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Model            

APROBAT  

__________________________  
(semnătura)  

_________________________ ,  
(numele, prenumele)  

__________________________  
(funcţia conducătorului autorităţii)  

           L.Ş. “___”_____________________  

 

 

FIŞA POSTULUI 

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

 

Autoritatea publică:__________________________________ 

Compartimentul: Conducerea 

Adresa:___________________________________________ 

Denumirea funcţiei: Secretar de stat 

Nivelul funcţiei: Funcţie publică de conducere de nivel superior 

Nivelul de salarizare: Gradul şi treapta de salarizare conform prevederilor Legii 

nr.48 din 22 martie 2012 şi Hotărîrii Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 

 

Capitolul II 

Descrierea funcţiei 

 

Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la realizarea misiunii şi a obiectivelor strategice ale ministerului prin 

promovarea şi aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a 

legăturilor funcţionale dintre subdiviziunile şi structurile organizaţionale din sfera 

de competenţă a ministerului. 

 

Sarcinile de bază: 

 

1. Coordonarea procesului de elaborare a programelor de dezvoltare strategică, a 

planurilor de activitate ale ministerului; 

2. Asigurarea elaborării documentelor de politici publice în domeniu, a 

proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de activitate 

încredinţate ministerului, urmărirea executării acestora;  

3. Asigurarea avizării proiectelor de acte legislative şi normative, parvenite de 

alte autorităţi publice; 

4. Coordonarea procesului de asigurare a ministerului cu personal, menţinerea şi 

dezvoltarea acestuia;  

5. Asigurarea monitorizării, evaluării şi elaborării informaţiilor privind realizarea 

obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale ministerului. 
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Atribuţiile de serviciu: 

 

1. Coordonarea procesului de elaborare a programelor de dezvoltare strategică, 

a planurilor de activitate ale ministerului: 

 Participă la elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare, a structurii 

ministerului și a structurilor organizaționale din sfera de competență a 

ministerului; 

 Asigură definirea clară a misiunii, funcțiilor de bază și a atribuțiilor 

subdiviziunilor structurale și a structurilor organizaționale din sfera de 

competență a ministerului, reflectate în regulamentele de organizare și 

funcționare a acestora, în scopul repartizării adecvate a sarcinilor și excluderii 

delegării incomplete sau dublării funcţiilor în activitatea acestora; 

 Analizează şi evaluează activitatea ministerului și a structurilor organizaționale 

din sfera de competență a ministerului, identifică punctele forte şi slabe, 

formulează problemele existente și căile de soluționare a acestora; 

 Conduce activitatea grupului de lucru, constituit prin decizia ministrului, pentru 

elaborarea Programului de dezvoltare strategică (PDS) în temeiul Programului 

de guvernare și a altor documente de politici publice; 

 Coordonează procesul de elaborare a planului anual de acțiuni al ministerului. 

 

2. Asigurarea elaborării documentelor de politici publice în domeniu, a 

proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de activitate încredinţate 

ministerului, urmărirea executării acestora:  

 Coordonează procesul de elaborare a documentelor de politici publice, a 

proiectelor de acte legislative și normative, conform planului de acțiuni al 

ministerului; 

 Examinează politicile publice, cadrul legislativ și normativ existent în sfera de 

competență a ministerului și propune modalităţi de îmbunătățire a acestora;  

 Urmăreşte executarea actelor legislative și normative care au fost iniţiate de 

minister. 

 

3. Asigurarea avizării proiectelor de acte legislative şi normative, parvenite de 

alte autorităţi publice: 

 Distribuie, conform domeniilor de competență, proiectele de acte legislative şi 

normative parvenite de la alte autorităţi publice spre avizare; 

 Coordonează procesul de elaborare a avizelor integrate la proiectele de acte 

legislative şi normative parvenite spre avizare; 

 Asigură respectarea cerinţelor prevăzute de cadrul normativ în vigoare privind 

avizarea proiectelor actelor normative care au tangenţă cu domeniile de 

activitate încredinţate ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi 

administrative centrale şi autorităţi publice. 

