
16.04.2021 

 

Dragi colegi, 

 

Vreau sa îmi manifest în primul rând bucuria că am ajuns să ne organizăm astfel încât corpul profesional al 

secretarilor de comune din România să ia naștere și că noi, la nivel județean, am început să ne adunăm, să 

ne cunoaștem si să ne organizăm. 

Acum mai bine de 4 ani pot să spun că nu știam decât în teorie ce înseamnă secretarul unității administrativ-

teritoriale și că munca într-o primărie nu mi se părea a ridica probleme majore. 

Astăzi, pot spune fără a avea vreo urmă de îndoială că una dintre cele mai dificile profesii juridice care poate 

fi exercitată pe teritoriul României este cea de secretar general, și că munca într-o primărie este în fiecare 

zi o provocare, mai ales în mediul rural, în comunitățile mici, unde cunoașterea legii e limitată, unde cutuma 

este atât de greu de mișcat din loc și unde cel care dorește să aplice legea ajunge să fie considerat 

personajul negativ. 

Acest personaj negativ, înjurat, subestimat, agresat, este diamantul nerecunoscut al autorităților locale. 

Omul bun la toate, care face de toate, care învață permanent de toate, și care, încearcă mereu să pună la 

adăpostul legii atât instituția în care își desfășoară activitatea,  cât și persoanele fizice și juridice care îi trec 

pragul. Acest personaj rezolvă mereu problemele altora,  lăsându-se pe sine mereu ultimul și care, în 2021, 

a ajuns aproape a fi scos din existența lui seculară, pentru ca își face treaba și tace. 

Anul 2021 este anul în care secretarul general este nevoit să comunice, să vorbească, să iasă în față și să 

dea replică. Să își arate existența,  importanța, valoarea.  Să se lupte pentru drepturile sale dacă va fi cazul, 

să stea cu spatele drept în fața oricui, să scoată în evidența valoarea socială a acestei funcții și garanția pe 

care această funcție o dă actului administrativ, drepturilor și libertăților cetățenilor.  

Cum nimic nu se poate face de unul singur, este momentul ca noi, secretarii generali să ne unim, sa ne 

adunăm la un loc și să începem să ne rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Nu doar în cadrul 

instituțiilor din care facem parte,  cât și din sistemul juridic pe care trebuie să îl aplicăm în fiecare zi.  Noi îi 

știm cel mai bine neajunsurile. Si tot noi, suntem singurii care ne putem înțelege cu adevărat unii pe alții, 

deoarece o persoană care niciodată nu a ocupat această funcție, nu va avea cu adevărat perspectiva reală 

a atribuțiilor secretarului și a volumul extraordinar de muncă pe care acesta trebuie să îl acopere,  mai ales 

în comunitățile mici.  

De aceea cred ca trebuie să ne sprijinim unii pe alții, să mergem împreună pe un drum care să ne ducă cel 

puțin la un firesc, la o normalitate. Ori la momentul de față, noi nu trăim așa ceva, și cea mai mare vină o 

purtăm noi și generațiile anterioare care au stat pasive și au acceptat să fie umilite, batjocorite, 

supraîncărcate cu muncă pe bani puțini, făcând munca altora și acceptând această situație zi de zi. 

Îmi depun candidatura pentru un loc în consiliul director în speranța că ne putem aduna cu toții în jurul unui 

nucleu, care să ne reprezinte și ajute pe  fiecare în parte în activitatea profesională pentru că, în final, cu 

toții, în județul Cluj, fiecare în comuna lui, suntem acasă. Acesta este casa noastră. Acest județ este casa 

noastră și îmi doresc ca toți sa reușim să resimțim cu adevărat această apartenență la o comunitate care 

dorește șa evolueze, să prospere, cu respectarea legii, și care, de fiecare dată când va fi nevoie, va face 

demersuri să îmbunătățească inclusiv, sau mai ales, cadrul legislativ. 

