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Crizele economice, ratele înalte ale șomajului, tendințele imigraționiste, 
provocările de mediu și securitate în Europa și în întreaga lume determină schimbarea 
rolului și responsabilităților administrației publice. De asemenea, contextul național 
și istoric, oscilația sistemului și nivelului democratic, libertatea presei, creșterea 
economică și bunăstarea socială, integritatea publică, încrederea și profesionalismul 
funcţionarilor publici, inclusiv a managerilor publici superiori infl uențează şi 
contribuie la formarea imaginii descriptive a performanței administrației publice. 
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Pentru a face față provocărilor emanate de o societate complexă şi în continuă 
schimbare, managerii publici, în special cei superiori, trebuie să obţină un echilibru 
perfect între schimbare şi continuitate. Înseamnă că aceștia au nevoie de sufi cientă 
creativitate și curaj pentru a inova și, în același timp, să asigure continuitatea și 
calitatea actului administrativ, și respectiv, să rămână conștienți și angajați față de 
valorile de bază ale instituției administrative [3]. 

De aceea, este important ca managerii publici de nivel superior să fi e sensibili 
și receptivi la noile semnale și tendințe sociale și economice, să anticipeze noile 
provocări ce vizează organizațiile publice, să dispună de capacitatea de adaptabilitate 
și să identifi ce noile competențe necesare serviciului public în vederea exercitării 
unui act managerial performant. Viziunea strategică, conștiința și refl ecția de sine, 
inovaţia ca precondiție pentru studierea permanentă reprezintă competențe cruciale 
pentru viitorii manageri publici superiori [3]. Aceștia dispun de un rol crucial în ceea 
ce privește proiectarea, elaborarea și implementarea reformelor în cadrul administrației 
publice. În ultimii ani, subiectele de care se preocupă administrația publică au devenit 
mai globale, mai complexe și mai interconectate cu alte domenii și arii materiale, ceea 
ce determină ca și competenţele managerilor publici superiori să devină mai solide, 
mai diversifi cate și mai avansate. Reprezentând interfața dintre nivelul politic de 
conducere și nivelul administrativ, managerii publici superiori sunt așteptați să asigure 
și să protejeze neutralitatea politică a administrației publice. Prin urmare, capacitățile și 
aptitudinile acestora devin extrem de importante în actul de conducere a administrației 
publice către servicii publice calitative și continui [1], [3], [5]. 

Serviciul public modern își are rădăcinile în valorile meritocratice, care prescriu 
ca funcționarii publici să fi e selectați, angajaţi și promovați pe bază de merit, prin 
aceasta, asigurându-se profesionalismul, imparțialitatea autorității publice și 
independența serviciului public față de procesele politice. Principiile meritocratice 
formează baza sistemelor contemporane ale serviciilor publice, având scopul de a 
ridica integritatea, performanța, transparența și buna guvernare în sectorul public, 
afl ate în opoziție cu patronajul, favoritismul, politizarea și corupția publică [2]. 

Scopul articolului rezidă în examinarea și analiza locului și rolului  secretarului 
general al ministerului în cadrul sistemului de administraţiei publică centrală a 
Republicii Moldova prin prisma studiilor și practicilor europene. Totodată, se va 
explora prin prisma aspectului comparativ modalitatea de numire a acestuia, 
condiţiile de eligibilitate, precum și atribuţiile de bază pe care le exercită.

Tematica cu privire la locul și rolul secretarului general al ministerului în cadrul 
administrației publice centrale din Republica Moldova, dar nu numai, obține o 
atenție accentuată pe fundalul contextului contemporan de creștere a complexității 
procesului decizional, inclusiv a celui de elaborare a politicilor publice, unde 
standardele pentru transparență și responsabilitate sunt într-o perpetuă ascendenţă. 
Nu există o soluție uniformă pentru provocările de natură administrativă curente 
și viitoare valabilă pentru orice context național, însă există posibilitatea de a face 
schimb de cunoștințe și experiențe între state, în vederea îmbunătățirii sistemelor de 
management superior necesare pentru soluționarea problemelor globale. 
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Locul, rolul și competenţele secretarului general
Potrivit cercetării Top Public Managers in Europe: Management and Employment 

in Central Public Administrations, managementul public superior reprezintă un 
sistem de personal pentru funcțiile manageriale superioare din serviciul public 
național, formal sau informal recunoscute de către o autoritate, sau printr-o înțelegere 
comună a organizației din care face parte acest grup. Este un cadru de dezvoltare 
bazat pe carieră, care permite cetățenilor să fi e numiți la funcții în baza competiției, 
ulterior fi ind responsabili de consilierea pe domeniul politicilor publice, furnizarea 
operațională și a serviciilor corporative [3, p.10], [5]. Managementul public superior 
reprezintă un termen comun, mai înțeles şi mai utilizat de către statele membre 
ale Uniunii Europene când se face referință la grupul de management superior în 
sistemele de servicii publice [3, p.87], [5]. 

