
  

Data: 17.05.2021 

SCRISOARE DE INTENTIE 

Stimați colegi secretari generali  

Numele meu este Mihaela PUFU  si sunt secretarul general al comunei Nicorești, jud. Galați, 

exercitând  această funcție din anul 2014. Sunt absolvent al facultății de Finanțe -bănci, al Facultății Drept, 

cu un master , curs postuniversitar s.a. Lucrez in administrație publică începând din anul 2006. 

In cadrul corpului profesional al secretarilor, activitatea mea  a fost sporadică, dar am fost prezentă 

la aproape toate întâlnirile corpului profesional, atât local cât și la nivel național. 

Sunt preocupată de statutul profesiei,  de exercitarea activității sub egida legii, fără imixtiuni și 
presiuni din partea politicului,  pentru ca  întregul corp profesional să-și îndeplinească menirea de  a sta 
în slujba cetățeanului. 

Ori, toate acestea cer  o mai are implicare, o colaborare intensă între membrii corpului profesional, 
inclusiv încercarea de  a realiza o abordare pe cat posibil unitară în soluționarea  problemelor  . 

 
Am convingerea că numai  împreuna vom avea succes . 

 

                                      Secretarul general al comunei Nicorești 

                                                      Mihaela PUFU 



  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PUFU MIHAELA 

Adresă(e) Sat Fintini, Com. Nicoresti, Jud. Galati 

Telefon(oane) 0729742593   

Fax(uri)  

E-mail(uri) my_cha_ella@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana  
  

Data naşterii 20 octombrie 1983 
  

Sex Feminin  
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2014-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Secretar general  

Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local, resurse umane, coordonarea compartiementelor 
primariei, alte atribuţii stabilite prin lege. 

Numele şi adresa angajatorului UAT Comuna Nicoresti, Jud. Galati 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publica locala 

Perioada 2012-2014 

Funcţia sau postul ocupat Consilier I Principal 

Activităţi şi responsabilităţi principale Executare silita, incasari creante 

Numele şi adresa angajatorului UAT Comuna Nicoresti, Jud. Galati 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publica locala 

Perioada 2010-2012 

Funcţia sau postul ocupat Auditor intern 

Activităţi şi responsabilităţi principale Audit public intern la UAT-urile din judetul Galati 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia Comunelor din Romania – Filiala Judeteana Galati 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publica locala 

Perioada 2007-2010 

Funcţia sau postul ocupat Auditor intern 

Activităţi şi responsabilităţi principale Audit public intern  

Numele şi adresa angajatorului UAT Comuna Buciumeni, Jud. Galati 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publica locala 

Perioada 2006-2007 

Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Operator de rol, incasari creante 

Numele şi adresa angajatorului UAT Comuna Buciumeni, Jud. Galati 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publica locala 
  

Educaţie şi formare  
  

Calificarea / diploma obţinută Licenta  - Drept 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Danubius” Galati, Facultatea de Drept 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar – Mecanisme juridice pentru o administratie performanta 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Danubius” Galati, Facultatea de Drept 

Calificarea / diploma obţinută Masterat – Managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor 

Calificarea / diploma obţinută Licenta – Finante-Banci 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  B1 Mediu  B1 Mediu B1 Mediu B1 Mediu B1 Mediu 

Limba franceza  A2 Mediu  A2 Mediu A2 Mediu A2 Mediu A2 Mediu 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, capacitate de adaptare sporita, comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de noi 
informatii si abilitati, disponibilitate pentru implicare in activitati noi, ca urmare a formarii profesionale de 
la fiecare loc de munca, dar si in urma participarii la evenimente/cursuri de formare, etc. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de sinteza si analiza, capacitati decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare. 
Punctualitate, capacitate de a lua decizii in conditii de stres si de a respecta termene limita. Capacitate 
de a analiza sarcini si responsabilitati, capacitate de evaluare a abilitatilor profesionale ale 
colaboratorilor, spirit analitic, lucru in echipa, spirit de autoevaluare si imbunatatire, monitorizarea 
lucrului echipei. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice   
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MS Office, MS Windows, internet. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Preocupare pentru arta si comunicare 
  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
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