 

Savașer Ramona-Bianca 
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INFORMAŢII PERSONALE Savașer Ramona-Bianca 

  

Cluj-Napoca, jud. Cluj, România 

Mobil: +40745285082 

E-mail: marian_bianca@yahoo.com 

Sexul  Feminin| Data naşterii 23/01/1984 | Naţionalitatea Română 

Stare civillă: căsătorită 

 

 

 

LOCUL  PENTRU CARE 
SE CANDIDEAZĂ 

Membru consiliul director  

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

  

 

  

01.05.2017 - Prezent Secretar general al comunei Săvădisla 

 ▪ Verificarea si contrasemnarea pentru legalitate a dispozitiilor Primarului si a Hotararilor 
Consiliului Local, sprinjin in intocmirea, redactarea si fundamentarea din punct de vedere 
juridic a Dispozitiilor Primarului si a proiectelor de hotarare supuse dezbaterii Consiliului 
Local, coordonarea si supravegherea desfausrarii activitatii departamentului de aststenta 
sociala, registru agricol si stare civila, legalizari documente 

03.01.2017-30.04.2017 Secretar unitate administrativ-teritoriala 

 Secretar comuna Garbau, judetul Cluj 

 ▪ Verificarea si contrasemnarea pentru legalitate a dispozitiilor Primarului si a Hotararilor 
Consiliului Local, sprinjin in intocmirea, redactarea si fundamentarea din punct de vedere 
juridic a Dispozitiilor Primarului si a proiectelor de hotarare supuse dezbaterii Consiliului 
Local, coordonarea si supravegherea desfausrarii activitatii departamentului de aststenta 
sociala, registru agricol si stare civila, legalizari documente 

21.04.2012-08.01.2021 Mediator autorizat 

Marian Ramona-Bianca – Birou de Mediator 

▪ Identificarea problemelor clienților, plănuirea unor strategii de comunicare în funcție de 
problemele specifice și relația dintre cilenți, sprijinirea acestora în soluționarea amiabilă a 
diferendelor 

Tipul sau sectorul de activitate: Medierea oricărei dispute 

05.03.2009-03.01.2017 Avocat 

 Birou de Avocat Marian Ramona-Bianca 

mailto:marian_bianca@yahoo.com
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 Asistarea și/sau reprezentarea clienților în instanță, în fața organelor de urmărire penală și 
în fața oricăror persoane și instituții, redactare documente,contracte, cereri, acțiuni, petiții, 
studiu dosare, legislație, identificarea problemelor, soluțiilor, strategiilor. 

 Tipul sau sectorul de activitate: Juridic 

01.02.2008-01.12.2008 Consilier juridic  

 Sc Transferoviar Grup S.A. Cluj-Napoca 

 ▪ Studiere legislație, analiză contracte 

 Tipul sau sectorul de activitate: Juridic 

15.01.2008-20.02.2008 Consilier juridic  

 Sc. Fargo Srl Cluj-Napoca 

 ▪ Studiere legislație, analiză contracte 

 Tipul sau sectorul de activitate: Juridic 

25.09.2007-04.12.2007 Consilier juridic  

 Casa de Insolvență Transilvania SPRL Cluj-Napoca 

 ▪ Studiere legislație insolvență, analiză contracte, verificare declarații de creanță, redactare 
somații de plată, recuperare creanțe 

 Tipul sau sectorul de activitate: Juridic 

 

EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE   

           

16.12.2018 Certificat de absolvire pentru ocupația “expert achizitii publice"  
Curs de calificare profesionala organizat de Sc Soft Skills Training SRL 

 

30.10.2018 Certificat de absolvire pentru ocupatia “responsabil cu protecția datelor cu 
carater personal"  
Curs de calificare profesionala organizat de IC Consulting SRL 

 

01.08.2016 -12.08.2016 Certificat de participare și finalizare a programului de  ”Orientare in sistemul 
legal al Statelor Unite ale Americii și dreptul afacerilor” 