Nivelul managementului public superior, potrivit aceleiaşi lucrări, include 
următoarele funcții publice superioare de conducere: secretarii generali/secretarii 
permanenți, directorii generali/șefi i de departamente și directorii de compartimente. 
Funcția de secretar general reprezintă o funcție publică managerială superioară ce 
se afl ă în vârful ierarhiei sau al clasamentului funcțiilor publice și care corespunde 
poziției de funcționar public apolitic de nivel superior și principalul administrator al 
organizației publice [1], [3], [5]. 

Este de relevat faptul că în cadrul administraţiilor publice centrale europene 
se întâlneşte şi funcţia superioară de conducere intitulată secretar de stat. Potrivit 
lucrării prenotate, sintagma secretar de stat se utilizează pentru politicianul ales, care 
monitorizează activitatea ministerului și a managerilor publici superiori, în timp ce 
sintagma secretar general se utilizează pentru un funcționar public superior, care 
este ales în mod atent și transparent pentru funcția respectivă, și poate fi  numit de o 
fi gură politică pentru o anumită perioadă de timp [1], [3, p.15], [5]. 

În cadrul administraţiei publice din Republica Moldova, activitatea serviciului 
public, cât şi relaţiile din interiorul acestuia sunt reglementate prin act legislativ. 
Funcţiile publice se clasifi că în funcţii publice de conducere de nivel superior, funcţii 
publice de conducere şi funcţii publice de execuţie. Funcţionarii publici de conducere 
de nivel superior realizează managementul nivelului superior în autorităţile publice. 
Categoria funcţionarilor publici de conducere de nivel superior include persoanele 
care sunt numite în una din următoarele funcţii publice de conducere de nivel superior: 
secretar general adjunct al guvernului, secretar general al ministerului, adjunct al 
conducătorului autorității administrative, conducător şi adjunct al conducătorului 
aparatului autorităţii publice. Totodată, în activitatea de conducere a ministerului, 
ministrul este asistat de unul sau de mai mulți secretari de stat, funcție de domeniile 
de activitate ale guvernului date în competența ministerului [10, p.3-4], [11, p.5].

În spațiul european, administrativ, pe lângă titulatura de secretar general, utilizată 
pentru funcția de manager public superior, se mai întâlnesc și alte sintagme, precum 
secretar administrativ, secretar permanent, secretar de stat, director general, coordonator 
general etc. În Franța, Portugalia, Slovacia și Estonia managerul public superior apolitic 
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din vârful piramidei serviciului public este denumit secretar general. În Germania și 
Letonia acesta este denumit secretar de stat, în Ungaria - secretar de stat administrativ, 
în Malta - secretar permanent principal, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord, Danemarca - secretar permanent. În Luxemburg este denumit coordonator 
general. În serviciul public polonez este instituită funcția de director general, care 
dispune de statutul de administrator principal din cadrul instituțiilor administrative. 
În Suedia, aceleași funcții sunt exercitate de către directori generali pentru afaceri 
administrative, afaceri legale, afaceri internaționale etc. [1], [3], [5].

În baza unei cercetări desfășurată pe 27 de state (dintre care 25 state membre 
ale UE plus Norvegia și Elveția) cu privire la rolul secretarului general în cadrul 
ministerelor, guvernelor și relațiile acestuia cu nivelul politic s-a constatat că, cu 
excepția unor mici diferențe, rolul și funcțiile secretarului general sunt similare 
în majoritatea statelor respondente. Responsabilitățile formale ale secretarului 
general sunt reglementate prin legislația națională și acestea fac referință la 
planificarea strategică a organizației, comunicarea și cooperarea cu nivelul politic, 
managementul resurselor umane și bugetare. În unele cazuri, secretarul general 
este implicat și în activitățile operaționale, precum monitorizarea domeniului 
tehnologii informaţionale și asigurarea securității proprietății imobiliare [1], 
[3], [5]. Cu referință la dezvoltarea politicilor publice, potrivit aceleiași cercetări, 
majoritatea secretarilor generali dispun de o dualitate de funcții, care combină 
dezvoltarea politicilor cu aspecte operaționale de conducere a organizației. În așa 
fel, secretarii generali combină expertiza dintr-un anumit domeniu de politici cu 
responsabilitățile manageriale și de leadership [1], [3, p.15], [5]. 

