiectului „DOTAREA CU UTILAJE SPECIALIZATE A  SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU 
SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU” finanțat prin PNDR conform 
Contract de finantare nr. C413322b11210489702/ 07.04.2014, precum și de implementarea proiectului. 

- In perioada martie – octombrie 2014 am participat la elaborarea Cererilor de finanțare pentru 
proiectul OBIECTIV DE CONSTRUIRE SI REABILITARE CAMPUS SCOLAR –SAM –« ALEXANDRU VLAHUTA » 



COMUNA PODU TURCULUI, JUDETUL BACĂU,  prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă - Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR 
conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, iar în perioada 2015 – 2016 am făcut parte 
din echipa de implementare a proiectului, care este o mare realizare în zona Moldovei  - aproximativ 
6.000.000 Euro fonduri UE. 

- În perioada 2014 – 2015 am elaborate cererea de finanțarea și m-am ocupat de implementarea 
investiției ”Modernizare Drumurilor de interes local Comuna Podu Turcului, județul Bacău” finanțat prin 
PNDL I; 

- In anul 2007 – intocmit proiect  - „Construire Camin Cultural sat. Oniscani, com. Filipesti, jud. 
Bacau” - pentru care s-a obtinut finantare prin „Programul prioritar pentru proiectarea si construirea de 
sedii pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezamintele culturale de drept public, in 
localitatile unde nu exista asemenea institutii, din mediul rural si mic urban”. 

- in anul 2008 – intocmit proiect  - „Construire Baza sportiva multifunctionala sat. Filipesti, com. 
Filipesti, jud. Bacau” pentru care s-a obtinut finantare prin Ordonantei Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural. 

Sunt o persoană comunicativă, dinamică, hotărâtă, cu viziune, îmi place să lucreze cu oamenii, să 
acord atenţie celor cu care interacţioneaz, cu mare putere de concentrare, sociabilă, care poate face faţă 
oricărei provocări, să mă adaptez în diferite situaţii sociale şi să înţeleg ce e important pentru ceilalţi, 
interesat de o continuă dezvoltare profesională, caracteristici personale pe care îmi doresc să vi le arăt.  

Consider că am acumulat în timpul anilor de studiu si a exercitării functiei pe care la acest moment 
o dețin, multe cunoştiinţe în domeniul administrativ și juridic, pe care le pot pune în practică.  

Şansa de a lucra alături de dumneavoastră mi-ar da ocazia să-mi pun în evidenţă experienţa 
acumulată pentru a îndeplini sarcinile şi scopurile Corpului Profesional al Secretarilor Generali ai 
Comunelor din județul Bacău și implicit din România, cât şi pentru a ocroti drepturile și a promova 
interesele și obiectivele profesionale ale secretarilor generali ai comunelor din România. 

 Să pun cunoștințele și aportul meu în muncă pentru desfășurarea unor activități de interes 
profesional și a respectării obligațiilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționarea Corpului 
Profesional al Secretarilor Generali ai Comunelor din România În speranta că am câştigat încrederea 
dumneavoastră, vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi sper să vă pot oferi șansa unui viitor mai bun şi 
prin munca depusa împreună cu dumneavostră să credem într-un viitor pozitiv al acestei profesi să 
gândim proiecte împreună ,să promovăm această funcție și să aducem în rândurile noastre oameni de 
calitate pentru a putea fi respectați.  

Cu stimă, 
Elena Irina Apetroaei 


