SCRISOARE DE INTENŢIE
Liliana DOBRE
Adresă:_comuna Clinceni,judetul Ilfov, strada Principala, nr. 123__
Mail: liliana.dobre@gmail.com
Telefon:0747222247
În atenția: Corpului Profesional al Secretarilor Generali
Subiect: depunere candidatură pentru funcția de conducere de _membru in consiliul director_
Stimați Domni,
Numele meu este Liliana Dobre – Secretar General al UAT Clinceni, județ Ilfov şi vă
adresez această scrisoare de intenţie ca demers în depunerea candidaturii pentru funcția de conducere
de membru in consiliul director_ din cadrul filialei județene Ilfov.
Formare profesională: în anul 2008, am absolvit Facultatea de Management, Inginerie Economică
în Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară – București; în anul 2010 am obținut titlul de master în domeniul Drept, programul de studii
Dreptul social român și european, iar în anul 2015 am fost licențiată în drept în cadrul Facultății de
Drept și Stiințe Administrative.
În timpul anilor de studiu, am dobândit numeroase cunoștințe, care cumulate cu experiența
profesională de peste 19 ani în administrația publică, în cadrul primăriei Clinceni, județ Ilfov, mă vor
ajuta să desfășor cu profesionalism funcția pentru care candidez și să obțin rezultatele scontate. De
asemenea, prin experiența profesioanlă pe funcții de conducere (Șef Serviciu, Secretar general al
comunei) am obținut abilități de coordonare, organizare, obiectivitate în apreciere, mediere și control,
pe care aştept cu nerăbdare să le pot pune în practică.
Sunt o fire autodidactă, comunicativă, dinamică, hotărâtă, cu mare putere de concentrare,
sociabilă, care poate face faţă oricărei provocări, interesată de o continuă dezvoltare profesională,
caracteristici personale care vor contribui la rezultate eficiente.
Şansa de a ocupa funcția de membru in consiliul director mi-ar oferi oportunitatea de a-mi
pune în evidenţă capacităţile intelectuale şi experienţa acumulată pentru a îndeplini sarcinile şi
scopurile filialei, cât şi pentru dezvoltarea carierei mele.
Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru informații mai ample despre candidatura mea.
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