 

4. Coordonarea procesului de asigurare a ministerului cu personal, menţinerea 

şi dezvoltarea acestuia:  
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 Coordonează activitatea de estimare a necesarului de personal raportat la 

obiectivele de activitate ale ministerului şi propune ministrului soluţii privind 

planificarea resurselor umane; 

 Coordonează procesul de elaborare a statului de personal al aparatului central, 

se expune asupra conţinutului statelor de personal ale structurilor 

organizaţionale din sfera de competenţă ale ministerului;  

 Elaborează fişele de post pentru funcţiile publice de conducere din cadrul 

ministerului; 

 Coordonează activitatea de aplicare a cadrului normativ cu privire la: ocuparea 

funcţiilor publice, perioada de probă, integrarea profesională a noilor angajaţi, 

evaluarea performanţelor profesionale a funcţionarilor publici, motivarea, 

dezvoltarea profesională, răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici, 

evidenţa personalului etc.; 

 Prezintă propuneri pentru examinarea chestiunilor ce necesită soluţionare la 

nivel de ministru, după caz, elaborează şi prezintă ministrului proiecte de acte 

administrative referitor la chestiunile în cauză; 

 Prezintă propuneri ministrului privind includerea chestiunilor privind 

gestionarea resurselor umane în ordinea de zi a şedinţelor Colegiului; 

 Asigură un sistem adecvat de comunicare şi informare la toate nivelurile de 

management, dezvoltă și promovează cultura organizațională în minister. 

 

 5. Asigurarea monitorizării, evaluării şi elaborării informaţiilor privind 

realizarea obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale ministerului: 

 Coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al ministerului, a  

structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului şi asigură 

conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora în vederea 

realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a ministerului;  

 Monitorizează, evaluează și raportează realizarea de către subdiviziunile 

structurale ale aparatului central şi structurile organizaţionale din sfera de 

competenţă a ministerului a PDS şi a planului de acţiuni; 

 Monitorizează executarea actelor legislative şi normative ce ţin de competenţa 

ministerului; formulează şi prezintă, după caz, propuneri privind realizarea 

integrală a prevederilor cadrului normativ ce ţine de competenţa ministerului; 

 Prezintă ministrului informaţii referitor la mersul executării prevederilor PDS şi 

planului de acțiuni ale ministerului, identifică cauzele abaterilor şi propune 

acţiuni concrete şi eficiente cu privire la introducerea, după caz, a modificărilor 

necesare în PDS, în planul de acțiuni, inclusiv în repartizarea resurselor;  

 Pregăteşte informaţiile solicitate de Parlament (de către comisiile parlamentare 

şi deputaţi), de către Guvern şi asigură prezentarea acestora în termenele 

stabilite; 

 Participă la evaluarea activităţii semestriale a subdiviziunilor structurale din 

cadrul ministerului; 
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 Asigură examinarea, conform cadrului normativ, a petiţiilor persoanelor fizice 

şi juridice adresate ministerului. 

 

Responsabilităţile:  

 Exercită atribuţiile sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

 Asigură elaborarea calitativă și realizarea în termen a PDS şi a planului de 

acțiuni ale ministerului;  

 Asigură calitatea proiectelor actelor legislative şi normative elaborate, sub 

aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, 

avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora; 

 Asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea ministerului şi 

corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile interne ale 

aparatului central al ministerului; 

 Prezintă rapoarte cu privire la realizarea PDS şi a planului de acțiuni ale 

ministerului; 

 Asigură formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti prin aplicarea 

conformă şi corectă a cadrului normativ în domeniul gestionării resurselor 

umane. 

