
Aurica Ivanciuc 

Giulesti, 16/04/2021 

Subiect: Depunere candidatura pentru funcția de membru în consiliul director din cadrul Asociației Secretarilor
din Romania 

Stimați colegi secretari, 

Ma numesc Aurica Ivanciuc, sunt Secretar in cadrul Primăriei comunei Giulești, județul Maramurș din anul 2018
și  am deosebita plăcere de a-mi înainta, înspre citire și  susținere, candidatura pentru funcția de Membru în
Consiliul Director din cadrul Asociației Secretarilor din Romania.

Sunt o persoană comunicativă, dinamică, hotărâtă, cu mare putere de concentrare, sociabilă, care poate face
faţă  oricărei provocări,  interesată  de o continuă  dezvoltare profesională,  caracteristici  personale pe care îmi
doresc să vi le arăt. Abilitățil și caracteristici dezvoltate in activitatea mea de Secretar.

Consider că aș fi un candidat potrivit pentru această funcție deoarece cunosc foarte bine îndatoririle pe care
trebuie să le îndeplinesc. Sunt motivată, în calitate de Secretar General, să contribui la schimbările, imperios
necesare, în ceea ce privește funcția de secretar.

Nu în ultimul rând, promit să păstrez o relație foarte bună cu membrii Consiliului Director, cu colegii secretari și
cu toți cei implicați în acesta Asociației.

Cu deosebită considerație 

Aurica Ivanciuc 

Comuna Giulești, localitatea Giulești, nr. 313,
județul Maramureș , 437160 Giulesti (România) 
(+40) 722205797 

euuuaura94@gmail.com 
Whatsapp Messenger: 0722205797 
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