SCRISOARE DE INTENȚIE
Stimați colegi,
Numele meu este Constanța CREȚU, sunt secretarul general al comunei Luncavița, județul Tulcea.Sunt
absolventă a Universității ”Ovidius”, Facultatea de istorie – stiințe administrative, Masterat în drept si administrație
publică europeană.
Constituirea acestui for reprezentativ poate fi pentru toți o șansă în promovarea intereselor noastre, care de
multe ori s-au aflat în umbra discuțiilor, din simplul motiv ca nu eram destule „glasuri”. Este motivul principal pentru
care am ales să candidez în vederea alegerii în cadrul conducerii Filialei Județene Tulcea a Corpului Profesional
al Secretarilor Generali ai Comunelor.
Profesia pe care o deținem are parte zi de zi de provocări și necesită mereu eforturi susținute pentru a duce
la bun sfârșit un demers. Am convingerea că, printr-o comunicare permanentă, putem depăși multe obstacole, ce
par de netrecut. De-a lungul timpului, m-am implicat în numeroase acțiuni care au fost rezultatul unei bune
comunicări, cooperări între noi secretarii din județ. Amintesc aici acțiunile din cadrul Filialei Județene Tulcea
ACOR, la care am contribuit activ. Faptul că am dobândit experienta administrativă din 2010, că am pornit de la o
experiență didactică din 2001, mă determină să spun că printr-un minim efort de comunicare, printr-o pregătire
riguroasă a celor care ne vor reprezenta și printr-o organizare potrivită, putem să ne punem în valoare și mai ales,
să ne oferim suport reciproc.Trebuie să ținem cont însă ca participarea la un act de conducere nu este doar
onorifică, ci implică foarte multă preocupare, disponibilitate și deschidere, dar depinde de fiecare dintre noi cât
putem oferi.
În munca noastră, am văzut de multe ori, că putem să fim uniți, mai ales în situații dificile.Organizându-ne
mai bine, în această structură, poate le vom evita iar unitatea să fie o stare de fapt nu o nevoie.
Se pune întrebarea de ce să – mi acordați votul dumneavoastră ? Simplu, pentru că nu voi înceta să cred că
merităm mai mult, iar pentru aceast scop îmi voi depune toată priceperea.Dar, nimic nu va fi îndeajuns fără sprijinul
dumneavoastră, colegii mei.
Cu deosebită considerație,
Constanța CREȚU