 

Împuternicirile: 

 Înaintează recomandări de optimizare a managementului activităţii ministerului; 

 Solicită de la şefii subdiviziunilor structurale ale ministerului şi de la 

conducătorii structurilor organizaţionale din sfera de competenţă ale 

ministerului informaţia necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

 Organizează, la necesitate, ședințe de lucru cu personalul, șefii de subdiviziuni 

și de structuri organizaționale din sfera de competenţă ale ministerului; 

formează grupuri de lucru pentru diferite sarcini; 

 Propune proiecte de acte administrative (ordine) cu privire la activitatea 

funcțională, la gestionarea personalului ministerului; 

 Semnează avize, note, demersuri, interpelări, indicaţii etc. formulate în cadrul 

ministerului; 

 Ia decizii în procesul de planificare a activității ministerului; de monitorizare, 

evaluare și raportare privind realizarea PDS și a planului anual de acțiuni; 

 Participă la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire 

stagii etc.) organizate în ţară şi peste hotare; 

 Reprezintă ministerul în relaţiile cu alte structuri statale, autorităţi publice (de 

nivel central şi local), precum şi organizaţii neguvernamentale şi internaţionale 

(din țară și de peste hotare) în domeniul său de competenţă. 

 

Cui îi raportează titularul funcţiei: 

 Ministrului; 

 Secretarului general al Guvernului. 
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Cine îi raportează titularului funcţiei: 

 şefii subdiviziunilor structurale ale ministerului; 

 conducătorii structurilor organizaţionale din sfera de competenţă ale 

ministerului. 

 

Pe cine îl substituie: După caz, substituie un viceministru. 

 

Cine îl substituie: După caz, pentru unele sarcini – un funcţionar public de 

conducere, la decizia ministrului. 

 

Cooperarea internă: secretarul de stat în activitatea sa cooperează cu: 

 viceminiştrii; 

 şefii subdiviziunilor structurale ale ministerului şi angajații din cadrul acestora; 

 conducătorii structurilor organizaţionale din sfera de competenţă ale 

ministerului şi angajații din cadrul acestora; 

 consultanţi locali şi internaţionali care asistă ministerul. 

 

Cooperarea externă: secretarul de stat în activitatea sa cooperează cu: 

 Secretarul general al Guvernului şi adjuncţii acestuia; 

 secretarii de stat din alte ministere; 

 diferite proiecte şi programe internaţionale relevante domeniilor de activitate 

ale ministerului; 

 organizaţii şi instituţii guvernamentale și neguvernamentale (din ţară şi de peste 

hotare), conform domeniilor de activitate ale ministerului, organizaţii 

internaționale,  parteneri de dezvoltare.  

 

Mijloacele de lucru/echipamentul utilizat: 

 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, culegeri de acte normative; 

 Computer, imprimantă, telefon, fax; 

 Internet/Intranet; 

 Manuale, materiale metodologice şi informative; 

 Presa periodică de specialitate; 

 Dicţionare etc. 

 

Condiţiile de muncă: 

 Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi; 

 Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, cu posibilitatea reţinerii peste 

program în cazuri de urgenţă, pauza de masă 12.00- 13.00; 

 Activitatea preponderent de birou; la necesitate, deplasări în republică şi în alte 

ţări. 
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Capitolul III 

Cerinţele funcţiei faţă de persoană 

 

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente;     

 

Experienţă profesională: 5 ani de experienţă profesională în domeniu, 2 ani 

experienţă managerială. 

 

Cunoştinţe: 

 legislaţia şi cadrul normativ în domeniile de competenţă ale ministerului şi din 

serviciul public; 

 administraţia publică; 

 management public; 

 teoria organizaţională; 

 politici publice; 

 afaceri publice; 

 limbă de circulaţie internaţională  la nivelul B2 (Legea 155/2011). 

 

Abilităţi: de analiză şi sinteză, planificare, organizare, luare a deciziilor, motivare, 

control, comunicare, lucru în echipă, de operare la calculator (Word, Excel, Power 

Point, Internet). 

 

Atitudini/comportamente: iniţiativă, perseverenţă, creativitate, corectitudine, 

responsabilitate, integritate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

 

 
Întocmită de: 

Nume, prenume_________________________ 

Funcţia publică __________________________ 

Semnătura___________________________________________ 

Data întocmirii______________________ 

 

Vizată de: 

Nume prenume____________________________ 

Subdiviziunea resurse umane/funcţia publică___________________ 

Semnătura______________________ 

Data____________________ 

 

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei: 

Nume, prenume____________________________ 

Semnătura______________________________ 

Data__________________________________ 