Modalităţile de angajare a secretarului general
Procedurile de selectare și angajare a personalului în cadrul administrației publice 

reprezintă elemente determinante în demersul de identifi care a unor funcționari 
publici superiori competenți, obiectivi și neutri față de elementele politice și alţi factori 
exogeni [3, p.24-33], [5]. De aceea, aplicarea principiilor meritocratice în cadrul 
procedurilor de selectare a managerilor publici reprezintă condiţia fundamentală 
pentru instituţionalizarea unui serviciu public superior profesionist, independent de 
infl uențele politice și neșantajabil în exercitarea actului funcțional. 

Tradițional, în spațiul administrativ european există două sisteme fundamentale 
de angajare în serviciul public, cu referinţă la sistemul bazat pe carieră și sistemul 
bazat pe funcție. În sistemul de angajare bazat pe carieră candidații pentru ocuparea 
unei funcții publice, respectiv pentru o carieră în serviciul public sunt selectaţi 
prin competiție. Promovarea în sistemul bazat pe carieră se bazează pe stagiul/
vechimea avută în serviciul public și cursurile de instruire obligatorii acumulate. 
Funcțiile de nivel superior sunt ocupate doar de funcționarii publici de carieră din 
interiorul organizaţiei publice. Acest sistem diferă de sistemul de angajare bazat pe 
funcție, unde un concurs deschis este organizat pentru toți candidații din interiorul 
organizaţiei și din exteriorul acesteia califi cați pentru orice funcție vacantă în parte. 
Toate funcțiile vacante sunt anunţate prin intermediul resurselor media deschise și 
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toți candidații interesați dispun de posibilitatea de a aplica pentru acestea. Totuși, 
uneori funcțiile vacante sunt anunţate în interiorul organizației, pentru a acorda 
posibilitate funcţionarilor publici respectivi de a accede la funcţii superioare pe scara 
ierarhică [3, p.33], [5]. 

Promovarea în cadrul sistemului de angajare bazat pe funcţie se face în dependenţă 
de disponibilitatea unei funcții vacante și de rezultatele procedurii de selectare 
competitivă bazată pe principii meritocratice. Instruirile și dezvoltările profesionale se 
fac în funcție de necesitățile personale, și nu comportă caracter obligatoriu. Cu timpul, 
elemente din ambele sisteme au fost combinate, astfel creându-se un sistem hibrid de 
angajare în serviciul public, în vederea îmbunătățirii performanțelor sectorului public 
și adaptării acestuia la noile realităţi și provocări contemporane [3, p.13], [4, p.4-5]. 

Dincolo de procesele specifi ce și alte particularități, Belgia, Cipru, Ungaria, 
Bulgaria, Luxemburg, Portugalia și Spania au dezvoltat pentru subiecții nivelului 
de management superior un sistem de angajare bazat pe poziție. Un sistem de 
angajare bazat pe carieră se implementează în Germania, Grecia și Franța. În 18 state 
europene (Belgia, Croația, Cipru, Estonia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Letonia, 
Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia) 
sunt adoptate sisteme diferențiate de angajare pe nivelurile manageriale cu referință la 
nivelul superior, mediu și inferior [4, p.7,69]. 

Cu referinţă la selectarea secretarului general, potrivit studiului citat, există două 
grupe de state cu abordări distincte în acest sens. Primul grup utilizează competiția 
specializată, în care politicienii nu au nici un rol în cadrul procesului de selectare 
a secretarului, contând doar experiența specifi că a candidatului și formarea lui 
profesională, procedura de selectare fi ind monitorizată de un organ independent, de 
obicei o comisie specială. 

În cadrul celui de al doilea grup, responsabilitatea pentru selectarea secretarului 
general aparține exclusiv politicienilor. Metoda cea mai întâlnită de implicare a 
factorului politic în selectarea secretarului general caracteristică paradigmei în speță 
este recomandarea sau propunerea ministrului cu referire la un anumit candidat 
înaintată primului-ministru, cel din urmă luând decizia fi nală în acest sens. În alte 
cazuri, prim-ministrul face recomandări președintelui statului în privința unui 
anumit candidat, iar cel din urmă aprobă desemnarea [3], [5]. 

