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                     Cu încredere, ambiție, tenacitate și optimism, vă prezint intenția mea de a face 
parte din echipa Corpului Profesional al Secretarilor Generali ai Asociației Comunelor din 
România – Filiala Județeană Vrancea ! 

                     Sunt colegul dumneavoastră – Ionel GHIORGHIȚĂ – secretarul general al 
comunei PALTIN, din județul Vrancea, și ocup această funcție începând cu data de 
03.01.2006, dată la care am fost numit  prin Ordin al Prefectului județului Vrancea. 

                     Absolvent al Facultății de Administrație Publică a Universității ”Al. I. Cuza” Iași, 
am urmat un master în ”Psihologie politică și leadership în administrația publică”,  în cadrul 
Universității „Petre Andrei” din Iași, iar în prezent urmez cursurile Facultății de Drept – anul 
al II-lea, al Universității „Danubius”, din Galați, convins fiind că, în această funcție publică, 
este necesară și o pregătire profesională în domeniul juridic.        

                    După efectuarea stagiului militar, cariera mea profesională a debutat cu o funcție 
didactică, în învățământul gimnazial, pe o perioadă de 4 ani, urmată de o funcție de secretar 
al Obștii ”Chiliile Zboinei – Spineși”, din comuna Vrâncioaia, județul Vrancea, localitate în care 
am domiciliul actual, după care am ocupat funcția publică de conducere de secretar al 
comunei Paltin, în urma participării la concursul de recrutare. 

                   Mă consider o persoană comunicativă, sociabilă, dinamică, dechisă provocărilor, 
receptivă la nou, la inovare, la modernism, la simplificarea unor proceduri greoaie și inutile;  
am lucrat și lucrez cu oamenii, în slujba și pentru interesul oamenilor, cu plăcere și 
satisfacție, o trăsătură care nu poate lipsi unei astfel de funcții publice. 

                  În cei 15 ani de carieră, în această funcție publică, am învățat și am înțeles că 
punctele tari sunt : profesionalismul, pregătirea profesională continuă, actualizată, studiul 
individual, capacitatea de a fi autodidact, diplomația și tactul, înțelegerea, dar și 
intransigența, necesară atunci când situația o impune. 

                 În ceea ce privește implicarea mea în activitățile de echipă ale noastre, ale colegilor 
secretari / secretari generali, încă de la începutul carierei am participat la înițiativele de a ne 
uni în diferite forme de asociere profesională ( asociații, federații… ), sens în care am 
participat încă din anul 2009, la ședințele Federației Secretarilor U.A.T din România, atunci 



când s-a pus în dezbatere un proiect de ”Statut al secretarului u.a.t”, motiv pentru care am 
inserat în antet și sigla sugestivă de atunci, a federației.  

                Și, dacă vorbim de implicare, în toamna anului 2020, la inițiativa unor colegi din 
țară, pe grupul de facebook al secretarilor generali, am creat și sunt administratorul primului 
grup de watsapp al secretarilor generali din România( Secretari generali UAT RO), grup în 
care au fost primiti 256 de participanți, numărul maxim permis, motiv pentru care am creat si 
administrez și al doilea grup de watsapp (Secretari generali UAT 2) cu un număr de 100 
participanți, grupuri care facilitează comunicarea și schimbul de idei, informații, formulare și 
documente între colegi. 

               Mă bucur că la nivel național s-a creat și o structură unitară de asociere și de 
colaborare a secretarilor generali, uniti prin aceleași speranțe, idei și idealuri, structură care 
să ne reprezinte cu succes interesele noastre profesionale, în relația cu forurile de decizie la 
nivel local, regional și național. 

               Îmi exprim, prin această scrisoare de intenție, disponibilitatea de a participa ca 
membru în Consiliul Director al C.P.S.G.A.C.R. – Filiala Județană Vrancea, și de a vă oferi toată 
experiența profesională pentru realizarea obiectivelor noastre comune : stabilitatea în 
funcție, obținerea unei relaționări instituțional – ierarhice corecte și a unor drepturi de care, 
din nefericire, am fost vitregiți (prin inițiative legislative înserate injust în unele acte 
normative), promovarea unor proiecte de modificare legislativă, organizarea unor activități și 
acțiuni menite să ne unească mai mult, din punct de vedere colegial și uman, pe lângă 
relațiile pur profesionale. 

               În speranța că scrisoarea mea de intenție v-a captat atenția, vă mulțumesc pentru 
timpul acordat și vă asigur de respect și colegialitate, cu rugamintea de a vă exercita votul 
așa cum considerați că este necesar !        

 

               Cu deosebită considerație, 

Secretar general al U.A.T. – Comuna Paltin                                               13 aprilie 2021 
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