
 

 

Dragi Colegi, 

 

Vǎ adresez aceastǎ scrisoare de intenţie ca urmare a anunţului demarǎrii 

procesului de alegeri pentru funcţia de membru în Consiliul Director al CPSGCOR.  

Luna aceasta împlinesc frumoasa vârstă de 50 de ani . 

Lucrez în cu administrația publică locală de aproape 23 de ani, iar în funcția 

actuală de secretar general al Comunei Scrioaștea, județul Teleorman din anul 2017, 

luna aprilie.  

În toată această perioadă am remarcat eforturile depuse de noi, secretarii 

generali ai comunelor, problemele fundamentale cu care ne confruntăm, profesia 

noastră de garant al legalității actelor administrative, nefiind apreciată, remunerată 

și recunoscută în raport cu activitatea depusă și cu atribuțiile și responsabilități 

extinse prevăzute de Codul administrativ. 

Sunt convinsă că doar împreună, prin Corpul profesional al secretarilor 

generali ai comunelor din România vom putea milita împotriva oricăror încercări de 

politizare şi vulnerabilizare a funcţiei publice de secretar general, situație care 

destabilizează grav funcţionarea administraţiei publice locale şi principiile de bază 

ale exercitării funcţiei publice : stabilitate, legalitate, imparţialitate . 

Ceea ce se întâmplă în administraţia publică locală are un impact profund 

asupra cetăţenilor. 

Paşii întreprinşi până acum pentru reformarea administraţiei din România au 

vizat în principal componenta “hard”: s-au adoptat noi legi, s-au înfiinţat noi 

structuri şi departamente, s-au introdus noi programe de dezvoltare - toate copiind 

modelele occidentale de succes.  

Componenta “soft”, care presupune adoptarea unor noi mentalităţi, unor seturi 

de valori, unor principii şi norme care să orienteze comportamentele în administraţie 

- a fost de multe ori ignorată, considerându-se că oamenii vor reacţiona favorabil la 

schimbările structurale şi îşi vor modela atitudinile cu relativă uşurinţă. 



Acesta este motivul pentru care îmi permit sǎ apreciez cǎ entuziasmul, 

tenacitatea şi capacitatea mea de muncǎ susţinutǎ sunt numai câteva din trǎsǎturile 

pe care voi fi onoratǎ sǎ le pun la dispoziţia unei noi echipe.  

În acest sens vǎ rog sǎ luaţi în considerare aplicaţia mea pentru obţinerea 

calității de Mebru în Cosniliul director. 

Menţionez cǎ vǎ stau la dispoziţie pentru orice alte detalii în ceea ce priveşte 

candidatura mea.  

Vǎ mulţumesc,  

 

Scrioaștea, Teleorman 

 

Cernea Elena 

14.04.2021 
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