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Domnule primar Timotei Păcurar, 
 
îți adresez această scrisoare de intenție ca urmare a anunțului de pe Facebook pentru consilier               
personal.  
 
În urmă cu patru ani începeam una din cele mai frumoase, interesante și provocatoare etape din                
viața mea, mai exact, făceam primii pași spre administrație. Timp de trei ani am ocupat postul de                 
administrator al Parohiei Evanghelice din Cisnădie. Deși era opusul facultății de inginerie, pe             
care o absolvisem cu câteva luni în urmă, a fost o decizie care mi-a permis să continui studiile de                   
master, dar și să ajut comunitatea evanghelică în care am crescut și din care fac parte, mai ales că                   
urma o perioadă grea: renovarea bisericii evanghelice cu fonduri europene. 
 
Activitatea mea de administrator a fost împărțită în două categorii: administrația propriu-zisă a             
bisericii și cea a comunității. 
 
În prima parte, principalele atribuții au fost contabilitate primară, administrarea clădirilor,           
secretariat, HR, întocmirea rapoartelor financiare anuale și asistență în cadrul proiectului de            
restaurare a bisericii cu fonduri europene - ,,Lucrări de reparații, conservare și introducere în              
circuit turistic al Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate din Cisnădie”. 
 
Implicarea totală pe care am avut-o în acest proiect realizat cu fonduri europene, mi-a permis să                
văd şi să învăţ ce înseamnă atenţia la detalii, la modul în care este cheltuit fiecare ban, dar cel                   
mai important care e rolul fiecărei instituții publice (primărie, ANAF, ADR Centru, MFE, AM              
POR REGIO) astfel încât proiectul să deruleze în condiții optime. Background-ul tehnic mi-a             
fost de mare ajutor, pentru că pe lângă birocrația proiectului am urmărit cu atenție activitatea               
managerului de proiect, a dirigintelui de șantier și execuția proiectului tehnic. Am avut o              
colaborare excelentă cu fiecare persoană implicată, care m-au ajutat să aprofundez cunoștințele            
dobândite în facultate, dar și să construiesc relații interumane benefice. 
 



Administrarea comunității a avut ca scop îmbunătățirea și eficientizarea relației între parohie și             
comunitate. Zi de zi, intram în contact direct cu oamenii, le ascultam nemulțumirile, întrebările și               
găseam soluții împreună. Se spune că cea mai grea muncă e cea în care ai de-a face cu oameni,                   
dar asta a fost partea care mi-a plăcut cel mai mult . Dinamica și provocările pe care le presupune                   
acest tip de activitate combinat cu rezultate e combo-ul perfect, din punctul meu de vedere. 
 
Astfel am reușit să îmi dezvolt abilitățile de comunicare, de lucru în echipă și de organizare.  
În cei trei ani, am organizat și promovat acțiunile/evenimentele din cadrul bisericii, atât pentru              
comunitatea evanghelică cât și pentru cetățenii orașului. De exemplu, Ziua Porților Deschise,            
Noaptea Cetății, Ziua Recoltei, Ziua Mamei și multe altele. Promovarea evenimentelor pe            
rețelele de socializare și în presă au avut ca rezultat participarea a aproximativ 200-300 de               
persoane. Unul din proiectele mele de suflet a fost implicarea tinerilor din comunitate și din oraș                
în activitățile bisericii. Un exemplu este ultima excursie de studii pe care am organizat-o cu               
aceștia în urmă cu doi ani, chiar la Micăsasa și Țapu.  
 
În paralel cu tot ce am scris mai sus, am făcut și pasul spre politică. Așadar, m-am înscris în USR                    
în noiembrie 2018, iar din iunie 2019 sunt membru al Biroului Local USR Cisnădie. Nu a durat                 
mult până când activitatea mea politică a început să aibă repercusiuni asupra locului de muncă de                
la biserică. După amenințări și șicane, am fost nevoită să aleg: politică sau job. Am ales politica.                 
Asta se întamplă în luna februarie 2020. Am decis atunci să îmi caut un alt loc de muncă, după                   
încheierea campaniei electorale. Dar cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg,               
alegerile au fost amânate din cauza pandemiei. O lună mai târziu am început împreună cu colegii                
să pregătim campania. Ne-am împărțit atribuțiile, iar eu am preluat toate activitățile care             
implicau comunicare (on-line și pe teren). De la crearea paginilor de Facebook ale candidaților,              
scrierea și corectarea postărilor, poze și filmări, nu a fost nimic care să nu treacă prin mâna mea.                  
Rezultatul a fost cei șase consilieri USR PLUS, pe care îi are acum orașul Cisnădie. 
 
După alegeri, am participat la mai multe interviuri, în diferite domenii, precum IT sau HR, dar                
gândul de a sta 8 ore în fața calculatorului și cu o oarecare limitare a interacțiunii umane, m-a                  
făcut să îmi dau seama că nu asta îmi doresc, oricât de bine e plătit acel post. Provocările erau                   
mult prea puține și fiind companii mari, nu aș fi făcut diferența.  
 
Ce m-a convins să aplic pentru postul de consilier personal, a fost momentul în care am citit                 
despre doi tineri, primar și viceprimar care aruncau material antiderapant pe ulițele satului și              
mi-am dat seama că tu și Adi reprezentați ceea ce ,,tromboneam” în campanie: Schimbarea              
începe cu fiecare dintre noi şi cu exemplul pe care îl dăm celorlalţi. Împărtășim același               
entuziasm, aceeași dorință de a face lucruri bune, corecte într-un mod transparent și de a schimba                
locul în care trăim. Sunt convinsă ca am face o echipă tare faină și împreună putem face din                  
Micăsasa o comună exemplu, așa cum e și Ciugud.  
 



Mi-ar face plăcere să povestim mai multe, să aflu cum aș putea să vă ajut.  
 
Îți mulțumesc pentru timpul acordat parcurgerii acestei scrisori și aștept cu nerăbdare și să ne               
vedem. 
 
 
 
Cu cele mai bune gânduri, 
 
Andreea Zîmța 