Potrivit literaturii de specialitate, în democrațiile industrializate, motivul 
principal pentru implicarea factorului politic în desemnarea managerilor publici 
superiori este responsabilitatea politică asumată, și mai puțin patronajul politic 
bazat pe fi delitatea partinică [1], [3], [5]. Totuși, analizând mai atent predispoziţia 
de numire politizată a managerilor publici superiori, se deduce probabilitatea ca 
responsabilitatea politică să fi e obținută în detrimentul altor valori și comportamente-
cheie intrinseci serviciului public. La cealaltă extremă se afl ă statele cu sisteme 
rudimentare de guvernare, unde politizarea procesului de management a funcțiilor 
publice superioare prezintă riscuri semnifi cative în angajarea unor manageri 
fără competențe pertinente exercitării funcțiilor asumate. Având în vedere că în 
democrațiile îndelungate valorile democratice și meritocratice sunt mai respectate 
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și mai profund înrădăcinate în valorile societale, și pentru că există mecanisme 
solide de detectare a comportamentelor netransparente ale politicienilor, statele cu 
astfel de tradiții democratice sunt dispuse să accepte o infl uență mai accentuată a 
factorului politic în procesul de desemnare a funcționarilor publici de nivel superior, 
comparativ cu statele cu tradiții democratice recente [6, p.23]. 

În democrațiile recente, implicarea eșalonului politic în activitatea managerilor 
superiori poate fi  contrară interesului public, întrucât nu există o rețea societală 
consolidată bazată pe valori democratice care să contracareze acțiunile netransparente 
ale politicienilor [3, p.23], în timp ce în democrațiile solide, aceleași principii mai 
puțin meritocratice determină benefi cii pentru o cooperare mai efi cientă dintre 
politicieni și funcționarii publici [3, p.25]. 

Implicarea directă și personală a ministrului în identifi carea și numirea 
managerului public superior luând în considerație doar câteva cerințe de eligibilitate 
(formarea educațională, experiența și aptitudinile profesionale), alegerea managerului 
public superior de către ministru pe bază de interviu dintre 2-3 candidați prezentați, 
selectarea managerului public superior de către un comitet de selecție, dar care poate 
fi  refuzat de ministru în baza unei motivări argumentate, implicarea ministrului doar 
în etapa de stabilire a competențelor și aptitudinilor necesare pe care trebuie să le 
întrunească candidatul desemnat, participarea ministrului doar la faza de stabilire a 
listei candidaților pentru funcția publică superioară prin identifi carea candidatului 
cu care în mod cert nu va putea colabora și care, prin urmare, se exclude din listă 
(mai departe, ministrul nu mai poate infl uența procesul de selecție și este obligat să 
formalizeze numirea candidatului fi nal selectat), ministrul sau guvernul numește în 
mod formal candidatul la funcția de manager public superior selectat de un comitet 
de selecție – reprezintă principalele forme de implicare a factorilor politici în procesul 
de selectare a managerilor publici superiori [3], [4], [6].

