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   STIMAȚI  COLEGI, 
 

Secretari generali ai comunelor din județul Neamț 
 

 Sunt ANTONIU GABRIEL, secretar general al comunei Pângărați și am luat la cunoștință cu 

interes de posibilitatea de a candida pentru o funcție în cadrul Consiliului Director al Corpului 

Profesional al Secretarilor Generali ai comunelor din județul Neamț. 

 Supun atenției dvs. candidatura mea în vederea obținerii unei funcții în cadrul Consiliului 

Director al Corpului Profesional al Secretarilor Generali ai comunelor din județul Neamț, bazându-mă 

pe dorința de a reuși, pe ambiție, profesionalism și optimism. 

 Am beneficiat de o pregătire universitară, fiind licențiat în Drept, completând bagajul de 

cunoștințe cu studii de master în specializarea Studii Europene de Administrație Publică. Consider că 

am căpătat experiență în administrația publică, încă din anul 2001, activând în cadrul Primăriei 

Municipiului Piatra Neamț, iar din anul 2012 ocupând funcția de secretar al comunei Pângărați, și până 

în prezent. 

 Sunt pregătit pentru un parteneriat prin care veți avea la dispoziție avantajele mele teoretice și 

pe cele ale experienței de care dispun în domeniul administrației publice. 

 Deși am fost sceptic la început, după o documentare intensă asupra scopului creării Corpului 

Profesional al secretarilor generali, atât la nivelul județului nostru, cât și la nivel national, am constatat 

cu satisfacție că se dorește realizarea unui nucleu, al unei strânse uniuni între membrii săi, pentru a 

ocroti drepturile și a promova interesele și obiectivele profesionale ale secretarilor comunelor din 

România. Astfel am ajuns la concluzia că profilul și realizările acestui Corp profesional al secretarilor 

corespunde pe deplin aspirațiilor și nevoilor mele profesionale. 

 Din aceste considerente îmi permit să apreciez că dorința mea de afirmare, entuziasmul , 

tenacitatea, fidelitatea și pasiunea pentru o reușită deplină a acestei structuri la nivelul județului Neamț, 

sunt o parte din câteva trăsăsturi pe care voi fi onorat să le pun la dispoziția unei echipe dinamice. 

Lipsa interacţiunii cu oameni ca voi nu ar fi completă în dezvoltarea mea umană și profesională, 

şi de aceea vă marturisesc faptul că deşi mă tulbură, totodată mă onorează contemporaneitatea cu aceste 

vremuri în care, în sfârşit, ne putem face auzit „strigătul mut"de până acum. 

 In calitate de membru în Consiliul Director al CPSG, pot contribui cu abilitățile personale la 

susținerea drepturilor SG în fața decidenților politici, pentru a îmbunătăți împreună statutul acestei 

categorii bugetare, din care facem parte. 

Functionarea normală a administrației publice se poate face numai  prin susținerea perfecționării 

profesionale continue a secretarilor generali, a stabilității funcției noastre, precum și printr-o 

colaborarea instituțională cu aleșii locali. Numai așa putem depăși împreună provocările din domeniul 

nostru de activitate prin implicarea tuturor membrilor CPSGR. 

 Doresc să vă mulțumesc pentru timpul și interesul acordat candidaturii mele. 

 
Cu încredere și respect,                                                                  

Antoniu Gabriel                                                     


