
 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL BOTOSANI 

COMUNA GORBANESTI 

Scrisoare de intenție 

Numele meu este Vasile Boghian ,sunt secretarul general al comunei Gorbănești,județul 

Botoșani, şi vă adresez această scrisoare de intenţie de a candida pentru funcția de presedinte 

- filiala județenă - Corpul Profesional al secretarilor generali  din Județul Botoșani. 

Fiind absolvent al Facultăţii de Drept ,am urmat studii de master pe domeniul  cercetări 

penale si criminalistică,după care am urmat un program academic de  studii postuniversitare 

pe domeniul administratie publică.  

În prezent sunt în anul trei de studii la  cursurile scolii doctorale din cadrul Academiei 

de Administrare publică, specializarea administratie publică ,cu lucrarea de cercetare legată 

de implementarea standerdelor europene privind funcția publică în administratia publică 

locală din România.În cadrul activităii de cercetare stiințifică am participat  la numeroase 

conferinţe şi sesiunile de comunicări ştiinţifice interne și internaționale unde am prezentat un 

număr de 16 lucrări pe diferite secțiuni ale administratiei publice din U.E. și România cum ar 

fi:colaborarea și cooperarea în sectorul public,transparență și guvernare 

deschisă,restructurarea sectorului public,reducerea birocrației interne,organizare flexibilă a 

munci ,politizarea și depolitizarea funcției publice, politicii de personal în administraţia 

publică  etc.. 

Îmi mai desfășor activitate în cadrul Biroului de mediere,ca mediator autorizat  și dețin 

funcția de vicepresedinte al Tribunalului de Arbitraj Instituționalizat Botoșani din cadrul 

UNTAI din România. Din anul 2013 sunt consilier juridic în cadrul filialei Colegiului 

consilierilor juridici din Botoșani ,Uniunea Națională a consilierilor juridici din România. 

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 aştept cu 

nerăbdare să le pot pune în practică. 

Sunt o persoană comunicativă, dinamică, hotărâtă, cu  viziune, carismatic, empatic, 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.  

Şansa de a lucra alături de dumneavoastră mi-ar da ocazia să-mi pun în evidenţă 

capacităţile intelectuale şi experienţa acumulată pentru a îndeplini sarcinile şi scopurile 

Corpului Profesional al Secretarilor Generali ai Comunelor din județul Botoșani și implicit din 

România, cât şi pentru  realizarea unei uniuni mai strânse între membrii săi, 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 respect , 

Drd. Vasile BOGHIAN 

 