În Germania, secretarii de stat sunt responsabili de activitatea generală a ministerelor, 
precum și de exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit indicațiilor și ghidărilor 
ministrului. Aceștia sunt numiți în mod politic în baza propunerii ministrului aprobată 
de cabinetul federal. Deoarece această funcție solicită o convergenţă solidă cu viziunile 
și propunerile de politici ale ministrului, probabilitatea de demitere a secretarilor de 
stat spre deosebire de alți funcționari publici este foarte ridicată. În Franța, desemnarea 
secretarului general este discreționară, acesta fi ind desemnat de către guvern. În Ungaria, 
angajatorul principal al secretarului de stat administrativ este ministrul. Ministrul care 
intenționează să numească un secretar de stat administrativ este obligat să se consulte 
cu ministrul responsabil de calitatea politicilor de personal din cadrul administrației 
publice, care poate avea anumite observații în privința candidatului propus. Ulterior, 
în baza inițiativei ministrului ce a înaintat candidatura, prim-ministrul înaintează 
propunerea de numire președintelui statului, care formal numește secretarul de stat 
administrativ în conformitate cu propunerea prim-ministrului. În Letonia, procedura 
de selectare a secretarului de stat pentru ministere prevede organizarea unui concurs 
competițional deschis organizat de Cancelaria de Stat, asigurându-se astfel selectarea 
uniformă și profesională a secretarilor [7], [8]. 
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În Regatul Unit, serviciul public superior dispune de reguli specifi ce de selectare, 
angajare și evaluare a performanțelor. Ofi ciul cabinetului furnizează coordonare 
și ghidare departamentelor individuale, care angajează manageri publici de 
nivel superior. Departamentele și agențiile dispun de dreptul discreționar de a 
determina care funcţii publice să fi e incluse în serviciul public superior, fi ind astfel 
responsabile de managementul acestor funcții. Totuși, unele condiții și termeni sunt 
stabilite în mod centralizat [9, p.18]. Funcționarii publici de conducere superiori ai 
departamentelor guvernamentale în cadrul guvernului britanic se numesc secretari 
permanenți, care, la modul general, dețin funcțiile pentru o anumită perioadă de 
timp, distinct de secretarii de stat, cărora le raportează și le furnizează consiliere. 
Secretarul permanent este considerat contabilul departamentului în care își exercită 
funcţiile. Sintagma secretar de stat se referă la funcția guvernamentală superioară 
politică, unde persoana care deține această funcție este numit în baza afi lierii politice 
și pleacă din funcție odată cu plecarea guvernului [3, p.15]. 

În Malta, procedura de numire a secretarului permanent este reglementată 
constituţional și prevede că, comisia serviciului public acordă consultanță prim-
ministrului, iar președintele statului numește secretarul în baza propunerii prim-
ministrului [4, p.37], [13]. În cadrul administraţiei publice spaniole, secretarii generali 
se numesc de către guvern în baza propunerii ministrului competent. Aceștia necesită 
să dispună de califi cări și experiență în managementul public sau cel privat [4, p.32,70]. 
Secretarul general din cadrul administraţiei publice portugheze este desemnat prin 
intermediul procedurii competitive deschise, la care pot participa candidați din 
interiorul sau exteriorul administrației publice, care dispun de formarea educațională 
corespunzătoare, experiență profesională și aptitudini potrivite funcției. Inițiativa de 
desfășurare a concursului aparține ministerului în care funcția este vacantă și este 
asigurat de către comisia pentru selectare și recrutare din cadrul administrației publice 
- o entitate independentă responsabilă de domeniul administrației publice [3]. 

În Slovacia, secretarul general este numit de către guvern în baza propunerii 
ministrului. În Suedia, funcția managerială superioară apolitică din vârful piramidei 
funcţiilor publice în cadrul ministerelor este intitulată director general pentru 
afaceri administrative, afaceri legale, afaceri internaționale etc. Directorii generali 
sunt responsabili de acordarea asistenței și coordonării necesare în conducerea 
ministerului, precum și de elaborarea calitativă a proiectelor de acte normative. Altă 
categorie de conducători superiori din cadrul ministerelor suedeze sunt secretarii 
de stat, care sunt persoane politice numite în baza afi lierii politice, responsabile de 
anumite domenii de politici încredințate de ministru [14]. În Slovenia, secretarul 
general se selectează prin intermediul unui concurs competiţional deschis, 
coordonat și monitorizat de un organ independent denumit consiliul ofi cialilor, 
membrii căruia (12) sunt aleși sau numiţi pe un termen de șase ani [4, p.38]. În 
Danemarca, organul central responsabil de managementul public superior, denumit 
ofi ciul pentru serviciul public senior, facilitează și monitorizează întregul proces 
de selectare și angajare a secretarilor permanenți, inclusiv prin implicarea unor 
persoane și organizații specializate în diferite etape procedurale. Ofi ciul elaborează 
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proceduri detaliate pentru selectarea și angajarea secretarilor, organizează procesul 
de instruire, dezvoltare și mobilitate a acestora. Acesta acționează ca angajator formal 
delegat pentru funcțiile de secretari permanenți și directori generali [3, p.17], [15]. 