 

”International Law Institute”, Washington DC, Statele Unite ale Americii în colaborare cu 
Universitatea Georgetown din Washington DC, Statele Unite ale Americii 

▪ Codurile Statelor Unite ale Americii și dreptul comun, ierarhia legilor in sistemul american, 
ierarhia instantelor de judecata, corporațiile americane și regulile de afaceri, litigiile 
internaționale in instanțele Statelor Unite, instanțele de judecată: litigiile civile- procesele și 
jurații, contracte, legea antitrustului, proprietatea intelectuală, legea falimentului, noțiuni 
practice în contractele internaționale și comerț, arbitrajul internațional în Statele Unite ale 
Americii, introducere în dreptul finanțelor, introducere in dreptul administrativ 

18.7.2016-29.07.2016 Certificat de participare și finalizare a programului de  ”Engleză legală și scris juridic” 

 ”International Law Institute”, Washington DC, Statele Unite ale Americii în colaborare cu 
Universitatea Georgetown din Washington DC, Statele Unite ale Americii 
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 Instituțiile legale ale Statelor Unite ale Americii, introducere în dreptul comun: cazurile, 
documentare juridică: cazuri practice, documentare și interpretarea cazurilor în sistemul 
legal al Statelor Unite, dreptul contractelor, redactare contracte, scris juridic și analiză 
juridică, conceptele dreptului afacerilor, rolul Statelor Unite în comerțul internațional - 
arbitrajul, tehnici efective de negociere în contextul dreptului comercial 

Martie - Aprilie 2011 Diplomă de absolvire curs formare mediator autorizat 

 Ultrasilvam, Cluj 

 Soluționarea amiabilă a conflictelor de orice tip, tehnici de ascultare si ghidare a 
persoanelor pentru identificarea problemelor si situațiilor conflictuale precum si 
soluționarea acestora 

2010 Absolvent al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților 

 Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, Centrul Teritorial Cluj 

 Drept civil, dreptul familiei, drept comercial, procedură civilă 

2007 - 2008 Diplomă de master - Instituții de Drept Privat 

 Universitatea Babeș – Bolyai, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca, Cluj 

 Drept civil, drept comercial- insolvență, dreptul familiei 

2003 - 2007 Diplomă de licență - Relații Internaționale și Studii Europene 

 Universitatea Babeș – Bolyai – Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca, Cluj 

 Istoria Europei, istoria relațiilor internaționale, construcție europeană, analiza relațiilor 
internaționale 

2003 - 2007 Diplomă de licență - Drept 

 Universitatea Babeș – Bolyai, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca, Cluj 

 Drept civil, drept penal, procedură civilă, procedură penală, drept internațional public, drept 
internațional privat 

1999 - 2003  Diplomă de bacalaureat 

 Colegiul Național George Coșbuc, Cluj-Napoca, Cluj 

 Limba și literatură română, istorie, geografie, psihologie, management 

 

COMPETENΤE 
PERSONALE   

 

Limba maternă Română 

  

Alte limbi străine 
cunoscute 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1 B2 B2 B2 B2 

Germană B1 B1 B1 B1 B1 

Competenţe de 
comunicare  

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de mediator și avocat 
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Competenţe dobândite 
la locul de muncă  

Abilitatea de a parcurge materiale vaste intr-un timp scurt 
Capacitatea de a interacționa cu persoane din diferite medii sociale și niveluri diferite 
de educație 
Capacitatea de a identifica cauzele problemelor și modalități de îmbunătățire sau 
soluționare a acestora 
Răbdare în munca cu oamenii 
Elaborarea de strategii de muncă și soluționare a problemelor 
Ințelegerea rapidă a legislației și modalitatea de aplicare a acesteia în concret 

Competenţe informatice O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 
O bună cunoaștere a instrumentelor Mac: OS X, Pages, Mail, Calendar 

Permis de conducere B 


