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Doamnelor si  Domnilor Secretari Generali , 

 

Animat de dorința de a reuși, de ambiție, tenacitate și optimism, supun atenției dumneavoastră candidatura 

mea în vederea obținerii funcției de Membru in Consiliul Director a Corpului Profesional al Secretarilor generali ai 

Comunelor din România -Filiala județeană Iași.  

Numele meu este Mocanu Gheorghita Dragos , sunt secretarul general al comunei Stolniceni-Prajescu , județul 

Iași  de peste 18 ani. Sunt o persoană comunicativă, dinamică, hotărâtă, cu viziune, carismatic, empatic, îmi place să 

lucreze cu oamenii. Acord atenţie celor cu care interacţioneaz, cu mare putere de concentrare, sunt sociabil, pot face 

faţă oricărei provocări, interesat de o continuă dezvoltare profesională, caracteristici personale pe care îmi doresc să le 

pun în dezvoltarea și promovarea acestei profesii.  

Şansa de a lucra alături de dumneavoastra și a reprezenta interesele noastre mi-ar da ocazia să-mi pun în 

evidenţă capacităţile intelectuale şi experienţa acumulată pentru a îndeplini sarcinile şi scopurile Corpului Profesional al 

Secretarilor generali ai Comunelor din România -Filiala județeană Iași și implicit din România, cât şi pentru a realizarea 

unei uniuni mai strânse între membrii săi. Pentru a ocroti drepturile și a promova interesele și obiectivele profesionale 

ale secretarilor generali ai comunelor din România este nevoie de implicare și unire.  

Am hotărât să mă implic și sa sprijin echipa constituita la nivelul judetului Iasi ,alături de mine se regăsec o parte 

din colegii noștri, care au hotărât să se implice, să găsească timp și să își dăruiască toată priceperea pentru realizarea 

obiectivelor noastre comune, stabilitatea în funcție, promovarea unor proiecte de modificare legislativă și nu în ultimul 

rând reprezentarea în relația cu forurile de decizie la nivel local și național. 

 În speranta că am câştigat încrederea dumneavoastră, sper să vă pot oferi șansa unui viitor mai bun şi prin 

munca depusă împreună cu dumneavostră, să credem într-un viitor pozitiv al acestei profesii, să gândim proiecte 

împreună, să promovăm această funcție aducând în rândurile noastre oameni de calitate aplicând principiul 

meritocrației.  

Doresc să va multumesc pentru timpul și interesul acordat candidaturii mele ca membru in Consiliul  Director și 

sunt convins că în cadrul Adunării Generale a Corpului Profesional al Secretarilor generali ai Comunelor din România -

Filiala județeană Iași din data de 12 aprilie 2021, vă puteti convinge de calitățile profesionale menționate mai sus.  

 

Cu respect , Dragos-Gheorghita MOCANU  
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