Secretarii generali și directorii generali din cadrul administraţiei publice olandeze 
se numesc la funcţii de către ministrul Afacerilor Interne cu acordul ministrului 
competent. În Polonia, procedura de selectare a directorilor generali este organizată 
de serviciul civil - un organ guvernamental central, responsabil de managementul 
serviciului public [4, p.70]. În Estonia, responsabilitatea pentru organizarea procesului 
de selecție, angajare și evaluare a performanțelor managerilor publici executivi superiori, 
inclusiv a secretarilor generali și secretarilor generali adjuncți, aparține Centrului de 
Excelență pentru serviciul public superior al ofi ciului guvernului. Centrul organizează 
activitatea grupului de selecție, dar, în același timp, este responsabil de instruirile și 
activitățile de dezvoltare ale funcționarilor publici de nivel superior [6, p.23], [16]. 

În cadrul administraţiei publice centrale din Republica Moldova, numirea în 
funcţie a secretarului general, modifi carea, suspendarea și încetarea raporturilor 
de serviciu se realizează de către guvern [10, p.4]. Pentru ocuparea prin concurs a 
funcţiei de secretar general se instituie o comisie permanentă formată din 7 membri, 
reprezentanți ai societății civile și specialiști cu activitate și experiență remarcabilă în 
administraţia publică, desemnați de către guvern. Ședințele comisiei de desfășurare 
a concursului se transmit în direct prin intermediul mijloacelor de informare în 
masă, iar procesele-verbale se publică pe pagina web ofi cială a autorității publice 
respective [10, p.4]. Structura, criteriile de desemnare a membrilor, atribuţiile și 
modul de organizare și funcţionare a comisiei menţionate se aprobă de guvern 
[12]. Secretarul general asistă ministrul în activitatea de conducere a ministerului 
prin realizarea legăturilor funcționale între conducerea ministerului și corpul 
de funcționari publici, între subdiviziunile aparatului central al ministerului, 
precum și între ministru și structurile organizaționale din sfera de competență a 
ministerului [11, p.6]. Asigurarea elaborării obiectivelor și a direcțiilor strategice 
de activitate ale ministerului, elaborarea calitativă a programelor și planurilor 
ministerului, coordonarea activităţii subdiviziunilor aparatului central al 
ministerului în vederea realizării obiectivelor strategice de activitate, coordonarea 
activităţii structurilor organizaționale din sfera de competență a ministerului, 
asigurarea conlucrării operative dintre ministru și conducătorii acestora, asigurarea 
monitorizării, evaluării și raportării executării obiectivelor strategice de activitate 
ale ministerului, verificarea executării actelor normative inițiate de minister, 
asigurarea elaborării și calității proiectelor de acte normative reprezintă atribuţiile 
funcţionale ale secretarului general al ministerului din cadrul administrației publice 
centrale a Republicii Moldova, reglementate prin act legislativ [11, p.6].

Cerinţele de eligibilitate pentru accederea în funcţia de secretar general
În Belgia, candidaţii care aplică pentru funcţia de director general executiv trebuie 

să dispună de experiență managerială minimum șase ani și zece ani de experiență 
profesională pertinentă ariei/domeniului de activitate. Experiența managerială poate 
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fi  acumulată în sectorul public sau în cel privat [5, p.32]. În Cipru, candidaţii la funcţia 
de secretar permanent trebuie să dispună de experiență profesională acumulată în 
funcții manageriale superioare minimum zece ani, dintre care cinci ani să fi  activat 
în domenii precum management, monitorizare, formarea personalului, planifi care, 
coordonare etc. Aceștia se evaluează de către comisia pentru serviciul public, 
care deţine statutul de autoritate constituţională responsabilă de toate numirile și 
promovările din serviciul public [4, p.26]. 

Criteriile generale de selectare a secretarului permanent din cadrul administraţiei 
publice fi nlandeze sunt reglementate prin act normativ, și acestea fac referinţă la 
deţinerea studiilor superioare, dispunerea de experiență practică în leadership și 
management, prezenţa raportului de activitate în domeniul afacerilor (acțiuni în 
diverse companii, proprietăți, funcții și angajamente care ar putea să infl uențeze 
buna exercitare a funcției). Secretarii permanenţi sunt responsabili de managementul 
general al tuturor funcțiilor instituţionale, unele responsabilități însă, cu referire 
la managementul operațional, fi ind delegate altor manageri din subordine [17]. 
În Ungaria, cerințele de bază cu privire la angajarea ofi cialităților guvernamentale 
la fel sunt reglementate prin act normativ. Lipsa antecedentelor penale, deţinerea 
studiilor superioare, capacitatea fi zică, prezenţa certifi catului de cunoaștere a 
limbilor străine (engleza, franceza sau germana), certifi catul medical, aptitudini 
profesionale specifi ce reprezintă cerinţele pe care trebuie să le întrunească candidaţii 
pentru funcţiile publice superiore. Pentru funcţia de secretar de stat administrativ 
candidaţii necesită să dispună de studii în unul din domeniile drept, administrație 
publică, economie, să deţină califi cările speciale, care se pretează cu funcția pentru 
care aplică și să demonstreze lipsa antecedentelor penale [4, p.36], [18]. 

Candidații pentru funcția de manager executiv public superior (secretar general) 
din cadrul administraţiei publice estoniene necesită să dispună de experiență 
managerială, califi cări corespunzătoare, competențe lingvistice de cunoaștere a 
limbilor străine necesare pentru exercitarea funcției, precum și competențe defi nite 
în modelul de competență al funcției publice superioare (arhitect al viitorului; 
furnizor de valori; motivațional; realizator de obiective; adept al inovației) [19]. 

În Luxemburg, persoanele care dețin funcția de coordonator general, de obicei, 
sunt funcționari publici experimentați, cu un stagiu îndelungat în sectorul public 
sau chiar în ministerul respectiv [3]. Procedura de selectare a secretarului de stat 
din cadrul administraţiei publice letone cuprinde etapa de evaluare a eligibilităţii 
candidatului, cu referire la corespunderea acestuia cerințelor obligatorii (formarea 
educațională, experiența profesională etc.) și etapa interviului, în care se analizează 
motivația candidatului, se examinează prezenţa valorilor corespunzătoare sectorului 
public, se ia act de viziunea de dezvoltare a instituției din perspectiva candidatului și 
se poartă discuții cu privire la principiile și structura sectorului public, planifi carea 
bugetară, precum și procesul administrativ din cadrul instituției [3]. 

În Malta, secretarul permanent principal este așteptat să posede cunoștințe 
profunde și experiență îndelungată, să dispună de capacităţi pertinente funcţiei, 
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inclusiv de leadership și management [20]. Candidaţii la funcţia de secretar general 
în cadrul administraţiei publice olandeze necesită să întrunească trei din următoarele 
patru criterii [3, p.39]: și-a desfășurat activitatea publică precedentă în cel puțin două 
ministere diferite; activitatea profesională a vizat cel puțin trei domenii de activitate 
cu referinţă la politici publice, management organizațional, verifi care/inspectare; 
deţine experiență internațională; dispune de experienţă profesională acumulată în 
afara guvernului național [21]. În Danemarca, accederea la funcţia publică superioară 
de secretar permanent la fel se face în baza unor criterii de selecție. Acestea se referă 
la deţinerea experienței din cadrul unei organizații politice, posedarea cunoștinţelor 
și experienţei în managementul fi nanciar sau managementul antreprenorial, 
existenţa experienței din alte domenii, sectoare și structuri organizaţionale, prezenţa 
abilităţilor de conducere acumulate la diferite domenii și nivele ierarhice (elaborarea 
politicilor, prestarea serviciilor, inspectare, management operațional), experiență în 
relații internaționale, precum și rezultate documentate [3, p.39]. 

Cerințele generale pentru ocuparea funcţiei de director general în administraţia 
publică poloneză sunt asemănătoare cu cele prevăzute pentru celelalte poziții 
superioare din serviciul public, și anume: deţinerea studiilor de învățământ 
superior de master, lipsa condamnărilor incompatibile cu deținerea unei funcții 
publice sau a unei funcții care gestionează bani publici, precum și posedarea 
aptitudinilor manageriale. Directorii generali asigură funcționarea conformă și 
continuă a ofi ciilor, poartă responsabilitate pentru performanțele instituționale, 
organizează managementul resursei umane (asigură implementarea politicilor de 
personal), managementul bugetar, managementul proprietății și achizițiilor publice, 
monitorizează inspecțiile și auditul, veghează asupra tehnicii legislative. Directorii 
generali prezintă anual rapoarte de performanță către șeful serviciului public cu 
privire la obiectivele instituționale realizate în anul precedent [3].

În Slovacia, cerinţele de ocupare a funcţiei de secretar general sunt reglementate 
prin actul cu privire la serviciul public și prevăd ca pretendenţii la această funcţie 
să dispună de formare educațională universitară, să deţină experiență profesională 
în domeniul administrației publice, experiență managerială minimum trei ani și să 
deţină dovezi cu privire la propria integritate [3]. În Slovenia, la fel există standarde 
de califi cări profesionale pentru pozițiile ofi ciale superioare din cadrul administrației 
de stat (secretari generali, directori generali, directori ai ofi ciilor guvernamentale) pe 
care trebuie să le posede candidaţii și acestea fac referinţă la experiența și deprinderile 
manageriale, cunoștințe profesionale, inclusiv în planifi carea și utilizarea resurselor [4, 
p.38]. Aspiranţii la funcţia publică superioară de secretar general în cadrul administrației 
publice elvețiene sunt obligați să dispună de studii superioare de master sau doctorat în 
jurisprudență, economie sau științe politice, să posede cunoștințe profunde cu privire 
la administrația federală și a proceselor politice, de asemenea, să deţină cunoștinţe în 
vorbirea fl uentă a limbilor germană, franceză, italiană și de multe ori engleză [22]. 

În cadrul administraţiei publice din Republica Moldova, pentru a ocupa o 
funcţie publică de conducere de nivel superior, inclusiv secretar general în cadrul 
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ministerului, persoana este obligată să îndeplinească cumulativ anumite cerinţe 
[10, p.4]. În primul rând, necesită să deţină cetăţenia Republicii Moldova, să 
posede limba de stat și limbile ofi ciale de comunicare interetnică, să dea dovadă de 
capacitate deplină de exerciţiu și să fi e aptă din punctul de vedere al stării sănătăţii 
și vârsta deținută să nu depășească 63 de ani. În al doilea rând, să posede studii 
superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, să dispună de cel puţin 5 
ani vechime în specialitatea/profi lul funcţiei publice, iar experienţa managerială să 
nu fi e mai mică de 2 ani. În ultimii 5 ani să nu fi  fost destituită dintr-o funcţie publică 
pentru săvârșirea unei abateri disciplinare, care a avut consecinţe grave, sau pentru 
nerespectarea obligaţiunilor legale cu privire la integritate și combaterea corupţiei. 
De asemenea, este important ca candidatul să nu dispună de antecedente penale 
nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie, să nu fi e privată de dreptul de a 
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate și să nu aibă interdicția 
de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 
constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Concluzii
Pornind de la studiile și practicile europene cu privire la instituţia secretarului 

general din cadrul administraţiei publice centrale, precum și luând în consideraţie 
rezultatele prezentei cercetări, pot fi  stabilite următoarele concluzii și recomandări. 

Instituţia secretarului general al ministerului din cadrul administraţiei publice 
centrale a Republicii Moldova este reglementată prin acte legislative similar majori-
tăţii statelor membre ale Uniunii Europene. Statutul, locul și rolul acestei instituţii 
sunt stabilite și defi nite  corespunzător practicilor europene. Competenţele și respon-
sabilităţile secretarului general al ministerului, la modul general, sunt similare celor 
identifi cate în studiile de specialitate, însă necesită unele decantări. Potrivit prevede-
rilor normative autohtone în vigoare ce reglementează procesul de selectare și anga-
jare a secretarului general, interferenţele factorului politic sunt excluse, cu condiția 
respectării acestora în mod plenar. 

Considerând studiile și practicile europene de specialitate, dar și din propriul 
raţionament, considerăm că nivelul de exigenţă al criteriilor de eligibilitate pentru 
accederea la funcţia de secretar general al ministerului necesită ridicat. Astfel, 
propunem ca criteriile de eligibilitate, care se referă la deţinerea studiilor, vechimea 
în specialitatea/profi lul funcţiei publice și experienţa managerială, să fi e revizuite 
potrivit practicilor europene expuse. Experienţa managerială însoţită de rezultate 
concrete propunem să fi e documentată și probată. 

Potrivit normelor juridice în vigoare, relaţiile și rapoartele de serviciu dintre 
secretarul general al ministerului și secretarii de stat poartă un caracter echivoc, 
ceea ce implică efectuarea unor anumite intervenţii în cadrul normativ în vigoare 
(precizări și completări). 

Respectarea fermă de către factorii politici a prevederilor normative cu privire 
la selectarea, angajarea și statutul secretarului general al ministerului, inclusiv a 
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normelor cu privire la instituirea comisiei de selectare a acestuia reprezintă condiţia 
sine qua non pentru edifi carea unui serviciu public superior competent, subsecvent, 
a unei administraţii publice centrale profesioniste și performante.     
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